
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان پیشنهاد داد:

کنترِل دانش بنیان آلودگی هوا در اصفهان
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استاندار اصفهان در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: 

واگذاری مدیریت سبد انرژی، مطالبه استان در سطح ملی است

Anger - tips 
to resolve 

arguments
5

پازل ساخت داخل اساسی ترین نقش را در تحقق  
اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. نقشی که صرف نظر 
کردن از آن، اقتصاد مقاومتی را امری غیرممکن 
می سازد و یقینًا اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی 
دامنه تاب آوری را افزایش و آسیب پذیری را کاهش 
می دهد. البته هر دو موضوع از مفاهیمی هستند که 
برای هر کشور تولید قدرت می کند و وابستگی را 
به بیرون از مرزها به حداقل میزان خود می رساند 
و نتیجه آن افزایش قدرت چانه زنی و بازیگردانی 
در عرصه بین الملل است. بعد دیگری که تحقق، 

راهبری و توسعه ساخت داخل را حائز اهمیت می کند 
توسعه سایر کسب وکارهای مرتبط در پایین دست این 
بخش و حتی بخش های غیرمرتبط نظیر فعالیت های 
خدماتی و... است که رونق کسب وکارهای دیگر 
را در پی دارد؛ چه مجموعه های سازنده و رفع 
نیازمندی های آنان و چه کارکنان آنان به دلیل 
ارتقای سطح درآمد و افزایش توان خرید در جامعه. 
توجه به این نکته بسیار ضروری است که مسووالن 
باید با سیاست گذاری صحیح در تحقق این مهم 
وظایف حاکمیتی خود را به انجام برسانند. از اهم 

آن وظایف مدیریت یکپارچه نیازمندی صنایع است. 
تعریف نیاز صنایع مختلف کشور در فضایی واحد، 
عامل تجمیع نیازها می شود که باید با به کارگیری 
کارشناسانی خبره و ایجاد زیرساخت الزم و تعریف 
کدینگ یکسان، قطعات و تجهیزات کدگذاری 
شوند تا سازندگان به لحاظ ارزیابی بازار فروش و تیراژ 
و تعداد موردنیاز و توجیه اقتصادی تولید هر قطعه و 

تجهیز بتوانند فعالیت کنند.

 پژوهشگر اقتصاد 

شروین نهاوندی 
سرمقالـــه
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تولید ملی و داخلی نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی   
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مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد:

 هدف مسئوالن سازمان
رسیدن به مفهوم تأمین اجتماعی هوشمند

رئیس پارک فناوری پردیس خبر داد:

 20 هزار میلیارد گردش مالی
طی سال گذشته

محرک اصلی اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت نتانیاهو چیست؟

 خیابان ها علیه
بی. بی
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فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ارتش جمهوری اسالمی ایران
رکابدار والیت و فدایی ملت

چهره روز

مدیرکل گمرک اصفهان:

ارزش کاالهای صادراتی اصفهان 
۱۵ درصد افزایش یافت

6

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرک استان 
در سال جاری یک میلیون و ۹۴۴ هزار ُتن به ارزش یک میلیارد 
و ۲۵۶ میلیون دالر بود که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه 

پارسال ۱۵ درصد افزایش یافت.

 اخباراصفهـان  شـهردار نجـف آبـاد ویـژه برنامه هـای چهـل و چهارمیـن 
سـالگرد پرافتخـار پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران مجموعـه مدیریت شـهری 

نجـف آبـاد را تشـریح کـرد.
عبدالرسـول امامـی ضمـن گرامیداشـت ایـام اهلل دهه فجـر و اعیاد خجسـته ماه 
مبـارک رجـب، در تشـریح مجموعـه برنامه هـای ایـن مناسـبت ویـژه بـا شـعار 
»مـن کـه فرزند این سـرزمینم« اظهار کرد: با مشـارکت سـپاه ناحیه شهرسـتان 
نجـف آبـاد، دفتـر امـام جمعه نجـف آباد، ویاشـهرو ویزدانشـهر و دیگـر هیئات 
مذهبـی مناطـق مجموعـه جشـن های عید انقـاب همزمـان با ۱۲ بهمـن، آغاز 
دهـه مبـارک فجـر در سـالن موهبـت مجموعـه ورزشـی آزادی امیرآباد شـروع، 
و بـا برگـزاری جشـن های مردمـی در تاریخ هـای ۱3 بهمـن در سـالن والیـت 
ویاشـهر، ۱۴ بهمـن حسـینیه میرزاخانـی ها و فاطمـه الزهـرا )س( و ۱۵ بهمن 
در سـالن یـزدان پـاک یزدانشـهر و سـالن مجلـل شـهروند ادامه خواهد داشـت.

مهنـدس امامـی افـزود: عـاوه بر جشـن های مناطق یاد شـده، نمایشـگاه برگی 
از تاریـخ و نمایـش اسـناد و روزنامه هـای انقـاب اسـامی در خانـه تاریخـی 
مهرپـرور )مـوزه مـردم شناسـی نجف آبـاد(، نمایشـگاه عکس انقـاب در گالری 
مهـر خانـه تاریخـی کبیرزاده )مـوزه تاریـخ و مفاخر( و نمایشـگاه آثار شـهداء در 
خانـه ایثـار )خانـه شـهیدان حجتـی( نیـز در ایـن ایـام خجسـته برپـا و مجموعه 

خانه هـای تاریخـی پذیـرای عاقمنـدان ایـن عرصـه خواهـد بود.

شـهردار نجـف آبـاد افـزود: مراسـم غبارروبـی مـزار شـهداء و تجدیـد میثـاق با 
آرمان هـای شـهدای واالمقـام و امـام راحـل )ره(، تـدارک فضاسـازی شـهری، 
آذیـن بنـدی معابـر و میادیـن، بنـر و پایه هـای تبلیغاتـی سـطح شـهر بـا شـعار 
مـن کـه فرزنـد ایـن سـرزمینم، مسـابقه کتابخوانـی از کتـاب آن سـوی آفتـاب 
و پویش هـای خاطـرات دهـه فجـر شـهرم و مـن یـک فرزنـد انقاب هسـتم از 
جملـه برنامه هـای تـدارک دیـده شـده مجموعه شـهری نجـف آباد به مناسـبت 

دهـه مبـارک فجـرت بـرای فجـر انقاب امسـال اسـت.
وی ادامـه داد: از دیگـر برنامه هـا می تـوان بـه تـدارک بیـش از ۵0 سـری از 
موضوعاتـی  بـا  اسـامی  انقـاب  دسـتاوردهای  نمایشـگاهی  سـیر  مجموعـه 
همچـون دسـتاوردهای انقـاب، صعـود چهل سـاله، اگـر انقاب اسـامی نبود، 
راه روشـن اسـت و سـام بـه آینـده جهـت برگـزاری نمایشـگاه های دهـه فجر 
در مـدارس مناطـق مختلـف شـهری و مراکـز فرهنگـی هنـری سـطح شـهر، 
مسـابقات ورزشـی کارکنـان، برپایـی ایسـتگاه های فرهنگـی بـا نـام »ایسـتگاه 
انقـاب« از تاریـخ ۱8 بهمـن در میادیـن مناطـق و پوشـش معابـر منتهـی بـه 
مسـیرهای راهپیمایـی ۲۲ بهمـن بـا غرفه هـای مشـاوره مذهبـی، جهـاد تبیین، 
بـازی کـودک، عکـس انقاب و نمایشـگاه های این مناسـبت، نورافشـانی شـب 
۲۲ بهمـن و تـدارک مراسـم راهپیمایی باشـکوه پیـروزی انقاب اسـامی ایران 

در محـل میـدان امـام خمینـی )ره( اشـاره کـرد.

به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و همزمان با اعیاد خجسته رجب برگزار می شود؛

 نجف آباد میزبان مجموعه جشن های
»من که فرزند این سرزمینم«



در شـــهر

Isfahan News
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انقلاب  فجلر  دهله  سلتاد  رییلس 
اسلامی اسلتان اصفهلان گفلت: دهه 
فجلر بهترین زملان بلرای مطالبه گری 
بله  از مسلووالن در زمینله عملل 
تکالیفشلان در هر رده و جایگاهی است 
و مهمتریلن وجله مطالبه گلری نیلز بر 

عهلده اصحلاب رسلانه اسلت.
غامرضلا رضایی، در جملع خبرنگاران 
در مجتملع مطبوعاتلی اصفهلان اظهار 
داشلت: ۵۰ نفلر از مدیلران کل ایلن 
اسلتان موظفنلد همزملان با آغلاز دهه 
فجلر با حضلور در ملدارس گزارشلی از 

اقداملات انجلام شلده ارائله کنند.
رییس سلتاد دهه فجر اسلتان اصفهان 
گفلت: بیلش از سله هلزار برنامله 
مختلف همزملان بلا ایام اهلل دهله فجر 
در اصفهلان و شلهرهای مختللف ایلن 

اسلتان برگلزار می شلود.
رضایلی افلزود: ۲۱ کمیته در این سلتاد 
فعال اسلت و در سلتادهای دهه فجر در 
تمام شهرها و بیشتر روسلتاهای استان 

تشکیل شلده است.
وی با بیان اینکه دسلتورالعمل تشلکیل 
سلتاد دهه فجر بله همه ارگان هلا اباغ 
شلده اسلت، ادامه داد: فراگیر و مردمی 
بلودن از ویژگی هلای برنامه هلای دهه 

فجر در اسلتان اصفهان اسلت.
رییلس سلتاد دهله فجلر اصفهلان 
برگلزاری  اهمیلت  بلر  تاکیلد  بلا 
برنامه هلای بلا نشلاط و امیدآفریلن 
در ایلن دهله، افلزود: یکلی از وظایلف 
مهلم دسلتگاه های دولتلی، حمایلت از 
نقش آفرینلی ملردم در ایلن برنامه هلا 
و جشلن ها و ارائله خدملات ویلژه بله 

ملردم اسلت.
وی با اشلاره به اینکه انقاب اسلامی، 
انقاب فرهنگلی، سیاسلی و اقتصادی 
اسلت، خاطرنشلان کلرد: انقلاب بلا 
وجلود فشلارها و تحریم هلا همچنلان 
پویاسلت و هملواره در حرکلت بلوده و 

رشلد علمی داشلته اسلت.
رضایلی ادامله داد: نواختلن زنلگ 
انقلاب در ملدارس و کارخانه هلا، رژه 
موتورسلوران، دوچرخه سلواران، اسلب 
سلواران و حرکلت تیم هلای ورزشلی 
از محلل یادملان شلهدای گمنلام در 
نقلاط مختلف شلهر تلا گللزار شلهدا و 
مراسلم بزرگداشلت ورود املام از جمله 
برنامه هلای روز ۱۲ بهملن در اسلتان 

اصفهلان اسلت.
به گفته وی، تجلیل از خانواده شلهدای 
انقاب، شلهدای امنیلت و نورافشلانی 
و میهمانلی الله هلا و عطرافشلانی 
و غبارروبلی گللزار شلهدای از دیگلر 

برنامه هلای ایلن ایلام اسلت.
رییس سلتاد دهله فجر اصفهلان افزود: 
برنامه هلای متنوعلی بلا موضلوع دهه 
فجلر و والدت حضلرت عللی )ع( در 
بیلش از ۸۰ مسلجد محلوری اسلتان 

پیلش بینی شلده اسلت.
بله گلزارش ایرنلا، نشسلت مطبوعاتی 
و رسلانه ای سلتاد بزرگداشلت دهله 
فجلر انقلاب اسلامی اسلتان بمنظور 
تشلریح برنامه هلا بلا حضلور رییسلان 
کمیته هلای مختللف ایلن سلتاد در 
مجتملع مطبوعاتلی اصفهلان برگلزار 

. شلد
در حاشلیه ایلن نشسلت از پوسلتر ویژه 
این سلتاد توسلط ۲ نفر از پیشکسلوتان 
عرصله مطبوعلات اسلتان اصفهلان 

رونمایلی شلد.

دهه فجر بهترین زمان 
برای مطالبه گری از 

مسووالن است

رییس ستاد دهه فجر انقالب 
اسالمی استان اصفهان:

مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهلان گفت: مردم اسلتان 
می تواننلد کمک های نقدی خلود بلرای زلزلله زدگان خوی در 
اسلتان آذربایجلان غربلی را به حسلاب بانکی جمعیلت هال 

احمر واریلز کنند.
محملد نویلد متقلی افلزود: جمعیلت هلال احملر در قاللب 
فراخوانی با عنوان پویش مهلر تابان از هموطنلان دعوت کرده 
اسلت تا در صورتیکله قصلد کمک بله زلزلله زدگان خلوی را 

دارند، مبالغ نقدی را به شلماره حسلاب این جمعیت واریز کنند.
وی ادامه داد: بر این اسلاس مردم اسلتان اصفهان نیز می توانند 
کمک های نقلدی خلود را برای تأمیلن اقام ملورد نیلاز زلزله 
زدگان خلوی بله ویژه وسلائل گرمایشلی ماننلد هیتلر و پتو به 
شلماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانلک مرکزی و به 

نلام جمعیت هلال احمر واریلز کنند.
متقی اظهلار داشلت: زمانیکله حادثله ای در سلطح اسلتانی یا 

مللی رخ می دهد، جمعیلت هال احملر موظف به جملع آوری 
کمک هلای مردملی بلوده و سلامانه های مربوطله نیلز در این 
زمینه فعال اسلت تا ایلن کمک ها به طور مسلتقیم و به دسلت 

نیازمندان واقعلی در منطقله حادثه دیده برسلد.
وی خاطرنشلان کلرد: در برخلی از حوادث گذشلته ملواردی را 
داشلتیم که افلرادی بلا نیت هلای خیرخواهانه یلا غیلر از آن به 
موضوع جملع آوری کمک هلای مردملی ورود پیلدا کردند که 
این کار باعلث ایجاد اختلال در فراینلد کمک رسلانی و ایجاد 
شلبهه دربلاره اینکله آیلا کمک هلا بله دسلت نیازمنلد واقعی 

می رسلد، می شلود.
رییس جمعیت هلال احمر اصفهان بله مردم توصیله کرد که 
کمک های خلود را از مجلاری معتبلر و مورد تأییلد مانند هال 
احمر که در شلبکه های اجتماعی و پایگاه های مربوطله درباره 

آن اطاع رسانی شلده اسلت، پرداخت کنند.
متقلی اضافله کلرد: جمعیلت هلال احملر اصفهلان در کنار 
کارهای املدادی در چند روز گذشلته از جمله ارسلال چادرهای 
املدادی به منطقله زلزلله زده خلوی، در آماده بلاش قلرار دارد. 
زمیلن لرزه ای بله بزرگلی ۵.۹ درجله در مقیلاس املواج درونی 
زمین )ریشلتر( سلاعت ۹ و ۴۴ دقیقه شنبه شلب هشتم بهمن 
جاری شلهر خلوی در شلمال آذربایجان غربلی را لرزانلد. بر اثر 
این زلزله به سله هزار و ۵۰ واحد مسلکونی خسلارت وارد شلد، 

بیش از یکهلزار نفلر مصدوم شلدند و سله نفر جلان باختند.

