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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
شهردارچندی پیش درگفت وگویی گفت 
که شــهرداری فقط می تواند به فضاهای 
عمومی شهر رســیدگی کند و بنابراین 
درخواست من ازشهروندان عزیز این است 
که هرکس ازمحل سکونت وازمحل کارخود 
این پیرایش را آغاز کند واگرعنصراضافه ای 
دراطرافش وجود دارد که بــا حدف آن، 
به آرامش شهر کمک می شود، نسبت به 
این امراقدام کند. به این ترتیب ارشدترین 
مقام اجرایی شهراصفهان شهرداراصفهان 
ازمردم و کســبه درخواســت کرد برای 
پیرایش اصفهان، به کمک مدیریت شهری 
بیایند.همین انگیزه ای شد تا درسرمقاله 
امروزیــادآوری کنیم یکی ازظرفیت های 
مدیریت شهری که مغفول مانده، حمایت 
از کســب و کارهای خرد اســت. مدیران 
تصمیم گیرشــهری به یاد داشته باشند 
که فعال شــدن ظرفیت هــای مدیریت 
شهری تأثیرزیادی درحمایت ازکسب و 
کارهای خرد ازقبیل صنایع دستی و ایجاد 
فرصت های شغلی وتقویت تولید دارد.این 
برای اصفهان شاهرگ حیاتی-اقتصادی 
است. صنایع دســتی یکی ازبخش های 
پراهمیت برای اقتصاد کشوراست که هم 
درحوزه اشتغال زایی و هم درزمینه معرفی 
فرهنگ و تمدن ایران به ویژه شــهرهای 
تاریخی نقش موثری ایفا می کند لذا فعال 
شــدن ظرفیتهای مدیریت شــهری در 
آستانه نوروز 1401 و درحمایت از کسب 

و کارهای خرد بسیارحائزاهمیت است.
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شیرین رجبی
سرمقالـــه
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یکی از ظرفیت های مدیریت شهری که 
مغفول مانده است!

 حمایت از کسب 
و کارهای خرد

Some Foods To Eat And Some Foods To Eat And 
Avoid On An Empty Avoid On An Empty 
Stomach For Better Stomach For Better 

Digestive HealthDigestive Health
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با ثبت معامله 153 هزارتن محصول به ارزشی معادل 14 هزارو 213 میلیارد ریال؛

پاالیشگاه اصفهان نخستین شرکت دربـورس کاال شد

3

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لنجان عنوان کرد:  

خودکفایی دربیشتررشته های پزشکی ازدستاوردهای بزرگ انقالب

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اصفهان سفر کرد:

شکوفایی طرح های بهداشت و درمان در نصف جهان

ش

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر یک روزه خود به استان اصفهان از چند طرح توسعه و در حال ساخت بهداشتی 
و درمانی در شهرستان های اصفهان، نجف آباد و خمینی شهر بازدید و چند طرح در بخش سالمت و درمان در شهرستان های نجف آباد و 

لنجان را افتتاح کرد.
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بررسی روند افزایش یا کاهش دالر در گفت و گو با کارشناسان:

دالر آیینه تورم ایران است

مواد غذایی سرشار از ویتامین D را بشناسید

ویتامین در دسترس و بسیار مهم

آغازنمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی پس ازوقفه ای 3 ساله؛

 نمایشگاه بین المللی اصفهان میزبان
 مدافعان وطن و سالمت شد

چهره  برتر چهره روز

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
مطرح کرد:

 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
خبر داد:

پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون 
تومان تسهیالت برای اشتغال

اتصال کارتخوان ها به پرونده 
مالیاتی الزامی می باشد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان از پرداخت تسهیالت ۲۸ 
میلیارد و 4۹۹ میلیون تومانی برای ایجاد 
اشتغال مددجویان زیرپوشش این نهاد 
خبر داد و گفت: از ابتدای ســال تاکنون 
برای ۶1۸ نفر از پسران مددجو، همسران 

فاقد شغل نوعروسان...