هالل احمر اصفهان فراخوان داد:

آماده دریافت کمک های نقدی مردم برای زلزله زدگان خوی

     روح اهلل ابوطالبی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: 
طرح ساماندهی و غربالگری کارتن خواب ها در پی جلسه هایی با مشارکت 

فرمانداری اصفهان و نهادهای ذی ربط به اجرا در آمد.
وی ادامه داد: قرار است مرکز نگهداری کارتن خواب ها واقع در قلعه شور در 
جنوب شهر اصفهان به محل کمپ باغ فدک در شمال شرقی شهر منتقل 
شود و از این پس قلعه شور محل رسیدگی به زنان معتاد متجاهر باشد، 
همچنین کمپ استقال نیز با ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر برای رسیدگی به مردان 

معتاد متجاهر با برخورداری از مقوله های درمانی و آموزشی فعالیت کند.
ابوطالبی با اشاره به تکدی گری و کارتن خوابی به عنوان ۲ معضل جدی در 
اصفهان اضافه کرد: اگرچه بر اساس قانون، شهرداری برای حل این مساله 
وظیفه ندارد اما مدیریت شهری در این دوره همکاری مناسب و اثربخشی با 

نهادهای مرتبط داشته است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری اعتبار مجزا و خاص برای موضوع 
تکدی گری در شهر اصفهان تخصیص داده می شود تا بتوانیم با مشارکت 

شهرهای اطراف شاهد کاهش این معضات باشیم.
ابوطالبی تصریح کرد: آمار دقیق و مشخصی از تعداد معتادان متجاهر و 
متکدیان در شهر اصفهان موجود نیست ولی بخش اعظم آنها را اتباع بیگانه 
تشکیل می دهند به ویژه اینکه مقدار کمک رسانی باالی مردم اصفهان به 

متکدیان گسترش این پدیده را رقم زده است.
وی اظهار داشت: به شهروندان توصیه می کنیم کمک های خیرخواهانه خود 
را به جای متکدیان خیابانی به نیازمندان حقیقی و مراکز خیریه معتبر بپردازند 

تا تکدی گری در شهر کمتر شود.
ابوطالبی با اشاره به معضل کودکان کار در شهر اصفهان گفت: شهرداری سه 
ساختمان مجزا را در خیابان مهدیه برای کودکان زیر ۱۸ سال تدارک دیده 

است که در روزهای پیش رو به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی کودکان کار پس از دسته بندی سنی و اقتصادی در این مکان 
تحت درمان قرار می گیرند، دوره های آموزشی نیز برای آنها در نظر گرفته 
شده است و چنانچه والدین از پذیرش آنها ممانعت کردند با نظارت دستگاه 
قضایی، کودکان در این مکان نگهداری خواهند شد و برای والدین آنان 

جرم انگاری صورت می گیرد.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان افزود: از دیگر اقدامات 
این نهاد با موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مطابق با مصوبه اخیر 
شورای اسامی شهر، عودت رایگان وسایل افراد ُمتخلفی است که تا پایان 
سال ۹۸ توسط شهرداری اصفهان ضبط و نگهداری شده بود و این اقدام تا 

۲۲ بهمن امسال ادامه دارد.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان به هوشمندسازی 
رسیدگی به تخلفات شهری با هدف کاهش تنش بین متخلفان و ماموران 
شهرداری اشاره و تصریح کرد: این سامانه به دیگر بسترهای الکترونیکی 
شهرداری ارتباط دارد و رسیدگی به تخلفات مانند سد معبر به صورت 

غیرحضوری و با ارسال پیامک انجام خواهد شد.
ابوطالبی، رفع سد معبر شهری را نیازمند همکاری اتحادیه ها و اصناف دانست 
و اضافه کرد: بر همین مبنا جلسه هایی با مسووالن اتحادیه ها برگزار کرده ایم 

و از سوی آنان معتمدانی برای این امر معرفی شده اند.
وی درباره کارگاه های طاسازی در بازار میدان نقش جهان گفت: این 
موضوع در رده مشاغل مزاحم قرار دارد و شهرداری نسبت به مطرح کردن آن 
در کمیسیون بند ۲۰ و صدور رأی اقدام کرده، از سوی دیگر شهرداری انتقال 
طاسازان به شهرک امیرکبیر را پیگیری می کند اما هنوز محقق نشده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان با اشاره به مراکز غیرمجاز 
خرید و فروش ضایعات اظهار داشت: متولی اصلی این انبارها با سازمان 
مدیریت پسماند است و مقرر شده این سازمان مکانی را برای فعالیت مجاز 
در زمینه ضایعات اختصاص دهد و انبارهای غیرمجاز پیگیری قضایی شوند.
ابوطالبی با بیان اینکه عمده وسایل سرقتی نیز در این مراکز دیده می شود، 
ادامه داد: ما نیز با همکاری دستگاه های مرتبط انبارهای غیرمجاز را شناسایی 

کردیم و برای پلمپ در اختیار اداره اماکن قرار دادیم.
اصفهان بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری دارد.

مدیـرکل پیشـگیری و رفـع تخلفـات شـهری 
شـهرداری اصفهـان از سـاماندهی حـدود ۳۵۰ 
کارتن خـواب در این کالن شـهر در یک مـاه و نیم 
اخیر خبـر داد و گفت: بیشـتر ایـن افـراد معتادان 

متجاهـر بودنـد.

۳۵۰ کارتن خواب در 
اصفهان ساماندهی شدند

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان:

خبر روز

ارتش جمهوری اسامی به عنوان 
یک نیروی مسلح مقتدر و حافظ نظام و 
انقاب اسامی با گذشت چهل و چهار 
سال از پیروزی انقاب اسامی همواره 
رکابدار والیت و فدایی ملت و مردم 

ایران اسامی است.
نیروهای ارتش از همان روزهای آغاز 
قیام مردم برای فروپاشی پایه های 
ظلم و ستم و تناور کردن نهال نوپای 
انقاب اسامی دوشادوش مردم 
در میدان جهاد برای به ثمر رساندن 
انقاب حاضر بود. ارتش جمهوری 
اسامی هموازه دفاع از تمامیت ارضی 
و امنیت کشور را از راههای زمینی، 
هوایی و دریایی سرلوحه کار خود 
دانسته و در این راستا تاکنون از هیچ 
کوشش و جهادی دریغ نکرده است. 
به این مناسبت ارشد نظامی ارتش در 
استانهای اصفهان، یزد و چهار محال 
و بختیاری با دعوت از اصحاب رسانه 
با هدف تشریح برنامه های فرهنگی، 
تبلیغی و دستاوردهای جدید این نیروی 
نظامی متخصص و متعهد در چهل 
و چهارمین سالگرد پیروزی انقاب 

اسامی پرداخت.
در  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری، با تاکید بر اینکه ارتش در 
رکاب والیت و فدایی ملت و مردم 
است گفت: والیت عین نور و صراط 

مستقیم است.
امیر سرتیپ دوم سیاوش میهن دوست 
با گرامیداشت یاد امام راحل افزود: 
یادآوری نام ایشان برای امت آزادی 
خواه، محرومان و مستضعفان مایه 
مسرت است و برای استعمارگران و 

استکبار ناراحتی به همراه دارد.
وی اظهار داشت: در بحث انقاب و دهه 
فجر از همان ابتدایی ترین روزهایی که 
انقاب رقم خورد و حضرت امام )ره( 
اقدامات اولیه را انجام دادند ارتش و 
بدنه آن ارتباط تنگاتنگی با حضرت 
امام داشتند و مطالب مهم ایشان بین 
کلیه کارکنان ارتش نشر می یافت و 

تبلغ می شد که از جمله فعاالن در این 
عرصه شهید صیاد شیرازی، نامجو و 

دیگر شهدای ارتش بودند.
وی با بیان ایتکه ارتش از همان اول 
انقاب، این مهم را لمس و درک کرده 
بود که یک حکومت انقابی و اسامی 
باید در دنیا باشد گفت: در سالهای آخر 
منتهی به انقاب ۵۷ در این راستا 
هماهنگی و همکاری الزم در بدنه 
ارتش برای فعالیتهای انقابی، منهای 

سران سرسپرده وجود داشت.
در  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری افزود: بدنه ارتش از همان 
اول با انقاب بودند و اگر همراهی 
نمی کردند و در خط حضرت امام 
نبودند به یقین انقاب به این سهولت 

و سرعت به پیروزی نمی رسید.
وی یادآور شد: تا پیش از انقاب، ارتش 
به صورت صددرصدی هم به لحاظ 
تجهیزات و حتی راهبری نیروی انسانی 
در عرصه های مختلف وابسته بود و 
مصداق آن حضور مستشارانی بود که 
در ستادهای باالتر ارتش و یا حتی در 
یگانها حضور داشتند و تحت عنوان 
مستشار نظامی سوءاستفاده و جاسوسی 

می کردند.
وی شاخصه برنامه های دهه فجر 
ارشد نظامی آجا را پررنگ تر، زیباتر 
و شیواتر برگزار کردن این برنامه ها 
نسبت به سالهای قبل عنوان کرد و 
گفت: ۲ مورد رونمایی در یگانهای 
توپخانه در کنار رونمایی ها و برنامه های 
نیرو هوایی، پدافند مرکزی و هوانیروز 

خواهیم داشت.
مسوول هماهنگی عقیدتی سیاسی 
ارشد نظامی آجا در اصفهان، یزد و 
چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه 
نقش ارتش در به ثمر رساندن انقاب 
اسامی در سال ۵۷ بی بدیل بوده است 
گفت: ارتش از قبل از انقاب خدمات 
بیشماری برای مردم و کشور داشته 

است.
حجت االسام والمسلمین حسین 

قاسمی با بیان اینکه قبل از انقاب، مدیر 
و گرداننده این مجموعه کسی بود که به 
مردم و اسام خیلی اعتفادی نداشته و 
ارتش را به گونه ای دیگر معرفی می کرد 
افزود: این در حالیست که ارتش نقش 
ویژه ای در پیروزی انقاب داشته است.

وی به برنامه های فرهنگی ارتش در 
دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: 
آذین بندی و تزیین مبادی ورودی تمام 
پادگانها در سطح منطقه و ۱۴ یگان 
ارتش در منطقه اصفهان در دستور 

کار قرار دارد.
مسوول هماهنگی عقیدتی سیاسی 
ارشد نظامی آجا در اصفهان، یزد و چهار 
محال و بختیاری افزود: این برنامه ها از 
ساعت هشت صبح ۱۲ بهمن با ادای 
احترام به مقبره شهید گمنام در مرکز 
آموزش توپخانه به سمت گلستان 
شهدا با حضور کارکنان و فرماندهان 

آغاز می شود.
حجت االسام قاسمی افزود: یکی از 
برنامه های مهم در روزهای ۲۱ و ۲۲ 
بهمن برنامه "سمفونی ایثار و مقاومت" 
است که با حضور بهترین هنرمندان 
کشوری و با همکاری شهرداری منطقه 

پنج در سالن کوثر برگزار می شود.
فرمانده پایگاه هشتم شکاری شهید 
بابایی اصفهان با بیان اینکه پیشتازی 

در جهاد خودکفایی و عدم وابستگی 
از دستاوردهای نیروی هوایی ارتش 
است گفت: قبل از انقاب به ایاالت 
متحده و مستشارانی که حضور د اشتند 
وابسته بودیم بطوریکه نیروها حتی 
اجازه نداشتند قطعه ای را باز کنند زیرا 

هدف آنها وابستگی کامل بود.
نوری  صمد  دوم  سرتیپ  امیر 
خاطرنشان کرد: با روحیه خودباوری 
در کارکنان کشور به لحاظ نظامی از 
این وابستگی رهایی یافتیم و بر خود 
می بالیم. وی خاطرنشان کرد: نیروی 
هوایی از همان اوایل انقاب نهضت 
قطعه سازی را آغاز کرد تا به ساخت 
جنگنده های صاعقه و کوثر رسید که 
همچنان عملیاتی هستند و غرش آن ها 

دل دشمنان را می لرزاند.
وی، تأسیس دانشکده خلبانی را از دیگر 
دستاوردهای نیروی هوایی دانست و 
گفت: تا قبل از پیروزی انقاب خلبانان 
در ایاالت متحده آموزش می دیدند ولی 
اکنون در دوره چهل و دوم دانشجویان 

خلبانی قرار داریم.
وی با اشاره به توفیقات نیروی هوایی در 
هشت سال دوران دفاع مقدس گفت: 
در نخستین روز جنگ اولین نیرویی که 
تواسنت جواب دندان شکن به نیروی 
عراق بدهد نیروی هوایی بود و افتخار 

پایگاه هوایی شهید بابایی این است 
که همان ۱۰ ساعت اول که جنگ 
شورع شد ۱۲ سورتی پرواز باال بصورت 

مستمر داشت.
فرمانده پایگاه هشتم شکاری شهید 
بابایی اصفهان افزود: در غیر این صورت 
ممکن بود تلفات بیشتری متحمل 
شویم و نیروی هوایی در کنار نیروی 
پدافند توانست ماشین جنگی دشمن 
را متوقف کند. فرمانده منطقه پدافند 
هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی 
با اشاره به جایگاه و اقامات ارتش 
جمهوری اسامی از ابتدای پیروزی 
انقاب تا کنون گفت: ارتش با اتخاذ 
سیاستهای درست به نقطه بازدارندگی 
تهدیدات دشمن دست یافته است. 
امیر سرتیپ دوم علی حدادی سامانی 
افزود: ارتش همواره در مبازرات منتج 
به پیروزی انقاب اسامی و سالهای 
پس از آن نقش بسزایی داشته و با تدابیر 
سیاستهای درست، منطقی و چشم انداز 
بسیار خوب، اکنون به نقظه بازدارندگی 
قابل قبول در مقابل تهدیدات دشمن 
دست یافته است. وی اظهار داشت: به 
لحاظ ساختاری و رفتاری، ارتش در تمام 
گردنه ها و گلوگاه های تاریخی این ۴۴ 
سال نشان داده که بطور کامل ذوب در 

انقاب است.

ارتش جمهوری اسالمی ایران، رکابدار والیت و فدایی ملت
فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
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رییس همایلش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظلر امام علی 
)ع( از سلخنرانی و مشارکت اندیشمندان هشلت کشلور در این رویداد خبر داد و 
گفت: این همایلش ۱۶ و ۱۷ بهمن جلاری و مقارن با ایلام والدت امیرالمؤمنین 

)ع( در دانشلگاه اصفهان برگزار می شلود.
نصراهلل شاملی افزود: این اندیشلمندان از کشلورهای لبنان، عراق، ژاپن، کانادا، 
امریکا، تونلس، ماللزی و فلسلطین در نخسلتین همایلش بین الملللی تربیت 

معنوی و سلامت معنوی از منظر املام علی )ع( سلخنرانی خواهند داشلت.
وی ادامله داد: برخلی از اسلتادان خارجی به صورت حضلوری و تعلداد از آنها نیز 

از طریلق فضای مجلازی و ویدئلو کنفرانلس در این رویلداد به ارائه سلخنرانی 
می پردازنلد.

شلاملی به برگزاری چهار ویدئو کنفرانس و رونمایی از فعالیت های پژوهشلی و 
علمی دانشلگاه اصفهان در این همایش بین المللی اشلاره کرد و گفلت: در کنار 
رویلداد، نمایشلگاهی از پایان نامه های مرتبط با نهلج الباغه نیز برپا می شلود.

شلاملی با اشلاره به ارسلال حدود ۹۵ مقاله بله دبیرخانله این همایلش گفت: از 
بیلن مقاله هلا ۱۰ مقاله برتر انتخاب شلده اسلت.

رییس انجمن مطالعات نهج الباغله در اصفهان، محورهای اصللی این رویداد 

را تربیت معنلوی و سلامت معنلوی از دیدگاه املام عللی )ع( دانسلت و اظهار 
داشلت: بلا توجه بله شلرایط املروز، تغییلر سلبک زندگلی و گسلترش فضای 
مجازی، درصد قابلل توجهی از مردم دچار اختاالت سلامت معنوی هسلتند 

بنابرایلن توجه بله این ۲ محلور ضروری اسلت.
وی همچنین بله فعالیت های انجملن علمی مطالعلات نهج الباغه در کشلور 
و اصفهلان اشلاره و اضافه کلرد: این فعالیت هلا در زمینه آموزشلی و پژوهشلی 
و برگلزاری سلخنرانی های علملی و بیلن الملللی در دانشلگاه ها و حوزه هلای 

علمیه اسلت.

مشارکت 
اندیشمندان هشت 
کشور در همایش

رییس همایش بین المللی تربیت 
معنوی و سالمت معنوی از منظر امام 
علی )ع( خبر داد:

خبر اول
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دانشکده  استادیار  و  علمی  هیات  عضو 
اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  و  اداری  علوم 
گفت: کنترِل دانش بنیان معضل آلودگی 
نیازمند مدل سازی بین  هوا در اصفهان؛ 

نهادهای متولی است.
محمدرضا حیدری به نقش شرکت های 
با  مقابله  و  پیشگیری  در  بنیان  دانش 
آلودگی هوا اشاره و بیان کرد: اثربخشی 
مقوله  این  در  بنیان  دانش  حل های  راه 
نیازمند مدلی است که در آن هر یک از 
نهادهای مسوول نقش خود را در ُرخداد 

این بحران بپذیرند.
فرهنگی،  اجتماعی،  مسائل  افزود:  وی 
اقتصادی و حقوقی نیز بر این مساله تأثیر 
از  انتظارها  کنار  در  است  الزم  که  دارد 

بخش دانش بنیان، به آن توجه شود.
استاد دانشگاه ادامه داد: از طرفی سازمان 
به عنوان  استان اصفهان  محیط زیست 
تنظیم گر و ناظر باید نقش حاکمیتی خود 
را بپذیرد و با تمرکز بر تقسیم کار، سایر 
نهادهای مرتبط از جمله ساختار فناوری 
مساله  حل  و  ریزی  برنامه  به  را  استان 

دعوت و مکلف کند.
اینکه الزم است طرف های  بیان  با  وی 
آلودگی هوای  عرضه و تقاضا در مساله 
افزود:  شوند،  متصل  هم  به  اصفهان 
و  شرکت ها  نهادمحور،  فضای  این  در 
کارخانه های صنعتی آالینده ممکن است 
تولیدات  و  راهکارها  دریافت  متقاضی 
دانش بنیان نباشند که در این مرحله ورود 
نهاد حاکمیتی محیط زیست و استانداری 

ضروری است.
آالینده  منابع  کنترل  افزود:  حیدری 
متحرک مانند خودروها و موتور سیکلت ها 
که نیازمند ورود ملموس نهادهای متولی 
شهرسازی  و  راه  و  شهرداری  جمله  از 
است، نیز باید بطور دقیق تر برنامه ریزی 

شود.
اینکه در  با بیان  استاد دانشگاه اصفهان 
این میان یک زیرساخت حقوقی نیز نیاز 
است که این بخش ها را به هم پیوند دهد، 
افزود: این زیرساخت حقوقی همان قانون 
هوای پاک و سایر قوانین مرتبط با این 
مساله است. وی تصریح کرد: این قوانین 
باید مبنای حقوقی و ضمانت اجرایی پیدا 
شرکت های  فعالیت های  نتیجه  تا  کند 
دانش بنیان ملموس و اثربخش باشد، در 
غیر این صورت این شرکت ها نمی توانند به 
تنهایی آلودگی هوای اصفهان را کنترل 
کنند. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان 
افزود: در این مدل سازی؛ شهرک علمی 
فناوری  پارک های  و  تحقیقاتی اصفهان 
استان اصفهان می توانند به عنوان عرضه، 
منابع آالینده ثابت و متحرک و نهادهای 
کنترل گر آنها به عنوان تقاضا و نهادهای 
عنوان  به  استانداری  و  زیست  محیط 
واسطه و تنظیم گر تعیین شوند که نیازمند 
اجرای  ارتباط حقوقی مبتنی بر ضمانت 

قانون هوای پاک هستند.

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد 
دانشگاه اصفهان پیشنهاد داد:

کنترِل دانش بنیان آلودگی 
هوا در اصفهان

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی گفـت: پیشـرفت و 
دسـتاوردهای مـا در ابعـاد مختلف علمـی و دفاعی و ظرفیت سـازی ها 
در ایـن عرصـه باعـث ایجـاد نگرانی هایـی برای دشـمن شـده که در 
ادامـه ایـن نگرانی ها دسـت به چنیـن اقدامـات مذبوحانـه ای می زنند.

پیشرفت های دفاعی دشمن را نگران کرده است
حسـینعلی حاجی دلیگانـی عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای 
اسـامی در گفت وگـو با خبرنگار فـارس در اصفهان با اشـاره به حمله 

ناموفـق ریزپرنده هـا بـه مجتمـع کارگاهـی وزارت دفـاع در اصفهـان 
اظهـار داشـت: پیشـرفت و دسـتاوردهای مـا در ابعاد مختلـف علمی و 
دفاعـی و ظرفیت سـازی ها در ایـن عرصـه باعـث ایجـاد نگرانی هایی 
بـرای دشـمن شـده کـه در ادامـه ایـن نگرانی هـا دسـت بـه چنیـن 

اقدامـات مذبوحانـه ای می زننـد.
وی افـزود: تصـور دشـمنان این اسـت که اگـر چنین اماکنـی را هدف 
قـرار دهنـد می توانند جلوی پیشـرفت های ما را بگیرند و یا مسـیرمان 
را کنـد کننـد در حالی کـه ایـن موضـوع خیالـی باطل اسـت زیـرا علم 

دفاعـی در کشـور مـا بومـی و نهادینـه شـده اسـت و در اختیـار افـراد 
محـدودی نیسـت و دشـمنان نمی تواننـد خللـی در روند پیشـرفت مان 

ایجـاد کنند.
حاجی دلیگانـی بـا تأکید بر اینکه دشـمنان شـناختی نادرسـت و ناقص 
از ملـت ایـران دارنـد و بـا چنیـن اقداماتـی به نتیجـه نخواهند رسـید، 
خاطرنشـان کـرد: از مسـؤوالن مربوطـه انتظـار مـی رود پیگیـر ایـن 
موضـوع باشـند و عیـادی ایـن اقدامـات را همانگونـه کـه ده هـا مورد 

دیگـر را شناسـایی کرده انـد، شناسـایی و دسـتگیر کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

پیشرفت های دفاعی 
 دشمن را نگران
کرده است

اینفوگرافیک

 آزاده سـلیمان نژاد  مدیر کل سـازمان تأمین 
اجتماعـی اسـتان اصفهـان بـا اعـام اینکه هدف 
مسـئوالن این سـازمان رسـیدن به مفهـوم تأمین 
اجتماعی هوشـمند اسـت گفت: با شـیوع بیماری 
کرونـا ایـن هدف اهمیت بیشـتری یافت، مرتضی 
حاجـی کاظمـی در نشسـت خبـری بـا اصحـاب 
رسـانه گفـت: سـازمان تأمین اجتماعی، سـازمانی 
مشـارکتی میـان کارفرمـا، بیمـه شـده و دولـت 
محسـوب می شـود و سـه درصـد تأمیـن منابـع 
آن بـر عهـده دولت قـرار می گیـرد. وی افـزود: از 
قدم هـای بزرگ برداشـته شـده توسـط سـازمان، 
حـذف دفترچـه و تبدیـل آن بـه نسـخه نویسـی 
الکترونیـک بود کـه منجر به کاهـش مراجعه ها و 

صرفـه جویـی در وقـت افراد شـد.

بیـکاری جـزو سـنوات فـرد  بیمـه 
محسوب می شود

مدیـر کل سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـتان بـا 
بیـان اینکـه بیمـه بیـکاری جـزو سـنوات فـرد 
محسـوب می شـود، افزود: به بیمه شـده و همسـر 
وی، کمـک هزینه هـای توسـط سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی زمـان فوت پرداخت می شـود کـه برابر 

بـا حداقل دسـتمزد سـال اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن مبلـغ در سـال جـاری برابر با 
چهـار میلیـون تومان برآورد شـده اسـت که برای 
کمـک هزینـه مراسـم ترحیـم پرداخت می شـود. 
بـه گفتـه حاجـی کاظمـی در ۹ ماهه سـال جاری 
۱۶۷ میلیـارد تومـان کمک هزینه مراسـم ترحیم 

بـه ۴۶ هـزار و ۴۴۴ نفر پرداخت شـده اسـت.

شـدگان  بیمـه  از  نفـر  هـزار   ۳۷۸
بگیـر  مسـتمری  اصفهـان  اسـتان 

هستند
مدیرکل سـازمان تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان 
در مـورد نفـرات تحـت پوشـش بیمـه سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی در اسـتان اصفهـان گفـت: این 
تعـداد برابـر بـا ۶۷ درصد جمعیت اسـتان اسـت و 
۳۷۸ هـزار نفـر از بیمـه شـدگان اسـتان اصفهان 

مسـتمری بگیر هسـتند.

سـه میلیـون و ۶۵۰ هـزار نفـر در 
اسـتان تحت پوشـش بیمه سازمان 

تأمین اجتماعی
مرتضـی حاجـی کاظمـی گفت؛ از جمعیـت حدود 
پنـج میلیـون و ۵۰۰ هـزار نفری اسـتان اصفهان، 
سـه میلیـون و ۶۵۰ هـزار نفر تحت پوشـش بیمه 

سـازمان تأمین اجتماعی هسـتند.

صندوق هـای بیمه هـای از روند خود 
باز ماندند

مدیـر کل سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـتان یکی 
منابـع  را  بیمه هـای  از مشـکات صندوق هـای 
آنهـا دانسـت وگفـت: رونـد برخـی صندوق هـای 
خصوصـی کـه دولتـی شـدند و در بودجـه دولـت 
بـرای آنهـا ردیـف بودجه اختصـاص یافـت، دچار 

اختـال شـد و ایـن صندوق هـا از رونـد خـود باز 
ماندنـد. بـه گفته ایـن مدیـر کل، سـازمان تأمین 
اجتماعی، سـازمانی عمومی غیردولتی با استقال 
مالـی اسـت کـه منابـع آن از محـل پرداخت حق 
بیمه هـا و سـرمایه گذاری )شـرکت شسـتا( تأمین 

می شـود.

بـا وجود عظمت شسـتا، تنهـا حدود 
پنـج درصـد منابـع سـازمان تأمین 

می شود
وی با بیان اینکه شـرکت شسـتا یکی از بزرگترین 
هلدینگ های کشـور اسـت، تصریح کرد: سازمان 
تأمیـن اجتماعی به دنبال بنگاه داری نرفته اسـت 
و بـه طـور معمـول دیون دولت که سـالیان سـال 
جمـع شـده و پرداخت نشـده اند، در قالب بعضی از 
شـرکت ها بـه سـازمان پرداخت شـد، لذا سـازمان 
مجبـور به فعالسـازی آن هـا بود. بـه رغم عظمت 
شسـتا، تنهـا حـدود پنـج درصـد منابـع سـازمان 
تأمیـن می شـود و ایـن موضـوع به علـت عظمت 

سـازمان تأمین اجتماعی اسـت.
در سـال جاری بـه صـورت ماهانه،   -
2۳۰۰ میلیارد تومان مسـتمری در استان اصفهان 

می شـود پرداخـت 
حاجـی کاظمـی ایـن را نیـز گفـت کـه در سـال 
جـاری بـه صـورت ماهانـه، 2۳۰۰ میلیـارد تومان 
مسـتمری در اسـتان اصفهان پرداخت می شـود و 
با افزایـش ۵۶ درصدی مسـتمری حداقل بگیران 
و افزایـش حـدود ۴۰ درصـدی مسـتمری افرادی 
کـه باالتـر از حداقـل بگیـر هسـتند، پرداختی هـا 
بـا محاسـبه معوقـات بـه 2, ۵۰۰ میلیـارد تومـان 
رسـیده اسـت، وی افزود: به طور کلـی ۸۳ میلیارد 
تحت پوشـش بیمه بیکاری در اسـتان اصفهان به 
افـراد پرداخت می شـود کـه ۳۳ میلیـارد تومان آن 
مربـوط بـه ایـام کوتاهمدت بسـتری یـا مرخصی 

زایمان اسـت.

پیشـبینی می شـود در سـال آینـده 
دیـون دولـت بـه سـازمان تأمیـن 

اجتماعی به ۲۲۰ هزار میلیارد برسد
مرتضـی حاجـی کاظمـی افـزود: در سـال جاری، 
دولـت حـدود ۹۰ هـزار میلیـارد دیـون خـود را به 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی پرداخـت کـرده اسـت 
کـه حـدود ۱۰ درصد ایـن مبلغ، مربوط به اسـتان 
اصفهـان اسـت. وی در مـورد دیـون دولـت بـه 
ایـن سـازمان گفـت: پیشـبینی می شـود در سـال 
آینـده دیـون دولت بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی 
بـه 22۰ هـزار میلیـارد برسـد و انتظار مـی رود که 
حداقـل نیمـی از ایـن مبلغ در الیحـه بودجه دیده 
و منجر به تأمین کمبودهای منابع سـازمان شـود، 
همچنین پیشـبینی می شـود؛ الباقـی بدهی دولت 

تـا پایان سـال جـاری، ۴۵۰ هـزار میلیارد باشـد.

حـذف حـذف سوبسـید دارو طرحی 
که توسط دولت کلید خورد

سـازمان  درمـان  مدیـر  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 

تأمیـن اجتماعـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 
جمعیـت باالی بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی در اسـتان اصفهـان، 
گفـت: سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـتان اصفهان 
دارای 2۸ درمانـگاه و ۸۰۰ تخـت بیمارسـتانی در 
بیمارسـتانهای شـریعتی، غرضی و الزهرای نجف 

اسـت. آباد 
ادامـه گفـت: دربـازه زمانـی  محمـد رجالـی در 
تیرمـاه، طرحـی در رابطـه بـا حذف سوبسـید دارو 
توسـط دولـت کلید خورد کـه طرح بسـیار بزرگی 
محسـوب می شـود. رجالـی افـزود: بـرای اجـرای 
ایـن طـرح بـا کمتریـن عـوارض پیـش رفتیـم و 
بـا حـذف سوبسـید دارو، تفاوت سوبسـید و قیمت 
واقعـی دارو، توسـط بیمه ها پرداخت می شـود. وی 
بـا بیـان اینکـه دارو از نظـر هزینـه، دومین هزینه 
کشـور اسـت، افـزود: تغییر نظـام سوبسـید، ۳۰ تا 
ایجـاد می کـرد و  افزایـش هزینـه  ۳۰۰ درصـد 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه عنـوان بزرگتریـن 
خریـدار درمـان کشـور بـا کمـک سـازمان برنامه 
بودجـه، بیشـترین هزینه را برای ایـن اقدام متقبل 

. شد

اولیـن  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان 
خریـدار درمان و دومیـن ارائه دهنده 

خدمات درمانی
مدیـر درمـان سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـتان 
افـزود؛ ۱۵ درصـد خدمـات درمانـی ارائه شـده در 
اسـتان اصفهـان بر عهـده تأمین اجتماعی اسـت 
کـه مربوط بـه درمان مسـتقیم می شـود و باید در 
نظر داشـته باشـیم که سـازمان تأمیـن اجتماعی، 
اولیـن خریـدار درمـان در کشـور و دومیـن ارائـه 
دهنـده خدمـات درمانـی اسـت. رجالـی گفـت: 
سـازمان تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان در حوزه 

خریـد خدمـت دارای قـرارداد بـا چهار هـزار مرکز 
و هزینه هـای درمانی مسـتقیم و غیرمسـتقیم این 
سـازمان در سـال گذشـته برابـر با حـدود ۳2 هزار 
میلیـارد ریـال و در ۸ ماهـه سـال جـاری برابر 2۵ 

هـزار میلیـارد ریال اسـت.
میلیـون  هشـت  حـدود  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
در  جـاری  سـال  ماهـه   ۹ در  سـرپایی  ویزیـت 
مراکـز درمانـی ملکـی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
اسـتان اصفهان انجام شـده که مجموعـه ویزیت 
پزشـک، دریافت دارو، آزمایشـگاه ها، فیزیوتراپی و 
واحدهای پاراکلینیک اسـت، همچنیـن در ۹ ماهه 
سـال جـاری در سـه بیمارسـتان سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی اسـتان اصفهان، ۶۰ هزار مورد بسـتری 
انجـام شـده که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
گذشـته، 2۳ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. مدیـر 
درمـان سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـتان اصفهان 
اظهـار کـرد: جراحی هـای انجـام شـده در مـدت 
زمانـی مطـرح شـده نیـز برابر بـا ۳۶ هـزار و ۵۰۰ 
مورد بوده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته، افزایشـی 2۵ درصـدی دارد.
وی افـزود: افزایـش مـوارد بسـتری ها در سـال 
جـاری ناشـی از چندین عامل اسـت؛ در سـالهای 
گذشـته با شـیوع بیماری کرونـا، محدودیت هایی 
در بخـش بسـتری بیمارسـتانها وجود داشـت که 
اکنـون برداشـته شـده و بـا توجـه بـه تغییـرات 
اقتصـادی و رایگان بودن درمـان در مراکز ملکی، 
تقاضـای درمـان در ایـن مراکـز افزایـش یافتـه 

ست. ا

در دولت سـیزدهم، ۹۰ هـزار میلیارد 
بدهـی به سـازمان تأمیـن اجتماعی 

پرداخت شد
رجالـی ادامـه داد: در دولـت سـیزدهم، ۹۰ هـزار 

اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  بـه  بدهـی  میلیـارد 
پرداخـت شـد کـه همتـی واال و اقدامـی بسـیار 
مهـم شـمرده می شـود. مدیـر درمـان سـازمان 
تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان خاطرنشـان کرد: 
آغـاز توسـعه مراکـز درمانـی تأمیـن اجتماعـی از 
اقدامـات بسـیار خـوب دولت سـیزدهم اسـت، به 
گفتـه محمد رجالی سیاسـت توقف توسـعه مراکز 
ملکی سـازمان تأمیـن اجتماعی از اوایـل دهه ۸۰ 
در کشـور کلیـد خـورد، امـا دوبـاره آغـاز و مجـوز 

اجـرای ۱۰ تـا ۱2 طـرح گرفتـه شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: بخش جراحی قلب بیمارسـتان 
شـریعتی صد در صد سـاخته شـده، تجهیزات آن 
تکمیـل اسـت و به یاری خـدا اولیـن جراحی آن 
در دهـه فجـر انجـام خواهد شـد. به گفتـه مدیر 
اجتماعـی 2۵ میلیـارد  تأمیـن  درمـان سـازمان 
تومـان هزینـه سـازه ایـن بخـش شـده و ماهانه 
هشـت میلیارد تومان جـدای از تجهیزات، هزینه 
تأمیـن اجتماعـی  ایـن بخـش بـرای  مصرفـی 

است.
محمـد رجالـی افـزود: ایجـاد صنـدوق درمانـی 
بیمـاران صعـب العـاج یکـی از اقدامـات بـزرگ 
دولـت فعلـی اسـت. اعتبـار اولیـه ایـن صنـدوق 
حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ میلیـارد بـوده اسـت و تـا 
ایـن لحظـه ۹۰ درصـد هزینـه درمانـی بیمـاران 
اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  توسـط  صعبالعـاج 