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان 
در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبر 
سیمای مرکز اصفهان در خصوص ثبت 
دستگاه کارتخوان در درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امورمالیاتی کشور تا 
پایان بهمن ماه گفت: اتصال کارتخوان ها 

66به پرونده مالیاتی ...



شــهردار اصفهــان در گفتگو 
با شــبکه رادیویــی اصفهان 
از آمادگــی همــه بخش های 
شهرداری اصفهان برای خدمت 
رسانی به شهر و شهروندان در 

آستانه ایام نوروز خبر داد.
قاسم زاده در ابتدا ضمن تشکر 
از مردم اصفهان بــرای حضور 
پرشور در برنامه های ویژه دهه 
مبارک فجر و به ویژه جشــن 
بزرگ »به قامت پرچم« که شب 
۲۲ بهمن مــاه در ضلع جنوبی 
پل خواجو و در جــوار رودخانه 
جاری زاینده رود برگزار شــد، 
گفت: حضور پرشور مردم نشان 
می دهد که آنهــا علیرغم همه 
فراز و نشیب ها و کاستی ها، پای 
انقالب خودشــان ایستاده اند و 
با کسی مماشات ندارند؛ چه با 
دشــمنان خارجی و چه برخی 
کارگزاران داخلی که کم کاری 

و کارشکنی می کنند.
وی همچنیــن از کارکنــان 
شهرداری اصفهان که همه تالش 
خود را در جهت طراحی و اجرای 
ویژه برنامه های دهه فجر به کار 
گرفتند، تشــکر کرد و افزود: از 
دهه فجر به خوبی و شادی عبور 
کردیم و اینک به استقبال آماده 
سازی شهر برای نوروز می رویم.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
شهروندان نقش مهمی در کمک 
به شــهرداری برای پیرایش و 
نظافت شهر دارند، تاکید کرد: 
از یک ســو نظافــت و تمیزی، 
ریشــه ای قــوی در فرهنگ ما 
دارد و از سوی دیگر همه ساله در 
آستانه سال نو، سنت زیبایی به 
نام خانه تکانی داریم که براساس 
آن، برای نظافت محیط اطرافمان 
اقدام می کنیم. بنابراین از مردم 
عزیز خواهش می کنم به کمک 
ما بیایند تا بــا همراهی هم این 
سنت خوب ایرانی را در شهر اجرا 
کنیم.او از تــدارک برنامه هایی 
مفصل در آستانه ایام نوروز برای 
پیرایش و آرایش شهر از سوی 
شــهرداری اصفهان خبر داد و 
گفت: شهرداری فقط می تواند به 
فضاهای عمومی شهر رسیدگی 
کند و بنابراین درخواســت من 
از شهروندان عزیز این است که 
هرکس از محل سکونت و از محل 
کار خود این پیرایش را آغاز کند 
و اگر عنصر اضافه ای در اطرافش 
وجود دارد که بــا حدف آن، به 
آرامش شــهر کمک می شود، 

نسبت به این امر اقدام کند.
قاســم زاده اضافــه کــرد: به 
خصوص مغازه داران و کســبه 
عزیز که با برداشــتن سد معبر 
و موانع عبور مــردم و پیرایش 
اطراف مغازه خودشان می توانند 
در مسیر داشتن شهری زیباتر به 

همه ما کمک کنند.
شــهردار اصفهــان همچنین 
از اعــالم آمادگی تعــدادی از 
هنرمندان برای زیباسازی شهر 
اصفهان در آستانه ایام نوروز خبر 
داد و گفت: برنامه های متنوعی را 
برای نوروز تدارک دیده ایم که 
به تدریج اعالم می شوند. امید 
است که با کمک مردم و جمعی 
از هنرمندان کــه آمادگی خود 
را برای زیباســازی شهر اعالم 
کرده اند، بتوانیم شهر متفاوتی را 
در آستانه سال جدید رقم بزنیم.

ما نیاز به حمایت 
استانداری اصفهان و 
نیز جهاد کشاورزی 
داریم و این در حالی 

است که ۳۰ درصد 
اراضی کشاورزی 

در محدوده شهری 
است که متأسفانه نه 

کشاورز منتفع است نه 
می توان تغییر کاربری 

داد و البته مشکالت 
حاشیه ای نیز دارد.

محمد صیرفی نژاد در نشست هم اندیشی 
با مدیــران ادوار گذشــته منطقه دو 
شــهرداری ضمن ابراز خرســندی از 
تشکیل این نشست، اظهار کرد: هدف از 
برگزاری این نشست استفاده از تجربیات 
مدیران قبلی و همفکری بــا آنها برای 
بررسی مشکالت منطقه و رسیدن به راه 
حلی مناسب برای مشکالت و چالش ها 

است.
وی با تاکید بر اینکه در ادوار گذشــته 
توســط مدیــران منطقــه اقدامات 
شایســته ای انجام شده اســت، افزود: 
منطقه دو ضمن اینکه منطقه بســیار 
وسیع و پر پتانسیل است، اما مشکالت 
متعددی هــم دارد که در ســال های 
گذشته توسط مدیران وقت تالش شده 
تا اقدامات مؤثری برای پیشرفت منطقه و 

خروج از محرومیت آن انجام شود.
مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: بســیاری از دغدغه های 
عملکــردی در نظام شــهری در حوزه 
شهرداری ها و مناطق تحت امر تبلور پیدا 
می کند، لذا مصالح جامعه شهری و ارتقا 
عملکرد و مدیریت آن در شهرداری ها و 
مناطق بدون پرداختن به این مجموعه، 
نقش و جایــگاه آن و بهبــود و ارتقای 

عملکرد آن مقدور نخواهد بود.
- استفاده از پیشــنهادات و تجربیات 

صاحب نظران برای ارتقا منطقه ۲
صیرفی نژاد ادامــه داد: یکی از راه های 
سیاست های مدیریت شهری در جهت 
پیشرفت و توسعه شــهر، بهره مندی از 
تجارب گذشتگان است که امیدواریم 
در این نشست با اســتفاده از تجربیات 
صاحب نظران در ایــن منطقه بتوانیم 

اقدامات ماندگار و مؤثری رقم بزنیم.
وی با اشاره به اینکه برای ارتقا منطقه دو 
شهرداری اصفهان از تجربیات صاحب 
نظران اســتفاده می کنیم، گفت: یکی 
از کلیدی ترین ســرمایه های سازمانی 
شــهرداری در دوره کنونــی مدیریتی 
همان نیروی انسانی است که قطعاً انتقال 
تجارب این افراد بــرای بهبود کیفیت 
زندگی شهری شهروندان و حل مسائل 

مدیریتی الزم و ضروری است.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان در 
تشریح فرصت ها و تهدیدهای منطقه 
دو اظهار کرد: این منطقــه با دارا بودن 
محالت قدیمی و روســتاهای مختلف 
نسبت به سایر مناطق شهری اصفهان 
سرانه تراکم جمعیتی پایینی دارد که 
با ارائه خدمات رفاهی و عمرانی می توان 
آن را افزایش و تبدیل به فرصت سرمایه 

گذاری کرد.
صیرفی نژاد اضافــه کرد: بیش از نیمی 
اراضی منطقه دو یعنی بالغ بر هزار هکتار 
خارج از محدوده شــهری می باشد که 
مشکالت عدیده ای را پیش روی مدیریت 
قرار داده است که نیاز به حمایت از سوی 
مدیریت کالن شهری و نیز هم افزایی 

سایر دستگاه های اجرایی دارد.
فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران پهن 

می کنیم
وی رفــع محدودیت های شــهری و 
اســتفاده از پتانســیل ها، تحــول در 
ساخت وســاز، صنعتی ســازی )بساز 
بفروشــی( در مقیاس قابــل را یکی از 
پتانسیل های قابل توجه این مجموعه 
شــهری مطرح کرد و افــزود: به دنبال 
جذب ســرمایه گذاری برای منطقه دو 
شهری بوده و از سرمایه گذاران استقبال 