می شـود. پرداخـت 
رجالـی ادامـه داد: در ۹ ماهـه سـال جـاری ۱۴ 
میلیون خرید خدمت انجام شـده اسـت، همچنین 
کلنـگ زنی بیمارسـتان ۵۰۰ تختخوابی سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی در شـهرک شـهید کشـوری، 
بزرگ تریـن پروژه عمرانی سـال جاری محسـوب 
می شـود که اقدامات مقدماتی آن در دسـت انجام 

است.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد:

هدف مسئوالن سازمان، رسیدن به مفهوم تأمین اجتماعی هوشمند
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Ayatollah Seyed Ali Khamenei, 
Leader of the Islamic Revolu-
tion, on Monday highlighted 
the need for economic growth 
to fight poverty and promote 
welfare in the society.
“We must have economic 
growth if we wish to eradicate 
poverty and raise welfare in the 
country,” Ayatollah Khamenei 
said in a meeting with a group 
of entrepreneurs, manufactur-
ers, and representatives from 
knowledge-based firms.
“We are obviously facing the 
issue of people’s livelihood and 
welfare, and these concerns 
cannot be remedied without 
economic growth,” Ayatollah 
Khamenei noted.
The Leader underlined that 
for the eradication of poverty 
and the resolution of issues 
pertaining to people’s liveli-
hood and the welfare of fam-
ilies, there must be economic 
growth.
He emphasized the need for 

Iran to continue growing eco-
nomically to maintain its place 
in the world and the region.
“A nation’s economic situa-
tion has a significant impact 
on its development. The eco-
nomic potential of a country 
as well as its standing in the 
globe would all decline if its 
currency debilitates. We need 
economic growth to continue 
to hold our place in the region 
and the world,” the Leader 
highlighted.
Referring to the complaints by 
the entrepreneurs, producers, 
and knowledge-based com-
panies, Ayatollah Khamenei 
addressed the first vice pres-
ident who was present at the 
meeting and said: “These were 
not mere reports; they were 
the reports with complaints; 
to me, these complaints made 
here, almost all of them, are 
right.”
The Leader of the revolution 
went on to say, “I would like 

to say something briefly to the 
honorable officials who are 
here today, particularly the vice 
president. Keep in mind the 
issues that our friends have 
talked about here. These were 
not just reports of their activ-
ities and achievements. They 
were reports, but there were 
also complaints along with the 
reports. And I believe that al-
most all of the complaints they 
made here were true.”
Ayatollah Khamenei pointed 
out that “everything they said 
about the expectations people 
have from the government, 
officials, and me was right. 
For everything that our friends 
discussed here, a committee 
must be formed.”
“Supervisors must unques-
tionably be present and uti-
lized in this committee. You 
may gain from the people who 
spoke here today, as well as 
others, and their perspectives 
must be weighed and pur-

sued,” the Leader stressed.
The Leader also asked the 
country’s executive entities to 
help growth of private firms.
Given the “seventh develop-
ment plan”, which seeks eco-
nomic growth along with jus-
tice, the Leader discussed the 
justifications and prerequisites 
for economic progress.
“Economic growth is very es-
sential to solving the concrete 
issues related to people’s way 
of life and the challenges faced 
by households,” he stressed.
Ayatollah Khamenei expressed 
appreciation for the passion, 
hope, and concrete efforts of 
individuals involved in manu-
facturing and enterprise.
“As I have mentioned many 
times before, due to the coun-
try’s God-given resources, its 
geographical, international, 
political location, and notably 
its workforce, the country’s 
skill and growth ability are 
very high and extraordinary 

in specific fields. As a result, 
the nation’s future and possi-
bilities for growth are signif-
icantly brighter than present 
estimates,” he noted.
The Leader said, “The exhibi-
tion that I visited two days ago 
showed that relatively good 
endeavors have been made in 
line with this year’s slogan” 
named “knowledge-based pro-
duction and job creation”.
Elsewhere in his remarks, Aya-
tollah Khamenei stressed the 
necessity for the rapid, ongo-
ing expansion.
He also discussed the factors 
that contributed to Iran’s eco-
nomic lag in recent years.
“Iran’s economic lag in the 
preceding decade was mostly 
due to a number of adminis-
trative flaws, problems with 
sanctions and the country’s 
emphasis on the nuclear issue, 
as well as the ensuing condi-
tioning of the economy,” the 
Leader emphasized.
The Leader listed several rea-
sons why a rapid and sus-
tained economic growth is 
necessary, including the need 
to address issues with peo-
ple’s cost of living, the need 
to guarantee the welfare and 
comfort of the population, the 
need to strengthen Iran’s posi-
tion in the regional and glob-
al economies, and the need 
to create jobs for millions of 
graduates.
Ayatollah Khamenei discussed 
the conditions necessary to 
achieve economic growth in 
another section of his remarks, 
noting that “raising investment 
for production” and “growing 
productivity” are two crucial 
foundations.
The Leader drew attention to 
“improvements in knowledge 
and technology” as another 
crucial condition of economic 
progress, urging universities 
and scientific research insti-
tutes to follow the state-of-the-
art methods.

Leader insists on economic growth to fight poverty, promote welfare

Parliamentary com-
mittee to investi-
gate Isfahan blast

An Iranian parliamentary team 
will visit Isfahan to investigate 
the explosion that took place 
at a Defense Ministry facility in 
Isfahan, a senior lawmaker has 
said. 
Abbas Moqtadaei, the deputy 
chairman of the Parliament’s 
National Security and Foreign 
Policy Committee, made the an-
nouncement after a meeting of 
the committee on Sunday.
“Along with the actions of all 
institutions, the Isfahan inci-
dent was carefully examined in 
today’s meeting with the pres-
ence of some relevant officials. 
A committee will also be sent to 
Isfahan by the National Security 
Committee to prepare a report 
for the committee and make fur-
ther decisions based on that,” 
Moqtadaei told parliamentary 
news agency ICANA. 
The Iranian Defense Ministry 
said in an early Sunday state-
ment that the Iranian air defense 
forces repelled a drone strike on 
a military workshop in the cen-
tral city of Isfahan on Saturday 
night.
The ministry said one of its 
workshop complexes had come 
under attack from a number of 
micro aerial vehicles (MAVs), 
but the complex’s air defenses 
successfully repelled the attack.
“One of the MAVs was downed 
by the complex’s air defense 
fire, while the other two were 
caught in its defensive traps and 
exploded,” the statement added, 
according to Tasnim.
Moqtadaei also said the parlia-
mentary committee addressed 
Iran-Azerbaijan relations in the 
wake of the recent attack on 
Azerbaijan’s embassy in Tehran. 
“In continuation of today’s 
meeting, the incident of Azer-
baijan embassy in Tehran was 
also addressed,” he said, add-
ing that police chief Ahmad 
Reza Radan presented a report 
on the incident at the meeting. 
“The commander of the police 
forces also presented a report 
in this regard. The members of 
the committee emphasized the 
friendship between the Islamic 
Republic of Iran and the Repub-
lic of Azerbaijan and taking care 
of this friendship,” he said. 
Iranian President Ayatollah 
Ebrahim Raisi and his Azerbai-
jani counterpart Ilham Aliyev 
spoke on the phone on Sunday. 
In the call, the condolences of 
the Iranian government and 
people for the accident at the 
Azerbaijani embassy in Tehran 
were expressed, according to a 
statement by the Iranian Foreign 
Ministry.
Referring to the mission of the 
relevant institutions to follow up 
on the dimensions of this inci-
dent, the President expressed 
sympathy with the people and 
government of Azerbaijan.
Stating that the friendly and 
brotherly relations between the 
two nations of Iran and Azerbai-
jan are based on unbreakable 
cultural and historical ties, the 
president stated, “The govern-
ments of Iran and Azerbaijan 
will not allow the relations be-
tween them to be influenced by 
the insinuations of the ill-wish-
ers of the two nations”.
In the telephone conversation, 
President Aliyev thanked Ayatol-
lah Raisi for his sympathy and 
condolences to the government 
and the people of his country 
and clarified, “This was an un-
expected crime, but the coop-
eration of the two countries in 
this field should be such that 
no one uses such incidents as 
an excuse as an opportunity to 
undermine the friendly relations 
between the two countries.”

Export from Zanjan 
province rises 15% 
in 10 months yr/yr
The value of export from Zanjan 
province rose 15 percent in the 
first 10 months of the current 
Iranian calendar year (March 
21, 2022-January 20, 2023), as 
compared to the same period of 
time in the previous year, a pro-
vincial official announced.
Zeyn-ul-Abedin Ganj-Khanlou, 
the director-general of the prov-
ince’s customs department, 
said that commodities worth 
over $503 million were export-
ed from the province in the 
10-month period, and added 
that the export indicates a two 
percent drop in terms of weight 
year on year.
Stating that this amount of 
export was unprecedented in 
the history of the province’s 
customs, he added zinc ingots, 
transformers and accessories, 
rebars, steel ingots, copper 
wire, and dairy products were 
the main goods exported from 
Zanjan.
The official further announced 
that commodities valued at $507 
million were imported to the 
province in the first ten months 
of this year, with a 27-percent 
growth year on year.
In terms of weight, the 10-month 
import shows a 15 percent fall, 
he added.
The main goods imported to the 
province were raw materials for 
production and industrial units, 
Ganj-Khanlou stated.
As announced by the head of 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA), the value of Iran’s non-oil 
exports rose 17.66 percent dur-
ing the first 10 months of the 
current Iranian calendar year, as 
compared to the same period of 
time in the past year, registering 
a new record high.
According to Mohammad Rez-
vani-Far, Iran exported about 
103 million tons of non-oil 
goods valued at $45.3 billion in 
the mentioned 10 months, also 
registering a 2.93-percent in-
crease in weight.
Liquefied natural gas was the 
main exported product in the 
said time span, accounting for 
15.4 percent of the total value of 
the exports.
Major export destinations of 
the Iranian non-oil goods were 
China, Iraq, Turkey, the United 
Arab Emirates (UAE), and India, 
according to the official.
The average value of each 
ton of exported goods has in-
creased from $385 in the first 
10 months of last year to $440 
in the current year’s same peri-
od, which indicates a growth of 
14.31 percent, the IRICA head 
said.
The Islamic Republic also im-
ported 31 million tons of non-
oil commodities worth $48.5 
billion in the first 10 months 
of the present year, with a 
16.86-percent growth in value 
and a 7.6-percent decrease in 
weight, year on year.
Corn, rice, soybeans, wheat, 
sunflower oil, barley, and soy-
bean meal were among the 
items imported into the country 
in the said period, according to 
Rezvani-Far.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
mentioned 10 months, followed 
by China, Turkey, India, and 
Germany.
The average value of each ton 
of imported goods in the said 
10 months was $1,571, which 
has grown by 25.74 percent 
compared to the figure for the 
previous year’s same time span.

In yet another unsuccessful attack, Israel reported-
ly targeted a defense facility in Isfahan but failed to 
achieve its goals. 
On Sunday night, residents of Isfahan heard explo-
sions near a defense facility that were later attributed 
to Israel by Israeli and Western media. The Iranian de-
fense ministry was quick to clarify the situation. It said 
in a statement that one of three drones attacking the 
defense equipment manufacturing complex in Isfahan 
was downed by a defense system stationed inside the 
facility and two others exploded after being caught in 
traps set by the defense system.
The unsuccessful attack, the statement said, left no 
casualties and only caused slight damage on the 
roof of the defense equipment facility. “Thanks to 
God’s blessing, the attack caused no disruption to 
the equipment and the operations of the complex,” 
said the statement, according to Iran’s official news 
agency IRNA. 
Israeli and Western media immediately said that Israel 
was behind the attack. And Israeli media portrayed the 
attack as successful, something that stands in stark 
contrast to the reality on the ground. 
However, the attack remains an act of sabotage that 
indicates Israel’s aggression and its efforts to halt 
Iran’s progress. 
After several media outlets attributed the attack to Is-
rael, Americans sought to distance from Israel’s failed 
adventure. An Iranian official told Al Jazeera that the 
reason for this was that Washington knows it is a fail-
ure and will not push Tehran to change its policies. 
However, there is a sense that Washington and Tel 
Aviv are in this together, meaning that Israel could not 
have conducted such aggression without a kind of co-
ordination with the U.S., to say the least. And the fact 
that CIA director Bill Burns was in Israel at the time of 
the attack is telling.
There is another aspect to the Isfahan attack. While 
Western and Israeli media were boasting of Israel’s in-
volvement, a Ukrainian official hinted that Kiev might 
be implicated as well.
Mykhailo Podolyak, adviser to the Head of the Office 
of President of Ukraine Volodymyr Zelensky, chimed 

in on the Sunday night explosion that took place in the 
central Iranian city of Isfahan, hinting that the incident 
had something to do with Ukraine.
Mykhailo Podolyak published a tweet on Iran hours 
after news of the Isfahan explosion broke. He said that 
Iran witnessed an “explosive night” at which military 
and oil facilities was targeted. 
“War logic is inexorable & murderous. It bills the 
authors & accomplices strictly. Panic in RF - endless 
mobilization, missile defense in Moscow, trenches 
1000 km away, bomb shelters preparation,” he said 
on Twitter.
Podolyak added, “Explosive night in Iran - drone & 
missile production, oil refineries. Ukraine did warn 
you.”
The Ukrainian government has so far refrained from 
confirming or rejecting Podolyak’s allegation. 
This tweet raised eyebrows in Iran and beyond as 
Western and Israeli media attributed the explosion to 
Israel. 
Some in Tehran believe that Ukraine might be cross-
ing a red line for cheering for an Israel-claimed attack 
on a military facility.
The Ukraine chargé d’affaires in Tehran was sum-
moned to the Iranian foreign ministry on Monday after 
the senior advisor to the Ukrainian president hinted at 
Kiev’s involvement in the drone attack Isfahan facility. 
Iranian media reported Monday that the Ukrainian 
diplomat was asked to explain the allegations of the 
advisor to the Ukrainian president.
This tweet came against a background of protracted 
tensions between Iran and Ukraine over Western al-
legations about Iran supplying drones and missile to 
Russia for use in Ukraine, an allegation Iran roundly 
rejected.
Iran says it does not take sides in the Ukraine war. In 
a recent non-paper, the Iranian mission to the United 
Nations explained the Iranian position on the war. “The 
Islamic Republic of Iran’s position on the Ukraine situ-
ation is clear, consistent, and unwavering, which has 
been pronounced since the start of the conflict. From 
the beginning, the Islamic Republic of Iran has always 
emphasized that all UN Members must fully respect 

the purposes and principles enshrined in the United 
Nations Charter as well as applicable international 
law, including sovereignty, independence, unity, and 
territorial integrity. As a country that has experienced 
8-year imposed war and aggression, Iran opposes 
any conflict or war anywhere in the world, including 
in Ukraine,” the mission said. 
It added, “Iran has consistently advocated for peace 
and an immediate end to the conflict in Ukraine and 
expressed clearly that this crisis has no military solu-
tion, and building upon this belief, Iran has urged the 
parties in the conflict to exercise restraint, avoid esca-
lating tensions, and engage in a meaningful process 
for settling their disputes through peaceful means 
while also addressing the root causes of the situa-
tion.”
Despite Iran’s repeated denials, the West continues to 
accuse Iran of supporting Russia in the Ukraine war. 
Some believe that these accusations are in part aimed 
at dictating certain policy options on Iran in its foreign 
policy. In other words, by portraying Iran as a party 
to the Ukraine war, Westerners wan to ramp up pres-
sure on Iran with the aim of making Iran distance itself 
from Russia. This, however, is unlikely to come about 
because Iran is an independent country and charts its 
course independently.
At any rate, there are indications that Iran will respond 
to the latest aggression. The Iranian official said, “Pre-
liminary practical indications point to Israel’s involve-
ment in the Isfahan attack, and the investigation must 
be pursued. It is likely that the drones were launched 
from inside Iran and close to the target site.”
The official warned, “Israel knows very well that it 
will receive a response, and this is what happened 
previously, far from the noise and the abundance of 
statements…. The official warned, “Israel knows very 
well that it will receive a response, and this is what 
happened previously, far from the noise and the abun-
dance of statements.”
Iran is currently investigating the attack. A parliamen-
tary committee is set to travel to Isfahan to take stock 
of what happened. It remains to be seen what would 
happen after the completion of the investigation.