ویژه و فرش قرمز پهن می کنیم.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با 
تاکید به اینکه نگاه کمیسیون ماده پنج 
و تغییر کاربری و اراضی بختیار دشت 
کاری نمی توان کرد، گفــت: ما نیاز به 
حمایت استانداری اصفهان و نیز جهاد 
کشاورزی داریم و این در حالی است که 
۳۰ درصد اراضی کشاورزی در محدوده 

شهری است که متأســفانه نه کشاورز 
منتفع است نه می توان تغییر کاربری 

داد و البته مشکالت حاشیه ای نیز دارد.
صیرفی نژاد با اشاره به اینکه جهش تولید 
مسکن و بارگذاری جمعیت برای شهر 
اصفهان دیده نشده است، گفت: منطقه 
دو، اراضی کشــاورزی زیادی دارد که 
اگر پیشنهاد اراضی کشاورزی با فاصله 
۲۰۰۰ متری جهت ایجــاد باغ ویال به 
صورت قسمتی کشــاورزی و قسمتی 
مسکونی دیده شود، اتفاق خوبی در این 

منطقه خواهد افتاد.
وی با اشاره به اقدامات محله محوری و 
تاکید بر کاهش محرومیت در محالت 
را در نگاه مدیریت کالن شهری، گفت: 
در تالشــیم در این راستا محله دهنو و 
ولدان را در برنامه داشته باشیم. البته اگر 
اعتبار مناسبی برای محرومیت زدایی در 
نظر گرفته شود که نیاز به تغییر نگاه در 
مدیریت شهری به محالت به خصوص 

منطقه دو دارد.
مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان 
تکمیل نشدن شــبکه معابر در منطقه 
را یکی دیگر از مشکالت دانست و افزود: 
در این منطقه ۹ گذر اصلی وجود داد که 
توان مالی برای اصالح آن نیســت، در 
حالی که هر گذر می توانــد یک پروژه 

محرک توسعه باشد.
بــه گــزارش ایمنــا، مشــکالت 
موزائیک سازان و سنگ اندازی سازمان 
مسکن و شهرســازی، نادیده گرفتن 
سهم شهرداری در انتقال و جابه جایی 
موزائیک سازان به بختیار دشت، صدور 
نشدن پروانه ســاختمانی، مشکالت 
خیابان صمدیه و کاربری های نامناسب 

آن، رفع مشکالت کمیسیون ماده پنج 
و تغییر کاربری کشــاورزی، پهنه ۱۸ 
هکتاری شــمس آباد و سند شخصی و 
بحث های حقوقی حل نشده، سه تکه 
بــودن منطقه و حاشیه داشــتن، عمر 
کوتاه مدیریت در ایــن منطقه و عدم 
قابلیت برنامه ریزی بلند مدت از موارد 
و مشــکالت مختلف منطقه از جمله 
مواردی بود که توســط مدیــران ادوار 
گذشــته منطقه در این نشست بیان و 

راهکارهایی برای رفع آن مطرح شد.
همچنین پیشنهاد اتصال خیابان صمدیه 
اول و دوم و ایجاد یک نوار و فضای تجاری 
در منطقه، اســتفاده از وسعت منطقه 
به عنوان یک ویژگی خاص، اســتفاده 
از ظرفیت مردمی منطقه، تشکیل تیم 
مشــورتی و جمع آوری مجموعه ای از 
پیشنهادات، استفاده از مجموعه جزیره 
بین خیابان صمدیه و شــهیدان غربی 
پتانسیل مستعد برای محرک توسعه 
منطقه از پیشنهادات ارائه شده در این 

نشست بود.
سیداسماعیل محمودی )تیر ۸۲ – آذر 
۸۴(، علیرضا پرهام )آذر ۸۴ – مهر ۸۵(، 
ســیدعباس روحانی )مهر ۸۵ - بهمن 
۸۶(، سیدعبدالرسول امامی )بهمن ۸۶ – 
اردیبهشت ۸۸(، محمد فیض )فروردین 
۸۸ – آبان ۹۲(، محمدحسین جعفری 
)فروردیــن ۹۳ – آبــان ۹۶(، محمــد 
کیهانی )آبان ۹۶ – مرداد ۹۸(، کاووس 
حقانی )شــهریور ۹۸ – مهر ۱۴۰۰( از 
جمله مدیران ادوار گذشته منطقه دو 
شــهرداری اصفهان بودند که به دعوت 
مدیر این منطقه در جلسه هم اندیشی 

حضور یافتند.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت بالقوه منطقه برای سرمایه گذای دربخش مسکن و کشاورزی
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: این منطقه با 
توجه به وجود اراضی وسیع، قابلیت تبدیل شدن به قطب 
سرمایه گذاری در بخش مسکن و کشاورزی را دارد و در این 

راستا از سرمایه گذاران استقبال ویژه می کند.
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در شــــــهر 

درخواست شهردار اصفهان از مردم و کسبه:

برای پیرایش اصفهان 
به کمک مدیریت 

شهری بیایید

مواد غذایی سرشار از ویتامین D را بشناسید

ویتامین در دسترس و بسیار مهم

پریسا جمدی:   ویتامن D نوعی ماده مغذی است که بدن هنگام قرارگیری 
در معرض نور آفتاب دریافت می کند. همچنین می توان ویتامین D را از طریق 
مواد غذایی دریافــت کرد، اما همهٔ مواد غذایی حاوی ویتامین D نیســتند. 
ویتامین D را می توان از طریق ماهی های چرب و انواع مختلف قارچ دریافت 
کرد.طبق تحقیقات ویتامین D به حفظ سالمت استخوان ها، عضالت و اعصاب 
و سیستم ایمنی فرد کمک می کند. ویتامین دی در زرده تخم مرغ های خانگی 
و برخی از انواع قارچ موجود است. اصوالً مواد غذایی گیاهی حاوی ویتامین 
دی نیستند. بنابراین افرادی که گیاه خوارند و یا نمی توانند خیلی از خانه خارج 
شوند و در معرض نور آفتاب قرار گیرند، با مشکل کمبود ویتامین دی مواجه 

خواهند بود.
در صورتی که نمی توانید خیلی در معرض نور آفتاب قرار گیرید، و نگران کمبود 
ویتامین دی بدنتان هستید، با مصرف مواد غذایی زیر می توانید کمبود ویتامین 

دی بدن را جبران کنید:

    ماهی های چرب
اره ماهی یک منبع عالی ویتامین دی اســت. ماهی های چرب، و همچنین 
روغن های ماهی، نسبت به دیگر مواد غذایی دارای باالترین مقدار ویتامین 
D هستند.روغن جگر ماهی: شامل ۴۵۰ واحد بین المللی )IU( در هر قاشق 

چایخوری است که 7۵ درصد از مصرف روزانهٔ توصیه شده را تأمین می کند.
شاه ماهی: شامل ۳۰۶ واحد بین المللی )IU( در هر فیله است که ۵۱ درصد 
از مصرف روزانهٔ توصیه شده را تأمین می کند.اره ماهی: شامل 7۰۶ واحد بین 
المللی )IU( در هر قطعه ماهی است که ۱۱7 درصد از مصرف روزانهٔ توصیه 

شده را تأمین می کند.

    قارچ ها
در صورتی که فرد نمی تواند ماهی بخورد و یا گیاه خوار است، می تواند برای 
تأمین ویتامین دی مورد نیاز بدن از قارچ استفاده کند. برخی از انواع قارچ ها 
حاوی مقدار زیادی ویتامین دی هستند.قارچ مرغ چوب خام: شامل ۵۶۲ واحد 
بین المللی )IU( در هر ۵۰ گرم است، که ۹۴ درصد از مصرف روزانهٔ توصیه شده 
را تأمین می کند.قارچ خشک شیاتکه: شامل 77 واحد بین المللی )IU( در هر 

۵۰ گرم است، که ۱۲ درصد از مصرف روزانهٔ توصیه شده را تأمین می کند.