Great and little Satan! wait for the answer
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 2,506 
points to 1.539 million on Mon-
day.
As reported, over 11.762 billion 
securities worth 67.592 trillion 
rials (about $169 million) were 

traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,736 points, and the second 
market’s index lost 5,344 points
TEDPIX lost 75,515 points to 
1.611 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX drops 
2,500 points on 
Monday

Lorestan annual 
honey output es-
timated to reach 
3,700 tons by late 
March
The annual production of honey 
in Lorestan province is estimated 
to reach 3,700 tons in the current 
Iranian calendar year (ends on 
March 20).
In Lorestan, the total number of 
beekeepers is 3,537, the number 
of people working in this field is 
3,464, and there are 435,196 bee-
hives in the province.
The average production of honey 
is about eight kilograms for each 
hive, which is low compared to 
the total average, but due to the 
increasing interest in beekeeping, 
the number of hives this year in 
the province increased by about 
eight percent compared to last 
year.
According to the chairman of 
the Animal Science Research In-
stitute of Iran (ASRI), Iran ranks 
third in the world in the number 
of apiaries.
Mokhtar Mohajer also said that 
Iran’s rank in honey production 
is changing and moving between 
fourth and sixth place in the 
world.
Based on the data recently re-
leased by the United Nations 
Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO), Iran is the third-largest 
producer of honey in the world.
The chairman of the Animal Sci-
ence Research Institute has said 
that the amount of honey pro-
duction in the country should be 
increased by three to four kilo-
grams per colony.
Mohajer said, “According to the 
Seventh National Development 
Plan (2022-2026), the amount 
of honey production should be 
increased by at least three to four 
kilograms per colony according 
to the diversity of plants and the 
area of pastures that we have in 
the country”.
He announced that 112,000 tons 
of honey, 8,300 kilograms of roy-
al jelly, 406 tons of pollen, 2,536 
tons of beeswax, 247 tons of 
propolis, and 3,917 grams of bee 
venom are produced annually in 
the country.
Currently, there are about 11.8 
million bee colonies in 109,759 
apiaries in the country, he added.
Pointing out that Iran ranks third 
in the world in the number of api-
aries, he said 87,932 people are 
working in apiaries in the country, 
and the output of these apiaries is 
honey and its by-products.

---------------------------------------------------

TPO holds confer-
ence to introduce 
services of Iran’s 
trade centers in 
Eurasia
Iran’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) has organized a con-
ference to introduce the services 
of business centers of the Islamic 
Republic of Iran in the members 
of the Eurasian Economic Union 
(EAEU), especially in Central Asia, 
the Caucasus and Russia.
Held in Tehran on Monday, the 
event was attended by TPO Head 
Alireza-Peyman-Pak, the repre-
sentatives of government agen-
cies and the private sector, and 
the heads of Iran’s trade centers 
in the mentioned countries, IRIB 
reported.
According to Rahmatollah Khor-
mali, the director-general of 
the TPO’s office of Central Asia, 
Caucasus, and Russia, TPO has 
been working on a roadmap for 
developing Iran’s trade centers in 
the members of the mentioned 
union.

Anger - tips to resolve 
arguments

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/anger-tips-to-resolve-arguments

Summary
• Learn to express your anger safely.
• Relaxing activities can help you deal 
with your anger.
• Resolving arguments will make you 
feel more positive and happy.
About anger
Anger affects people in different ways. 
Some people have a ‘short fuse’ and 
get angry easily. Others seem to get 
angry after a long time. The best way 
to resolve an argument is to negotiate 
with the other person.
Expressing your anger safely
There are safe ways to express your 
anger. For example:
• Go for a run.
• Punch a pillow.
• Scream at something (in private), for 
example, a tree or a car.
• Talk to someone you trust.
It’s important that you express your 
anger safely. If you don’t, you may hurt 
yourself or someone else.

Try and work out why you are angry
If the same situation or person is mak-
ing you angry a lot, think about talking 
to someone you trust. For example:
• a counsellor
• a doctor
• a social worker
• a psychologist or psychiatrist.
Relaxation can help diffuse anger
Relaxation can help put things in per-
spective. There are many ways you can 
relax:
• Go for a walk or sit quietly in a park.
• Listen to some music you really like.
• Read a book, go to a movie or watch 
a video.
• Play your favourite sport, go for a 
swim or learn yoga.
• Take a bath.
• Do some yoga or meditation.
It’s easy to forget to make time to re-
lax. It can be helpful to try and put time 
aside each day to do something relax-
ing. Try writing a list of activities that 

you find relaxing. 
Violence is not a solution to anger
You may find a person or an issue up-
sets you so much that you lash out. 
Violence may also be a way to release 
frustration when you don’t know what’s 
upsetting you. This can be dangerous 
to both you and others, and may result 
in criminal charges.
To overcome violence, write a list of 
things that make you angry, for ex-
ample, particular situations, people, 
moods, drugs. Think about ways to 
avoid these people or things and about 
ways to contain your violence.
There are many people you can talk to 
who can help you overcome your feel-
ings of wanting to lash out. 
Everyone has arguments
Arguments can arise for any number of 
reasons including:
• you may be having trouble under-
standing someone else’s thoughts on 
an issue – it may help to ask them 

questions about their point of view
• your values, goals or needs may con-
flict with those of someone else
• you may not understand what other 
people are trying to say or do.
Unresolved arguments can cause 
problems
Unresolved arguments can lead to:
• confusion and feelings of resentment
• stress and tension
• sleeplessness
• illness
• family breakdowns or poor relation-
ships
• aggression or violence.
Dealing with arguments
When you have had an argument, it’s 
easy to stay angry or upset with the 
other person. If you don’t resolve an 
argument with a person you see often, 
it can be a very uncomfortable expe-
rience.
Talking to the person about your disa-
greement may or may not help. If you 

do approach them, make sure it’s in a 
helpful way. Stay calm, and communi-
cate openly and honestly.
If the person could be violent or abu-
sive, it may be best not to approach 
them directly. You could talk to them 
over the phone to see if they are open 
to finding a solution to the argument. 
It is possible to agree to disagree. You 
may need someone else to help you re-
solve the disagreement. You could ask 
a third person to act as a go-between 
and help you both get another view on 
the argument. 
Reasons for dealing with arguments
There are good reasons for dealing 
with arguments, including:
• It will give you a sense of achieve-
ment and make you feel more positive.
• You may feel more relaxed, healthier 
and able to get a good night’s sleep.
• You may develop stronger relation-
ships.
• You may feel happier.

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), Iran Mer-
cantile Exchange (IME) witnessed 
trade of 2,082,446 tons of com-
modities and 2,623 vehicles with 
a total trading value of nearly $808 
million on its physical market.
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange saw on its 
metals and minerals trading floor 
trade of 1,631,322 tons of com-
modities valued at more than $540 
million.
On this floor the IME sold 895,287 
tons of cement, 325,000 tons of 
iron ore, 322,180 tons of steel, 
47,000 tons of sponge iron, 21,950 
tons of zinc, 10,825 tons of alu-
minum, 9,330 tons of copper, 200 
tons of molybdenum concentrate, 2 
kg of gold bars and 2,623 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of 
its oil and petrochemical trading 
floor 448,507 tons of commodities 
worth nearly $264 million.
Commodities traded on this floor 
included 146,890 tons of bitu-
men, 99,000 tons of vacuum bot-
tom, 111,231 tons of polymeric 
products, 45,500 tons of lube cut, 
41,083 tons of chemicals, 900 tons 
of sulfur, 3,892 tons of base oil and 
500 tons of petroleum products.
The IME also traded within the same 
week 2,616 tons of commodities on 
its side market.
As previously reported, 8,776,034 
tons of commodities worth over $3 
billion were traded at Iran Mercan-
tile Exchange during the past Irani-
an calendar month Dey (ended on 
January 20).
The exchange saw on both domes-
tic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor, trade 
of 1,589,743 tons of commodities 
valued at more than $911 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 377,000 tons of vacuum 
bottom, 508,989 tons of bitumen, 
383,683 tons of polymeric prod-
ucts, 144,560 tons of chemicals, 

129,100 tons of lube cut, 20,535 
tons of sulfur, 21,552 tons of oil, 
6,524 tons of petroleum products, 
560 tons of insulation and 740 tons 
of feedstocks.
Moreover, the exchange saw trade 
of 7,017,408 tons of commodities 
and 28,455 vehicles worth more 
than $2 billion on its metals and 
minerals trading floor.
Items traded on this floor in-
cluded 4,071,313 tons of ce-
ment, 1,173,000 tons of iron ore, 
1,483,512 tons of steel, 262,075 
tons of zinc, 69,325 tons of alumi-
num, 42,000 tons of sponge iron, 
30,178 tons of copper, 2,000 tons 
of coke, 800 tons of molybdenum 
concentrate, 550 tons of lead, 42 
tons of precious metals concentrate 
and 45 kg of gold bars.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 168,882 
tons of commodities
The value of trades at Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent in 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20, 2022), which 
was the highest level of growth in 
the history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of 
different products, 10 major re-
cords in total value and physical 
market trades were registered. In 
a way that besides the total value 
of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, 
and value of industrial products and 
petrochemicals trades, the value of 
oil products trades and the volume 
and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter 
(OTC) market known also as Iran 
Fara Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

Commodities worth nearly 
$808m traded at IME in a week

After opening its embassy in Baku, Isra-
el has scrambled to influence Azerbaijan 
to sever ties with its neighboring coun-
try, the Islamic Republic of Iran.
It is a fact that wherever Israeli steps are 
traced, only trails of destruction have 
been left.
After the victory of Islamic Revolution in 
1979, ties between Teheran and Tel Aviv 
were completely cut off. As a result, the 
regime has done its best to deal a blow 
against Iran and its regional interests.
Furthermore, the apartheid regime ex-
ploited its devilish influence over coun-
tries neighboring with Iran, including 
Azerbaijan.  
It is worth saying that it made attempts 
to mar relations between Iran and the 
Persian Gulf states at first.
Unfortunately, some of the Arab states 
have been deceived to initiate normaliz-
ing ties with the Zionist regime.
The next aim of Israel was Azerbaijan 
because it has a border proximity with 
Iran. Therefore, it is easier for the Israeli 
regime to monitor Iran.
But it is highly momentous for Baku not 
to be fallen for the tricks and machina-
tions of Israel to turn into its regional 
puppet and spare the opportunity of 
having relations with Iran, the most in-
fluential country in the region.
Azerbaijan embassy in Tehran ceases 

operations    
Azerbaijan’s Deputy Foreign Minister, 
Khalaf Khalafov, said on Sunday that the 
embassy’s operations in Tehran have 
been put on moratorium.
Five embassy staff members are remain-
ing in Tehran to guard the premises and 
the embassy’s belongings, he added, 
noting that “we have entirely ceased the 
mission’s diplomatic activity.” However, 
he continued, “they won’t be involved in 
diplomatic efforts.”
The official said ordinary business will 
continue at the Azerbaijani consulate 
general in Tabriz.
On Sunday night, an aircraft carrying the 
Azerbaijani embassy in Tehran’s evacu-
ated staff touched down in Baku.
The decision was allegedly made in re-
sponse to the attack on the country’s 
embassy in Tehran on January 27 that 
left one security guard dead and two 
others injured.
President Ilham Aliyev of Azerbaijan re-
ferred to the event as a terrorist assault 
and called for “punishment of the ter-
rorists” in addition to a comprehensive 
inquiry into what happened.
The Iranian Foreign Ministry, as well as 
the judiciary and security authorities, 
emphasized that the suspect had com-
mitted the act for purely personal and 
familial motives rather any act of terror.

Hossein Amir Abdollahian, the Foreign 
Minister of Iran, denounced the armed 
assault on Friday and warned that the 
foes should not be permitted to profit 
from the tragedy, which he insisted was 
not a terrorist act.
Iranian President Ebrahim Raeisi ex-
pressed condolences over the incident 
in a phone conversation with his Azeri 
counterpart on Saturday night.
He also said that the governments of 
Iran and Azerbaijan do not permit their 
ties to be swayed by the implications of 
the two countries’ ill-wishers.
“No evidence of terror attack”
Speaking at the 17th session of the Par-
liamentary Union of the OIC Member 
States Conference (PUIC) in Algiers, 
Iranian Parliament Speaker Mohammad 
Baqer Qalibaf said that there is no sign 
of terrorism in the incident that took 
place at the embassy of Azerbaijan in 
Tehran.
“We have not found any signs that this 
is a terrorist issue,” Qalibaf said adding, 
“However, I feel it necessary to em-
phasize that rash decisions about the 
relations between the two countries are 
the wishes of the common enemies and 
ill-wishers of the Islamic world, espe-
cially the Zionist regime, and should be 
careful and precise about any decision 
that can have long-term consequences.”

Israeli regime scrambles to entrap Azerbaijan
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اسـتاندار   اخبـار اصفهـان  
اصفهان گفـت: واگـذاری مدیریت 
اسـتان  مطالبـه  انـرژی،  سـبد 
در سـطح ملـی اسـت و بایـد ایـن 
موضـوع در شـورای گفـت و گوی 
ملـی نیـز دنبـال شـود تـا بتـوان 
به درسـتی  را  انـرژی  مصـرف 

مدیریـت کـرد.
سـید رضـا مرتضـوی در نشسـت 
شـورای گفـت و گـوی دولـت و 
بخـش خصوصـی در اسـتانداری 
افزود: اگـر مدیریت سـبد انرژی به 
اسـتان ها واگذار شـود، مشـکالت 
عدیـده ای کـه امـروز بـا آن مواجه 
هسـتیم ایجـاد نمی شـود کـه این 
موضـوع در حـال مکاتبه در سـطح 

ملـی اسـت.
ایـن  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
موضـوع در دسـتور کار مصوبـات 
ایـن نشسـت هـم قـرار دارد تـا در 
شـورای گفـت و گوی ملـی مطرح 
و مـورد مطالبه قـرار بگیـرد، گفت: 
واگـذاری مدیریت سـبد انـرژی به 
اسـتان ها ایـن انگیـزه را می دهـد 
نیـز  مصـرف  مدیریـت  در  کـه 

نـوآوری و حساسـیت های ویـژه 
انجـام شـود.

اسـتاندار اصفهـان همچنیـن در 
این نشسـت با اسـتناد به مـاده ۲۵ 
قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب 
و کار تاکیـد کـرد کـه بایـد حداقل 
۲۴ سـاعت قبل از قطـع گاز، برق و 
آب واحدهای تولیـدی و صنعتی به 
مدیـران این واحدها اطالع رسـانی 
گسـترده و صحیح شـود تا از ایجاد 
خسـارات تحمیلی جلوگیری شـود 

و خسـارت ها بـه حداقل برسـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا وجـود 
اینکـه هیـچ صنعت گری خواسـتار 
متوقـف شـدن چرخـه تولیـد خـود 
نیسـت، قطـع انـرژی به صـورت 
و  خسـارات  بـروز  از  آگاهانـه 
اضافـی جلوگیـری  هزینه هـای 
خواهـد کـرد و بر ایـن اسـاس باید 
الـزام برنامـه ریـزی در ایـن زمینه 
بـه تمامـی دسـتگاه های خدمـات 

رسـان ابـالغ شـود.
اسـتاندار اصفهان با اشـاره بـه این 
که بسـیاری از کمبودهـای کنونی 
کشور ناشی از نبود سـرمایه گذاری 

سـال های گذشـته در حوزه هـای 
زیرسـاختی اسـت، گفت: بایسـتی 
اقداماتـی بـرای رسـاندن تـراز 
انـرژی کشـور بـه نقطـه ای قابـل 
اتـکا انجـام شـود کـه ایـن امـر در 

حـال پیگیـری اسـت.
وی همچنین آغـاز عملیات اجرایی 
سـاخت و بهـره بـرداری از یکهزار 

مگاوات انـرژی پـاک را در اسـتان 
که در روزهای گذشـته انجام شـد، 
یکی از اقدامات توسـعه زیرسـاخت 
در کشـور دانسـت و افـزود: عالوه 
بـر اقدامـات و انجـام عملیات های 
تولیـد و تأمیـن انرژی که درکشـور 
دنبـال می شـود، مدیریـت مصرف 
نیـز موضـوع مهمـی اسـت کـه 

بایسـتی مـورد توجـه قـرار بگیرد.
کـرد:  خاطرنشـان  مرتضـوی 
از سـویی الزم اسـت شـوراهای 
مختلـف اسـتانی در حوزه هـای 
سـاخت و سـاز مسـکن، با مقررات 
محلی، مسـائل را مدیریـت کنند تا 
بتـوان از انـرژی، بیشـتر در بخـش 

تولیـد و صنعـت اسـتفاده کـرد.
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مریم یادگاری : اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان بر سکوی نخست 
جشنواره شهید رجایی ایستاد. اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موفق به 
کسب رتبه نخست گروه زیربنایی استان اصفهان 

در جشنواره شهید رجایی شد.
چندی پیش و در بیست و پنجمین جشنواره 
شهید رجایی استان اصفهان که با حضور معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور، استاندار اصفهان و سایر مدیران استانی 
برگزار شد، از اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان به عنوان دستگاه برتر 

تقدیر به عمل آمد.
در این جشنواره، اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان توانست رتبه برتر مجموع 
امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه 

زیربنایی و توسعه زیرساخت را کسب کند.
گفتنی است جشنواره شهید رجایی هر ساله 
به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات 
کشوری به منظور ارزیابی فرایند خدمات 
دستگاه های اجرایی در دو بخش عمومی و 
اختصاصی در همه استان های کشور برگزار 
می گردد. در ارزیابی شاخص های اختصاصی، 
دستگاه های اجرایی با توجه به رسالت خود به 

۵ گروه آموزشی و فرهنگی، تولیدی و خدماتی، 
زیربنایی و زیرساختی، سالمت و رفاه و عمومی و 
قضایی تقسیم می شوند که امسال از میان حدود 
۷۰ دستگاه استان اصفهان، ۶۳ دستگاه در فرایند 

ارزیابی شرکت کردند.
بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان 
اصفهان به منظور تجلیل از دستگاه های 
اجرایی برتر استان با حضور میثم لطیفی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور، مرتضوی استاندار اصفهان و مدیران 
استانی در تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار شد.

بودجـه سـال ۱۴۰۲ شـهرداری فالورجـان بـا افزایـش ۹۵ درصدی 
تقدیم شـورای اسـالمی شـهر شـد. بودجه سـال ۱۴۰۲ شـهرداری 
فالورجان، در جلسـه علنی تقدیم شـورای اسالمی شـهر فالورجان 
شـد. این بودجـه بـا افزایـش ۹۵ درصدی نسـبت به بودجـه مصوب 
سـال قبـل، ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصـد و ده میلیارد 

تومان پیشـنهاد شـد.
شهردار فالورجان، در جلسـه علنی شورای اسـالمی شهرفالورجان 
گفـت: بودجـه شـهرداری در زمـان قانونـی خـود یعنـی ۲۹ دی مـاه 
به شـورا ارسـال شـد، اما تقدیـم آن به نخسـتین جلسـه علنی شـورا 
موکول شـد، تدوین بودجـه ۱۴۰۲ شـهرداری پس از طی سـاعت ها 

کار کارشناسـی انجام شـد.
محمدعلـی عزیـزی افـزود: تـالش مـا تبدیل شـدن فالورجـان به 
شهری امن، راحت و دسـترس پذیر برای زندگی شـهروندان است، و 
از سالیان قبل تاکنون مسـیر پیشـرفت را در این محور طی می نماید.

شـهردار فالورجـان همچنیـن تاکیـد کـرد: در زمینـه راهبردهـای 
اساسـی بودجه پیشـنهادی سـال ۱۴۰۲، بهره گیـری از ظرفیت های 
حاصل از جلب مشـارکت حداکثری شـهروندان در اداره امور شـهر و 
تأمیـن هزینه ها به منظـور افزایش حس تعلق شـهروندان به شـهر و 

برون سـپاری پروژه هـای عمرانـی برخـی از این راهبردهاسـت.

محمدعلـی عزیـزی در ادامـه افـزود: بـا علـم بـه اینکـه بـرای 
تدویـن بودجـه سـال ۱۴۰۲، بودجـه مصـوب سـال گذشـته، 
۵۶۴/۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بود که در بودجه پیشـنهادی سـال ۱۴۰۲ 
این رقم با ۹۵ درصـد افزایش به  ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال رسـید.
شـهردار فالورجـان بـا اشـاره بـه اولویت هـای بودجـه پیشـنهادی 
اظهـار داشـت: تکمیـل و تجهیـز پروژه هـای نیمه تمـام، تمرکـز بر 
اجـرای پروژه های شـهری بـا رویکـرد ارتقـا کیفیت فضای شـهر و 
افزایـش تعامـالت اجتماعـی از مهمتریـن اولویت های بودجه سـال 

۱۴۰۲ اسـت.
در ادامـه جلسـه رئیـس شـورای اسـالمی شـهر فالورجـان بـا ابراز 
خرسـندی از ارائـه بودجه پیشـنهادی و عرض خـدا قوت به شـهردار 
و تقدیـر و تشـکر از معاونت هـا و کارکنـان شـهرداری، در تکمیـل 
گفته های شـهردار چنیـن عنوان کـرد: بودجـه سـال ۱۴۰۲ منطقی 
به نظر می رسـد که بـا اراده و همتـی کـه در معاونین شـهردار و دیگر 
کارکنـان شـهرداری وجود دارد، همه دسـت به دسـت هـم می دهند 

که ایـن بودجـه را بـه صـورت واقعی خـود محقق سـازند.
سید محمدرضا شـیرزادی در خاتمه اظهار داشـت: امیدواریم با تالش 
و کوشـش کارکنان، اعم از کارمندان و کارگران شهرداری و همکاری 
متقابل شـهروندان عزیز با آنها و همچنین در راسـتای اجرای منویات 

مقـام معظـم رهبـری در خدمـت رسـانی هر چـه بیشـتر و بهتـر به 
شـهروندان بتوانیم با تحقق بودجه پیشنهادی، شـهری ایمن، زیبا، با 

امکانات در دسـترس و همـراه با نشـاط اجتماعی را برای شـهروندان 
به ارمغـان بیاوریم.

توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در جشنواره شهید رجایی محقق شد؛

کسب رتبه نخست گروه زیربنایی استان اصفهان

توسط شهردار فالورجان و در جلسه علنی انجام گرفت؛

تقدیم بودجه سال 1402 شهر فالورجان به شورای شهر 

استاندار اصفهان در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: 

واگذاری مدیریت سبد انرژی، مطالبه استان در سطح ملی است

حسـن ساسـانی اظهار داشـت: با هدف پاکسـازی سـد چم آسـمان، محل 
برداشـت آب شـرب اصفهان، الیروبـی این سـد با هزینـه ای بالغ بـر چهار 

میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومـان در حال انجام اسـت.
وی با تأکید بـر این که شـرکت آب منطقـه ای اصفهان متولـی تأمین آب با 
کیفیت اسـت، اضافه کرد: در این راسـتا اقدامات متعـددی از جمله الیروبی 
سـد چم آسـمان به منظور حفظ کمیت و کیفیت آب در دسـت اقدام اسـت.

ساسـانی با بیان اینکه بـه منظور پایـش کیفیـت منابع آب، بـه خصوص در 
بخش شـرب، سـامانه کنتـرل کیفیـت آب بـه صـورت آنالین )بر خـط( در 
محل سـد چم آسـمان نصب شـده اسـت، گفت: در حال حاضر خروجی آب 
در محل تصفیـه خانه بابا شـیخعلی به پیشـرفته ترین دسـتگاه های کنترل 
کیفیت مجهز شـده که در صـورت بروز حـوادث آلودگی، هشـدارهای الزم 

ارسـال می شـود.
مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشـان کرد: پیشرفته ترین 
دسـتگاه بیومانیتورینـگ در سـطح بیـن المللی به منظـور تأمیـن کیفیت و 
پایـش آالینده های نفتـی و ... در خروجی این سـد نصب شـده اسـت که بر 

اسـاس رفتـار ارگانیزم های زنـده اقـدام به پایـش می کند.
وی با بیـان این کـه اقدامات مؤثـری در حـوزه پدافند غیر عامل در شـرکت 
آب منطقـه ای اصفهـان صـورت گرفتـه اسـت، افـزود: ایـن اقدامـات در 
بخش های زیستی، سـایبری، سـازه ای، مطالعات و پژوهش ملموس است.

ساسـانی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مرکـز داده شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
اصفهـان پشـتیبان مرکـز داده صنعت آب کشـور اسـت، خاطر نشـان کرد: 
ایـن مرکـز بـا هزینـه ای بالـغ بـر ۱۸ میلیـارد تومـان، ۹۵ درصد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته و بـا اتمـام خریـد تجهیـزات و مجوزهـای الزم بـه بهـره 

بـرداری می رسـد.
مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای اصفهان بـا بیان این کـه مدیریت بحران 
و پدافنـد غیرعامل یک بحـث چند بُعدی اسـت، تصریح کرد: کمبـود منابع 
آب حوضـه زاینده رود بـه دلیل واگذاری هـا و کمبود منابع آب جدی اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر مدیریـت مصـرف و تأمیـن منابـع آب، خاطر نشـان کرد: 
تأمین اعتبـار بـرای راه انـدازی سـامانه دوم آبرسـانی اصفهـان از اقدامات 

پدافنـد غیـر عامـل در شـرکت آب منطقـه ای اصفهان اسـت.

اصفهان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از 
اتمام الیروبی سد چم آسمان، محل برداشت آب شرب 

اصفهان تا ۲۰ روز آینده خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
الیروبی سد چم آسمان تا 20 روز آینده 

به اتمام می رسد

گزارش

مدیـرکل گمـرک اصفهـان گفـت: 
صـادرات کاال از گمـرک اسـتان در 
سـال جـاری یـک میلیـون و ۹۴۴ 
هـزار ُتـن بـه ارزش یـک میلیـارد و 
۲۵۶ میلیـون دالر بـود کـه از نظـر 
ارزش نسـبت بـه مـدت مشـابه 
پارسـال ۱۵ درصـد افزایـش یافـت.
روز  پـزوه،  کوهسـتانی  رسـول 
دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: ایـن مقـدار صـادرات 
از لحـاظ وزن نیـز نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال گذشـته ۱۱ درصـد 

افزایـش داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: عمـده کشـورهای 
هـدف صـادرات گمـرکات اسـتان 
شـامل عـراق، پاکسـتان، ترکیـه، 
آذربایجـان،  هنـد،  افغانسـتان، 
عمـان،  گرجسـتان،  میانمـار، 
چیـن،  ارمنسـتان،  ترکمنسـتان، 
کویـت،  لیا،  اسـترا قزاقسـتان، 

ازبکسـتان و روسـیه اسـت.
مدیـرکل گمـرک اصفهـان اظهـار 
داشـت: مواد خـام چندانی از اسـتان 
اصفهان صادر نمی شـود و بیشترین 
اقـالم صادراتـی شـامل کاالهـای 
سـاخته شـده صنعتـی اسـت و طال 
هـم بصـورت سـاخته شـده صـادر 

. د می شـو
وی اضافـه کـرد: طـال و فـرش 
دسـتباف از مهمتریـن محصـوالت 
صادراتی اسـتان اسـت کـه در زمان 
حاضـر فـرش دسـتباف بـا چالـش 

بزرگـی مواجـه شـده اسـت.
کوهسـتانی تصریـح کرد: بـه همت 
نماینـدگان مجلـس و مسـووالن 
برای اتخـاذ تصمیم اساسـی در باره 
ُمستثنا شـدن برگشـت ارز حاصل از 
صـادرات فـرش از طریـق اصـالح 
قانـون گمرکی نیاز اسـت تـا امکان 
برگشـت فـرش بـرای تعمیـر وجود 

داشـته باشد.
وی بیـان کـرد: گمـرک کاشـان 
بـا کمتریـن امکانـات معـادل یـک 
چهـارم مجمـوع صـادرات گمرکات 
اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده 

اسـت.
اصفهـان  گمـرک  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: گمرکات اسـتان 
در صـادرات بـا سـهم ۵ درصـدی 
در ُرتبـه پنجـم کشـور قـرار دارد و 
آزادراه شـرق و قرار گرفتـن در مرکز 
کریـدور جنـوب و شـرق و غـرب و 
مجـاورت بـا راه آهـن از مزیت های 
مکانـی گمـرکات اسـتان اصفهـان 

اسـت.
کوهستانی خاطرنشـان کرد: واردات 
گمـرکات اصفهـان در سـالجاری به 
میـزان ۱۰۷ هـزار ُتن کاال بـا ارزش 
۵۵۵ میلیون دالر بود که در مقایسـه 
بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، از 
لحـاظ وزن نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال گذشـته ۱۱ درصـد و از نظـر 

ارزش ۵ درصد رشـد داشـت.
مدیـرکل گمـرکات اصفهـان گفت: 
بسـته حمایـت از تولیـد، صـادرات، 
شـرکت های دانـش بنیـان و بهبـود 
فضای کسـب و کار در ابتدای سـال 
بـه تصویـب شـورای گفت وگـوی 
دولـت و بخـش خصوصـی رسـیده 
کـه بـر مبنـای آن خدمـت رسـانی 
می کنیـم و در تمـام شـاخص ها 
نیـز موفقیت های الزم کسـب شـده 

اسـت.
کـرد:  خاطرنشـان  کوهسـتانی 
انبارهـای اختصاصی گمرک اسـتان 
در چهارسـال گذشته گسـترش پیدا 
کرده و تعداد ایـن انبارهـا از چهار به 
۳۶ انبـار افزایـش پیـدا کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه موافقت هـای 
اولیـه اصـالح سـاختار سـازمانی 
گمرکات اسـتان اصفهان اخذ شـده 
اسـت، ادامـه داد: سـطح گمـرکات 
ذوب آهـن، فـوالد مبارکـه، کاشـان 
و واحدهای بازرسـی و فنـاوری ارتقا 
پیـدا خواهـد کـرد و بـرای گمرکات 
مناطـق ویـژه اقتصـادی شـاهین 
شـهر، شـهرضا و کاشـان نیـز پیش 

بینـی الزم صـورت گرفتـه اسـت.

ارزش کاالهای صادراتی 
اصفهان ۱۵ درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرک اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیر امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: افزایش 
هزینه، ساخت و نصب تجهیزات، چالش گسترش طرح های آبیاری جدید مزارع 

در این استان است.
غالمرضا عشاقی افزود: باال رفتن قیمت تجهیزات در چند سال اخیر بسیار مشهود 
بوده و روند اجرای طرح ها را با مشکل روبه رو کرده است. وی خاطرنشان کرد: 
همین امر اهمیت ارائه تسهیالت بانکی به متقاضیان را بیش از قبل نشان می دهد 
و بی تردید حمایت از این پروژه ها برای توسعه کشاورزی و حفاظت و مصرف 

بهینه منابع آبی کشاورزی موجود باید مد نظر باشد.

مدیر امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: طرح های 
آبیاری جدید امسال در چهار هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شد 

و مجموع اراضی مجهز شده به این سامانه ها را به ۱۴۰ هزار هکتار افزایش داد.
عشاقی ادامه داد: از آنجا که استان اصفهان از جمله مناطق خشک و نیمه خشک 
کشور به شمار می رود و همواره با پدیده خشکسالی روبه روست، توسعه طرح های 

آبیاری تحت فشار، قطره ای و جدید در این منطقه اهمیت دارد.
وی با اشاره به ضرورت بهره وری در استفاده از آب کشاورزی اظهار داشت: استان 
اصفهان از لحاظ توسعه و میزان سامانه های جدید آبیاری در کشور رتبه نخست 

را در اختیار دارد.
استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد اما به دلیل کمبود منابع 
آبی، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آنها زیر کشت محصوالت زراعی و باغی 
می رود، مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و 
مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای آن در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار ُتن 

برآورد می شود.
کمبود منابع آبی سطحی و زیرسطحی و تخصیص نیافتن آب به اندازه کافی برای 
کشت و کار از جمله چالش های صنعت کشاورزی در این استان اصفهان است. 

مدیر فنی و مهندسی کشاورزی 
اصفهان:

افزایش هزینه 
چالش گسترش 
طرح های آبیاری 
جدید مزارع است

مدیـرکل ورزش و جوانـان اصفهـان گفـت: ۲۵۰ پـروژه ورزشـی در ایـن اسـتان، 
نیمه تمـام اسـت و تکمیـل آنهـا بـا مشـارکت نیکـوکاران ُمیسـر خواهـد بـود.

جـواد محمدی افـزود: برنامه ریـزی مطلوب بـا کمک خیران ورزشـیار بـرای تکمیل 
ایـن طرح ها ضروریسـت.

وی کـه در نشسـت اعضای هیـات مدیـره مجمع خیـران ورزشـیار و مجمـع خیران 
مدرسه سـاز اسـتان اصفهـان سـخن می گفـت، ادامـه داد: ما بعنـوان ُمتولـی ورزش 
باید بسـتری را فراهم کنیم تا فعالیـت نیکوکاران ورزشـی در جامعه بعنـوان فرهنگ 

تلقی شـود.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اصفهان تصریـح کرد: خیران بر اسـاس اخالق انسـانی و 
وظیفه دینی خود نسـبت به حـل مشـکالت همنوعان خود تـالش وافـری دارند که 

در این بین نیکوکاران ورزشـیار در راسـتای توسـعه منابـع ورزشـی گام برمی دارند.
نشسـت اعضای هیات مدیـره مجمع خیریـن ورزشـیار و مجمع خیرین مدرسه سـاز 
اصفهـان در راسـتای تعامـل و هم افزایـی بـا حضـور مدیـرکل ورزش و جوانـان 
 و مجتبـی مالاحمـدی رییـس مجمـع خیریـن مدرسه سـاز سـاز اسـتان برگـزار

شد.
اسـتان اصفهان با ۲۸ شهرسـتان و افـزون بر پنج میلیـون و ۳۰۰ نفـر جمعیت، حدود 

۳۷۵ هزار ورزشـکار سـازمان یافته و یکهزار و ۷۰۰ باشگاه دارد.
بر اسـاس آمار موجـود، ۵۰۰ مرکز نیکـوکاری، یک هزار و ۷۰۰ تشـکل مـردم نهاد، 
پنج هزار هیـات مذهبـی، ۱۳۰ کانـون خادمیـاری، ۲ هـزار و ۷۰۰ مجموعـه و گروه 

جهـادی در این اسـتان فعالیـت دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان

2۵0 پروژه ورزشی 
در استان اصفهان، 
نیمه تمام است



جهـــــــان

Isfahan News

 سامان سفالگر  صحنه سیاسی و 
اجتماعی رژیم صهیونیستی در روزهای 
اخیر بار دیگر شرایط ملتهب و پرتنشی را 
سپری می کند. در این راستا، شهروندان 
صهیونیست چه از طیف مخالف با 
نتانیاهو و دولت وی و چه حتی برخی 
حامیانش، در روزهای شنبه هر هفته به 
خیابان های شهرهای مختلف اراضی 
اشغالی می ریزند و اعتراضات خیابانی 
گسترده ای را علیه وی سازماندهی 
می کنند. بر این اساس، در تازه ترین 
مورد از برگزاری تظاهرات خیابانی در 
اراضی اشغالی، برخی منابع خبری از 
حضور بیش از 150 هزار معترض در 
خیابان ها خبر داده اند. در این میان، افراد 
با نفوذی نظیر »یائیر الپید« نخست وزیر 
سابق رژیم اسرائیل و رهبر فعلی جریان 
اپوزیسیون و مقام هایی نظیر شهردار 
تل آویو نیز با معترضان همراه شده اند و 
صراحتاً گفته اند تا به ثمر رسیدن نتیجه 
اعتراضات خود و به زانو درآمدن دولت 
نتانیاهو، متوقف نخواهند شد. در این 
راستا، معترضان صهیونیست به طور 
خاص به دو دلیل عمده و محوری، به 
مخالفت با نتانیاهو و دولت فعلی وی 

می پردازند.

1 - نتانیاهو و جنجال اجرایی 
در  قضایی  اصالحات  کردن 

اراضی اشغالی
یکی از اصلی ترین دالیل اعتراضات 
خیابانی جاری در اراضی اشغالی علیه 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و دولت تندروی وی، اراده او جهت 

اجرایی کردن برخی اصالحات در 
نظام قضایی اسرائیل است که به زعم 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته 
افکار عمومی، عملی شدِن آن ها به 
معنای کنترل گسترده دولت بر نهادهای 
قضایی اسرائیل و در نتیجه، فرار کردن 
افرادی نظیر نتانیاهو از تبعات و پیامدهای 
سیاست ها و رفتارهای فرا قانونی شان 
است. فراموش نکنیم که آخرین دوره 
از نخست وزیری نتانیاهو در شرایطی 
به پایان رسید که وی با اتهامات گسترده 
در زمینه دریافت رشوه، فساد و خیانت 
به اعتماد عمومی از سوی نهادهای 
قضایی اسرائیل مواجه شده بود و همین 
مساله موجب شد تا فشارهای فزاینده 
و گسترده ای به وی وارد شود و دولت 
او تضعیف و حتی برخی از احتمال 
زندانی شدن نتانیاهو پس از پایان دوره 
نخست وزیری اش سخن بگویند. با این 
حال، نتانیاهو با استفاده از نفوذ حزبی و 
سیاسی خود از محاکمه جان سالم به 
در برده و اکنون به دنبال تغییر برخی 
چهارچوب های نظام قضایی اسرائیل با 
هدف تضمین موقعیت خود و متحدانش 
در قدرت است. بر اساس این اصالحات، 
دولت مستقر رژیم اسرائیل از موقعیت 
برتر در زمینه انتصاب قضات دادگاه 
عالی اسرائیل برخوردار خواهد شد و 
دولت در صورت لغو قوانین خود از سوی 
دستگاه قضایی اسرائیل می تواند با 
مراجعه به پارلمان رژیم صهیونیستی 
بار دیگر با کسب حداقل 61 رأی از 
120 رأی پارلمان این رژیم، نسبت به 
برقراری قوانین مذکور اقدام کند. در 

کلیت این معادله، دسِت دولت و شخص 
نخست وزیر رژیم اسرائیل در پیشبرد 
برنامه هایشان به شدت باز می شود. 
مساله ای که موجب شده معترضان 
صهیونیست نسبت به اینکه نتانیاهو 
به سمت ایجاد یک دیکتاتوری تمام 
عیار در اراضی اشغالی حرکت کند و 
صاحبان قدرت را از هرگونه پاسخگویی 
دور کند، به شدت نگران شده و به آن 

اعتراض کنند.

غیرقانونی  فعالیت های   -  2
تندروهای  نامشروع  و 

صهیونیست در دولت نتانیاهو
مؤلفه مهم دیگری که تا حد زیادی 
شهروندان صهیونیست و احزاب مخالف 
و اپوزیسیون در اراضی اشغالی را به 
خیابان ها کشانده، تشدید فعالیت های 
بی ثبات کننده و غیرقانونی عناصر 
افراطی در دولت نتانیاهو است. افرادی 

که عمدتًا به جریان راست افراطی 
تعلق  صهیونیستی  رژیم  مذهبی 
هتک  نظیر  سیاست هایی  و  دارند 
حرمت به مسجد االقصی و یا توسعه 
شهرک سازی های غیرقانونی رژیم 
صهیونیستی را به صراحت در دستورکار 
خود دارند. در این راستا، در روزهای اخیر 
شاهد آن بوده ایم که »ایتامار بن گویر« 
وزیر امنیت داخلی تندروی رژیم اسرائیل 
شخصاً فرماندهی پروژه هتک حرمت 
مسجد االقصی را به دست گرفته و 
انتقادهای داخلی و بین المللی زیادی 
را نسبت به این اقدام خود برانگیخته 
است. دیگر چهره های افراطی و تندرو 
در دولت جدید نتانیاهو نظیر »بزالِل 
اسموتریچ« نیز با تمام وجود خواستار 
فلسطینی ها و گسترش  با  برخورد 
شهرک سازی های غیرقانونی و خراب 
کردن خانه و کاشانه شمار بیشتری از 
مردم فلسطین و تصاحب اجباری آن 

توسط صهیونیست ها هستند. مجموعه 
این مسائل موجب شده اند تا شهروندان 
صهیونیست این حس را داشته باشند 
که طیف حاضر در قدرت در اراضی 
اشغالی، هر کاری می کنند تا بار دیگر 
رژیم اسرائیل با انبوهی از مشکالت و 
بحران های امنیتی و نظامی و حتی اوج 
گیری دوره تازه ای از جریان انتفاضه 
رو به رو شود. مساله ای که قربانی 
اول و آخر آن شهروندان صهیونیست 
هستند. از این رو، آن ها با به راه انداختن 
اعتراضات خیابانی سعی دارند این پیام 
را به دولت نتانیاهو و تندروهای حاضر 
در دولت وی برسانند که بهتر است هر 
چه سریع تر روند سیاست های افراطی و 
تهاجمی و بی ثبات کننده خود را خاتمه 
دهند و بر مشکالت حقیقی شهروندان 
صهیونیست در اراضی اشغالی نظیر 
چالش های اقتصادی و امنیتی آن ها 

متمرکز شوند.
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 دریـا وفایی  سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس گفت: 
اعضـای کمیسـیون صنایـع و معـادن در جریـان بررسـی پیشـنهادات 
نماینـدگان دربـاره بودجـه 1۴02 بـا واردات خودروهـای دسـت دوم با 

عمـر کمتـر از 5 سـال موافقـت کردند.
روح اله عباس پور در تشـریح نشسـت دوشـنبه 10 بهمن ماه کمیسیون 
صنایـع و معـادن مجلـس، گفـت: در جلسـه اخیـر پیشـنهادات اعضـا 
کمیسـیون درباره الیحه بودجه سـال 1۴02 مورد بررسـی قرار گرفت.

نماینده مـردم بوئیـن زهـرا و آوج در مجلس شـورای اسـالمی بـا بیان 
اینکه پیشـنهادات امـروز نمایندگان مربوط بـه حوزه ارتباطـات، معادن 
و صنایع بـود، افـزود: در این نشسـت موضـوع مالیات بـر درآمد حاصل 
از صـادرات مـواد و محصـوالت معدنـی و پتروشـیمی ها مورد بررسـی 

قـرار گرفت.
وی با اشـاره به یکی از پیشـنهادات تصویب شـده در نشست کمیسیون 
صنایع و معـادن، اضافـه کـرد: واردات خودروهـای دسـت دوم از جمله 

سـواری، کشـنده، اتوبـوس، ون کامیونـت و... با عمـر کمتر از 5 سـال 
یکی دیگـر از پیشـنهادات تصویب شـده در جلسـه بود.

ایـن نماینده مـردم در مجلس یازدهم در تشـریح مزایای این پیشـنهاد، 
توضیـح داد: از آنجـا کـه ایـن خودروهـا از پیـش تولیـد شـده، فرآینـد 
واردات آن نسـبت بـه خودروهـای نـو کوتاهتـر اسـت، از سـوی دیگر 
قیمـت این خودروها نسـبت به خـودروی نو کمتر اسـت بنابرایـن تعداد 

خودروهـای وارداتـی افزایـش می یابد.

بفرما زدن کمیسیون به 
کارکرده ها

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
موافقت با واردات خودروهای دست دوم با 
عمر کمتر از ۵ سال خبر داد؛

خبر روز
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وزیر اقتصاد درباره درباره عرضه خودرو 
در بورس:

شورای عالی بورس مرجع 
تصمیم گیری است

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان طی سال ها اخیر، ساختار جمعیتی این کشور 
را دچار تغییری کرده که از جنس مثبت نبوده است و از طرفی کارشناسان 
معتقدند که این نابرابری در آینده گسترش خواهد یافت و پیامدهای بیشتری 

را برای اقتصاد و مردم لبنان به همراه خواهد داشت.
وب سایت خبری دویچه وله در گزارشی نوشت: بیروت، پایتخت لبنان به 
شهر تضادها بدل شده است. خودروهای گران قیمتی در مقابل رستوران ها و 
کافه های لوکس پارک می شوند، اما این در حالیست که مردمان این کشور 
از تمامی سنین وقت خود را صرف جست وجو در مخازن و زباله ها می کنند 
تا چیزی قابل خوردن پیدا کنند. آنا فلیشر، رئیس دفتر بنیاد آلمانی هاینریش 
بل در بیروت به دویچه وله گفت: همچنین مردم زیادی در خیابان ها گدایی 
می کنند؛ مردمی که عمده آن ها کودک اما در میانشان بزرگساالن هم به 
چشم می خورد. گرچه شناسایی ملیت آن ها دشوار است، اما می توان حدس زد 
که اکثر آن ها پناهجویان سوری هستند اما لبنانی هم در میانشان وجود دارد. 
بی ثباتی سیاسی به همراه بحران اقتصادی مداوم که از قضا توسط همه گیری 
کووید-1۹ و انفجار بندر بیروت در اوت 2020 بدتر شد، این کشور را به مرز 
فروپاشی سوق داده است. حسین چیتو، اقتصاددان در یک مرکز تحقیقاتی 
مستقر در بیروت به دویچه وله گفت: یک شخصی که یک میلیون و 500 
هزار پوند لبنانی درآمد دارد، در گذشته درست پیش از بحران، درآمدش معادل 
هزار دالر ارزش داشت، اما اکنون این میزان به کمتر از 200 دالر رسیده است. 
طبق گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر )HRW( درخصوص افزایش گرسنگی 
و فقر در لبنان، لنا سیمت، محقق ارشد در این مرکز با اشاره به نگرانی هایی 
مبنی بر ناامنی غذایی در لبنان اظهار کرد: میلیون ها لبنانی به سمت فقر 
سوق داده شده اند و میزان غذای مصرفی مردم این کشور کاهش یافته است.

با این حال، هیچ نشانه ای از تغییر در این کشور دیده نمی شود و سیستم 
مالیاتی هم کمکی به وضعیت کلی در لبنان نمی کند.

لین زوویگیان، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت همنام که نوعی بستر 
سرمایه گذاری اجتماعی و مداخالت اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر تحقیقات 
را توسعه می دهد به دویچه وله گفت: یکی از مهم ترین منابع درآمد خانواده ها 
در لبنان، ارسال وجه از سوی برخی اعضای خانوارهاست که خارج از کشور 

زندگی می کنند.

گزارش

»دویچه وله« در گزارشی هشدار داد:

فروپاشی اقتصادی لبنان و 
نابودی طبقه متوسط!

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آینده عرضه 
خودرو در بورس کاال اعالم کرد: شورای عالی 
بورس در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد 
و این شورای عالی مرجع تصمیم گیری درباره 

عرضه خودرو در بورس است.
سید احسان خاندوزی در حاشیه تجلیل از 
فعاالن پیشتاز اقتصادی درباره نامه شورای 
رقابت به سازمان بورس درباره توقف عرضه 
خودرو در بورس کاال، اظهار داشت: مجوز 
عرضه خودرو در بورس کاال توسط شورای 
عالی بورس داده شده است و حتماً این موضوع 
در شورای عالی بورس تصمیم گیری خواهد 
شد. وی افزود: با رییس شورای رقابت هم 
در این رابطه صحبت شده است برای اینکه 
تعارض تصمیم گیری بین نهادهای مختلف 
ایجاد نشود پیش از جلسه نهایی شورای عالی 
بورس باید نظر شورای رقابت نیز اخذ شود. نامه 
شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و 

در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر 
تورم گفت: باید بدانیم آنچه از واقعیت اقتصاد 
کشور پشتیبانی می کند، نرخی است که در بازار 
نیما و متشکل عرضه می شود و نرخ در هر دو 
بازار کمتر از ۳0 هزار تومان است. وی تاکید 
کرد: مساله حال حاضر کشور مسائل روانی 
است که باید رسانه ها کمک کنند تا جامعه به 
قیمت های رسمی اعتماد کند و بداند که کاالها 

با نرخ رسمی دالر وارد کشور می شود.
خاندوزی با بیان اینکه سهم ارزهای رسمی در 
اقتصاد کشور بیش از ۸5 درصد است، افزود: 
نرخ هایی که در بازار القا می شود و برخی 
کاالهای قاچاق و خروج سرمایه با آن نرخ 
غیررسمی و القایی است که متاسفانه واقعیت 
دارد و این وظیفه رسانه ها و اقتصاددانان است 
که تبیین کنند تا جامعه جای اصل و فرع را 

عوض نکند.
منبع: ایرنا

خیابان ها علیه بی. بی
محرک اصلی اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت نتانیاهو چیست؟



رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در دیـدار صدهـا تـن 
از تولیدکننـدگان، کارآفرینـان و فعـاالن عرصه هـای 
دانش بنیان، آینده روشـن کشـور را نیازمند رشد سریع و 
مسـتمر اقتصادی خواندند و با اشـاره به اولویت پیشرفت 
اقتصـادی تـوأم بـا عدالـت در برنامـه هفتم توسـعه، به 
تبییـن دالیـل و الزامـات رشـد اقتصـادی پرداختنـد و 
تأکیـد کردنـد: حـل مشـکات محسـوس معیشـتی و 
دشـواری های زندگی خانوارها، رشـد اقتصادی را کامًا 

ضـروری کرده اسـت.
حضـرت آیت اهلل خامنـه ای با ابـراز خرسـندی از روحیه، 
نگاه امیدوارانـه و فعالیت هـای ملموس فعـاالن عرصه 
تولیـد و کارآفرینـی گفتنـد: همانگونـه کـه بارهـا گفته 
شـده، اسـتعداد و ظرفیت رشـد کشـور با توجه بـه منابع 
خدادادی، موقعیـت جغرافیایی و بین المللی و سیاسـی و 
بخصوص نیروی انسـانی، بسـیار بـاال و در عرصه هایی 
اسـتثنایی اسـت و به همین علت، آینده ملت و دورنمای 
پیشـرفت ایـران بسـیار روشـن تر از پیش بینی هـای 

کنونی اسـت.
ایشـان، نامگـذاری سـال جـاری بـه نـام سـال »تولید، 
دانـش بنیـان، اشـتغال آفرین« را تـا حـدودی ناشـی 
از دیـدار سـال گذشـته بـا فعـاالن اقتصـادی خواندنـد 
و افزودنـد: نمایشـگاهی کـه دو روز قبـل بازدیـد شـد، 
نشـان می داد کارهای نسـبتاً خوبی در زمینه شـعار سال 
انجام شـده، ضمن اینکه سـخنان فعاالن اقتصـادی در 
ایـن دیـدار دربـاره پیشـرفت اقتصـادی کشـور، امیدها 
و نویدهـای خوبـی می دهـد و شـاخص های رسـمی 
نیمـه اول سـال ۱۴۰۱ هم عمدتـًا نشـان دهنده حرکت 

و رشـد اسـت.
رهبـر انقـاب بـه مسـئوالن دولتـی حاضـر در دیـدار 
بخصـوص معـاون اول رئیس جمهـور گفتنـد: بـرای 
پیگیری مطالب و حـل گایه ها و توقعـات بحق فعاالن 
اقتصادی در این دیـدار، کارگروه هایی بـا حضور فعاالن 
اقتصادی تشـکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکات 
را عاج کنیـد که در این صورت، رشـد اقتصادی کشـور 

هم محقـق خواهد شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای با اشـاره بـه برخـی توقعات 
تولیدگـران از ایشـان افزودند: البتـه روش بنـده ورود به 
مسـائل اجرایـی نیسـت امـا راه را نشـان می دهـم و بـا 

اصـرار و تأکیـد، آن هـا را دنبـال می کنم.
رهبر انقاب در ادامه سخنانشـان در دیدار با تولیدگران، 
کارآفرینان و فعـاالن عرصه های دانش بنیـان به تبیین 

حرف اصلـی و مهم خود یعنـی ضرورت رشـد اقتصادی 
سریع و مسـتمر پرداختند.

عقب ماندگـی کشـور در دهـه نـود و تعطیلـی نسـبی 
مسائل اقتصادی در برخی سـالهای این دهه و در نتیجه 
شـاخص های منفـی در بخش هـای مختلـف، واقعیـت 
مهمی بود کـه ایشـان در بیـان ضرورت رشـد سـریع و 

مسـتمر اقتصادی، روی آن انگشـت گذاشـتند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای ضعف هـای مدیریتـی 
ومسـائلی نظیـر تحریم هـا و تمرکـز کشـور بر مسـئله 
هسـته ای و در نتیجه شـرطی شـدن اقتصـاد را از جمله 
علـل مهـم عقـب ماندگـی اقتصـادی در دهـه نـود 

برشـمردند.
ایشـان جبران این عقب ماندگی را نیازمنـد تاش پیگیر 
و رشـد مسـتمر اقتصادی حداقل در ده سـال دانسـتند و 
گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسـعه، پیشـرفت 
اقتصـادی را البته توأم بـا عدالـت در اولویت قـرار دادیم 
چـرا کـه عدالـت مهـم اسـت و اگـر نباشـد، پیشـرفت 
حقیقی صـورت نگرفته اسـت، ضمن اینکه میزان رشـد 

متوسط هم هشـت درصد قرار داده شـده که اگر محقق 
شـود، پیشـرفت خوبی در ۵ سـال آینده رخ خواهد داد.

رهبـر انقـاب در تبییـن چرایـی نیـاز به رشـد سـریع و 
مسـتمر اقتصادی، همه مسـئوالن دولتـی و حاکمیتی، 
تولیدگـران و فعـاالن اقتصـادی را بـه تمرکـز و دقـت 
در ۴ دلیـل عمـده فراخواندنـد؛ دلیـل اول، مشـکات 
محسـوس معیشـتی مـردم و دشـواری های موجـود در 

رفـاه خانوارهـا بود.
ایشـان این مشـکات را دلیل بسـیار مهمی برای درک 
ضرورت رشـد سـریع اقتصـادی خواندنـد و گفتنـد: رفع 
فقر و مشـکات معیشـتی مردم و تأمین رفاه و آسـایش 
آنان، بـدون رشـد اقتصـادی عاج پذیـر نیسـت و همه 
مسـئوالن و افـراد دارای توانایی هـای مدیریتی، فکری 

و مالـی، در این زمینه مسـئولیت سـنگینی دارند.
ضـرورت ارتقاء جایگاه ایـران در اقتصـاد منطقه و جهان 
و ایجاد اشـتغال برای میلیون هـا فارغ التحصیل دو دلیل 
دیگری بـود که رهبر انقـاب در این زمینه بیـان کردند. 
ایشـان گفتنـد: وجـود جـواِن متخصـِص تحصیل کرده 

افتخار اسـت امـا بیـکاری او باعث سـرافکندگی اسـت، 
جـوان کارآمـد تحصیلکـرده از کشـور، شـغل و امـکان 
پیشـرفت علمـی می خواهـد و بـدون ایجاد شـغل برای 
آنان نباید بگوییـم چرا مهاجـرت می کنند و طبعـًا ایجاد 
شـغل برای ایـن مجموعه عظیـِم متخصـص و توانمنِد 

جوان، رشـد سـریع و مسـتمر اقتصـادی می طلبد.
دلیـل چهـارم رهبـر انقـاب در تبییـن ضـرورت رشـد 
اقتصـادی، وضع مبهـم جمعیت کشـور از لحـاظ جوانی 

در آینـده ای نـه چنـدان دور بود.
ایشـان گفتنـد: جمعیت جـوان کشـور بحمـداهلل اکنون 
خـوب اسـت امـا بـا رونـد فعلـی فرزنـدآوری، آینـده 
جمعیتی از ایـن لحاظ مبهم اسـت. بنابراین باید با رشـد 
سـریع و مسـتمر، کشـور را ثروتمند کنیم زیـرا در روزی 
که جوان به اندازه کافی نداشـته باشـیم، ثروتمند شـدن 

کشـور ممکن نیسـت.
بخش بعدی سـخنان رهبـر انقاب بـه بیـان الزامات و 
لوازم تحقق رشـد اقتصـادی اختصاص داشـت. الزاماتی 
کـه بخشـی از آنهـا بـه مسـئوالن، برخـی بـه فعـاالن 

اقتصـادی و بخشـی هـم بـه مـردم مربوط می شـود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ایـن زمینـه »افزایـش 
سـرمایه گذاری بـرای تولیـد« و »ارتقـاء بهـره وری« را 
دو رکـن مهم و الـزام اساسـی رشـد اقتصـادی خواندند 
و گفتنـد: در برخی بخش هـا از جملـه چگونگی مصرف 

منابـع طبیعـی، بهـره وری واقعـاً پایین اسـت.
»وجـود چشـم انـداز راهبـردی و برنامـه بلند مـدت در 
دسـتگاههای اجرایـی و حکومتـی« الـزام دیگـری بود 
که رهبر انقاب به آن اشـاره کردند و گفتند: مسـئوالن 
معمـواًل می گوینـد برنامه های دراز مـدت دارنـد، اما اگر 
داریـم نبایـد دچـار روزمرگـی و تغییـر چنـد روزه حرفها 
باشـیم، چرا که ایـن روزمره گی بـه همه جـا و همه چیز 

ضربـه می زنـد.
»حمایـت دسـتگاههای اجرایـی از بخـش خصوصی« 
ضرورت دیگری بود که ایشـان به مسـئوالن حاکمیتی 

گوشـزد کردند.
حضرت آیـت اهلل خامنـه ای در ایـن زمینه دولتـی کردن 
همـه کارهـا در اوایـل انقـاب را خطایی مهـم خواندند 
و گفتنـد: کشـور بـدون فعالیـت بنگاههـای خصوصی 
اداره نخواهـد شـد و ایـن بنگاههـا نیـز بـدون حمایـت 
حاکمیـت وارد میـدان نمی شـوند و اگـر هـم بشـوند، 

موفـق نخواهنـد بـود.
ایشـان سیاسـت های اصـل ۴۴ را، دقیـق و مـورد تأیید 
عناصر عاقه مند بـه عدالت اجتماعـی خواندند و گفتند: 
برخی بـرادران خـوب و خوش نیـت،  به این سیاسـت ها 
اعتـراض دارند کـه ایـن اعتراض درسـت نیسـت، البته 
در چند دولـت، متأسـفانه به این سیاسـت ها به درسـتی 
عمل نشـد که الزم اسـت بـا دقـت، مراقبـت، مدیریت 
و نظـم و انضبـاط کاری، سیاسـت های کلـی اصـل ۴۴ 

اجرایی شـود.
»ارتقـاء دانـش و فنـاوری« دیگـر الـزام مهـم رشـد 
اقتصـادی بـود کـه رهبـر انقـاب بـه آن پرداختنـد و 
توجـه دانشـگاهها و مراکـز علمـی- پژوهشـی را به آن 

جلـب کردنـد.
ایشـان موفقیت هـای امـروز را در بسـیاری از بخش ها، 
ناشـی از آغاز نهضـت علمی در حـدود پانزده سـال قبل 
دانسـتند و افزودنـد: جوانـان دانشـمند بایـد از خطـوط 
مقـدم علـم جهانـی هـم بگذرنـد و تحقـق ایـن آرزو را 
زمینه سـازی کننـد کـه پنجـاه سـال بعـد اگـر کسـی 
خواسـت از تازه هـای علـم بـا خبـر شـود، مجبور باشـد 

زبـان فارسـی یـاد بگیرد.
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رئیس پارک فناوری پردیس با بیان 
اینکه اعتبارات این پارک نصف بودجه 
دانشگاه تهران است، گفت: میزان فروش 
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک 
فناوری پردیس طی سال گذشته ۲۰ 
هزار میلیارد ریال بوده است. به گزارش 
ایسنا، مهدی صفاری نیا در نشست خبری 
که در محل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه اینوتکس با بیان اینکه 
طی ۱۰ سال گذشته نمایشگاه فناوری و 
نوآوری اینوتکس تبدیل به یک رویداد 
فناوری متفاوت شده است، افزود: همچنان 
که زیست بوم فناوری و نوآوری در حال 
رشد است، این رویداد نیز توسعه می یابد 
و به دنبال انعکاس دغدغه و دستاوردهای 
اکوسیستم زیست بوم نوآوری است. 
صفاری نیا هدف سه گانه اینوتکس را 
»همکاری و مشارکت بازیگران زیست 
بوم«، »جذب سرمایه برای استارت 
آپ ها« و »تولید محتوای آموزشی« ذکر 
و اظهار کرد: برای تحقق این اهداف، ۵۰ 
صندوق پژوهش و فناوری برای جذب 
سرمایه استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان ایجاد شده اند، ضمن آنکه در 
برگزاری نمایشگاه اینوتکس سعی شده 
تا با حضور سرمایه گذاران باشد و از سوی 
دیگر استارت آپ ها طرح های خود را در 
حضور این سرمایه گذاران ارائه می کنند. 
بر این اساس اینوتکس فرصت مناسبی 
برای جذب سرمایه برای استارت آپ ها 
خواهد بود. وی به بیان جزئیات برگزاری 
رویدادهای اینوتکس پرداخت و یادآور شد: 
در این رویداد سعی می شود با برگزاری 
رویدادهایی، یافته های افراد خبره به 

استارت آپ ها ارائه شود.
رییس پارک فناوری پردیس با تاکید بر 
اینکه مأموریت جدید معاونت علمی، 
توسعه اقتصاد دانش بنیان است، اظهار 
کرد: در این راستا تاش می شود با دعوت 
از کارآفرینان بزرگ کشور و فناوران به 
توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم؛ 
چرا که حضور استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در رویداد اینوتکس فرصتی را 
فراهم می آورد که در حوزه های اقتصادی 
کشور ورود کنند و صنایع بزرگ از این 
ظرفیت ها بهره ببرند؛ به این واسطه توسعه 

اقتصادی کشور رقم می خورد.
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پروژه ۱.۵ میلیارد دالری تیک تاک برای ادامه فعالیت در آمریکا

»پـروژه تگــزاس« فـاش شد
مدیران ارشد تیک تاک و البی گرهای آنها درباره یک طرح ۱.۵ 
میلیارد دالری به نام »پروژه تگزاس« به اعضای کنگره آمریکا، 

تحلیلگران سازمان های مشاوره، اطالع رسانی می کنند.
برخی از این جزئیات پروژه مذکور در وبالگ Lawfare فاش شده 
است. مت پرالت یکی از مولفان این پست وبالگی و مدیر مرکز 
سیاستگذاری فناوری دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل 

می گوید: بخش اعظم مناقشه سیاسی درباره تیک تاک بیشتر حدس 
و گمان است و فرایند اطالع رسانی طرح فرصتی فراهم کرد تا شرکت 

جزئیات آن را مطرح کند.
او در مصاحبه ای تلفنی می گوید: بحث و گمانه زنی باید براساس 
واقعیات و عملیات های برنامه ریزی شده و نه طرح های آتی بنا شود.

به گفته او مرکز محل فعالیتش بودجه از تیک تاک دریافت کرده اما 

او هیچ نظری درباره آنکه ضمانت تیک تاک مورد رضایت است یا 
خیر، ندارد. به گفته او نقشش در اطالع رسانی فرصتی برای شنیدن 
جزئیاتی است که وی و دیگران می توانند به عموم مردم منتقل کنند.

البته نشریه نیویورک تایمز نیز در گزارشی به جزئیاتی از این طرح 
اشاره کرده است.

در حال حاضر تیک تاک با جدی ترین مانع برای فعالیتش در آمریکا 
از ۲۰۲۰ میالدی تاکنون روبرو است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس 
جمهور وقت آمریکا سعی کرد این اپ را ممنوع کند اما دادگاه مانع 

این امر شد.
اکنون برخی از فرمانداران ایالت های مختلف آمریکا تیک تاک 

را در شبکه رایانه های دولتی ممنوع کرده اند. در این میان برخی 
دانشگاه های عمومی نیز چنین اقدامی انجام داده اند. از سوی دیگر 
ماه گذشته میالدی کنگره آمریکا رأی به ممنوعیت تیک تاک در 

دستگاه های دولت فدرال داد.
هفته پیش نیز جاش هاولی یکی از سناتورهای آمریکایی اعالم 
کرد خود برای ارائه الیحه ممنوعیت تیک تاک در سراسر آمریکا 
را آماده می کند. تمام این اقدامات بخشی از استراتژی مخالفان 
چین و منتقدان تیک تاک است تا به تدریج این اپ را محدود 
کنند و دسترسی به آن را در آمریکا برای کاربران محدود یا 

غیرممکن کنند.

تلفن: 031-32274500          

دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   

سازمان آگهی های اصفهان:

32274518 - 32274517  -  32274512  32274506ـ  031

تلفن: 2274500 3 -031 

دورنگار: 32274502 -031 

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

فاکس: 031-32274511

لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232

دفتر اصفهان: میدان احمدآباد ، ابتدای خیابان شهید مفتح )بهرام( ساختمان امام )ع(

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه

سردبیر: مرضیه ربیعی

جانشین مدیرمسئول: محمدحسین محزونیه

دبیرتحریریه: محمدبندرعباسی

طراح: نوشین رواقی

هیئت تحریریه: 

دریا وفائی، یلدا توکلی، مریم عمادی، سامان سفالگر، پریساجمدی،  رضا 

اخالق پور، سعیده اسکندری ، دکتر زهره رجبی، علی رفیعی وردنجانی ، امین 

سریزدی، حوریه محزونیه، سعیدواعظ،  شادی بخشی، آزاده سلیمان نژاد

شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان

آگهى مزایده( نوبت اول)
شهردارى وزوان به استناد مجوز شــماره 531-6-1401 مورخ 1401/11/1 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در 
نظر دارد نســبت به واگذارى و اجاره جایگاه گاز طبیعى (CNG) از نوع دلتا 1080 متعلق به شهردارى به همراه 
استانداردسازى و اورهال به صورت اجاره اى و به مدت یک سال شمسى و بر اساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى واگذار نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت 
شرایط شرکت در مزایده بصورت حضورى به امور مالى شهردارى و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به آدرس 

www.Vazvan.ir مراجعه نمایند ضمنا هزینه چاپ آگهى و ... به عهده برنده مزایده مى باشد.

مبلغ پایه مزایده بر اساس نرخ اعالمى شرح مزایدهردیف
آدرسکانون کارشناسان دادگسترى

1

واگذارى جایگاه گاز طبیعى  (CNG) از نوع 
دلتا 1080 متعلق به شهردارى به همراه 

استانداردسازى و اورهال به صورت اجاره اى و به 
مدت یک سال شمسى

320/000/000 ریال
وزوان، بر جاده ترانزیت 

تهران - اصفهان، جنوب پارك 
الله

محمدرضا شفیعى - شهردار وزوان شناسه: 1450219

آگهى مزایده (تجدید مزایده)
شهردارى اشترجان در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهردارى ها مصوب 1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 
71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر یک قطعه پالك زمین واقع در مجموعه تجارى جنب کالنترى 
با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه 
مورخ 1401/11/23 به سامانه ستاد مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى و مدارك خود را تا پنجشنبه مورخ 1401/12/4 در 

سامانه ستاد بارگذارى فرمایند.

قیمت کل پایه (ریال)قیمت هر مترمربع پایه (ریال)کاربرىوضعیت ملکمساحت (مترمربع)شماره پالكردیف

114/000/0003/420/000/000تجارىزمین بایر12330

روح اله بابایى - شهردار اشترجان

نوبت اول

شناسه: 1450248

 آگهى تجدید مزایده (نوبت چهارم)
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/1294 مورخ 1401/5/26 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به واگذارى به صورت 
استیجارى یک واحد تجارى واقع در طبقه زیرزمین مجتمع تجارى ملت به آدرس خیابان امام خمینى (ره)، با زیربناى 17/77 مترمربع 
با قیمت پایه ماهیانه اجاره بهاء کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 8/000/000 هشت میلیون ریال حسب مشخصات موجود در مدارك 

مزایده اقدام نماید.
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و در یافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/12/7 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند.
میزان سپرده: شرکت کنندگان باید معادل 5 درصد کل قیمت پایه اجاره سالیانه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد.
عبدالرسول امامى-  شهردار نجف آباد

نوبت اول

شناسه: 1449542

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
 امور شهرستان ها:031-32274694  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511
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