    زرده تخم مرغ
زرده تخم مرغ به خصوص مرغ های خانگی نیز سرشار از ویتامین دی است.

    غذاهای غنی شده
ممکن است ویتامین D به برخی غذاهای تجاری اضافه شود. مردم این غذاها را 

به عنوان مواد دارای ویتامین D یا سایر مواد مغذی مصرف می کنند.
غذاهای رایــج حاوی ویتامین دی اضافی و ســایر مواد مغــذی عبارتند از: 

آب پرتقال و غالت صبحانه مختلف. شیرگاو 

    به اندازه کافی ویتامین دی مصرف کنید
طبق تحقیقات، در صورتی که فرد ویتامین دی کافــی از رژیم غذایی خود 
دریافت نکند، در معرض مشکالت استخوان از جمله استخوان ضعیف و پوکی 
استخوان قرار می گیرد. عالئم ناشی از کمبود ویتامین دی شامل درد و ضعف در 

استخوان است که این عالئم در مراحل اولیه ضعیف و قابل تحمل اند.
مصرف روزانهٔ توصیه شده ویتامین دی برای افراد ۱ تا 7۰ سال ۶۰۰ واحد بین 
المللی است. برای کودکان زیر ۱ سال مصرف روزانه توصیه شده ۴۰۰ واحد 
بین المللی است. و برای بزرگساالن بیش از 7۰ سال، IU ۸۰۰ است. فردی که 
چند بار در هفته در معرض نور خورشید قرار می گیرد، مقدار کافی ویتامین دی 
در بدن خود دارد. اما عواملی مختلفی می توانند بر میزان ویتامین دی دریافتی 
تأثیر بگذارند از جمله: فصل، زمان، ابری یا غبارآلود بودن هوا، رنگ پوست فرد 

و استفاده کردن یا نکردن از کرم ضدآفتاب.

    از نور غافل نشوید
نور خورشیدی که از پشــت پنجره می تابد، برای دریافت ویتامین دی اثری 

ندارد، زیرا شیشه مانع از تابش ویتامین دی می شود.
خالصه

دریافت ویتامین D کافی برای حفظ ســالمت استخوان ها بسیار مهم است. 
ســاده ترین راه برای دریافت ویتامین D کافی، قرار گرفتــن در معرض نور 
مستقیم خورشید است، نور آفتاب باید به بازوها، صورت و پاها بتابد. گاهی فرد 
در رژیم غذایی خود ویتامین دی کافی دریافت نمی کند، در این مورد باید از 
مکمل های حاوی ویتامین دی استفاده شود. در صورتی که امکان استفاده از 
مکمل های ویتامین دی را ندارید، از ماهی های چرب، قارچ و زرده تخم مرغ 

خانگی استفاده کنید.
Source: https://www.medicalnewstoday.

com/articles/324590

مسئول خانه کودک خبر داد:

شهر ایده آل 
روی کاغذ نقاشی 

کودکان

مســئول خانه کــودک از توزیــع دو هزار 
بسته لوازم نقاشــی در بین کودکان مناطق 
پانزده گانه اصفهان در حاشــیه جشــنواره 
بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان خبر 

داد.
زهرا کاظمی با اشــاره به برگزاری مســابقه 
بین المللــی نقاشــی کــودکان و نوجوانان 
اصفهان، گفــت: توزیع اقــالم از ۱۸ بهمن 
آغاز شده و تا اول اســفندماه ادامه دارد که 
این رویداد شــامل برنامه هایــی جنبی نیز 

خواهد بود.
او افزود: طی هماهنگی با مناطق پانزده گانه 

شهرداری بنا براین شد تا کودکان اصفهانی 
لذت نقاشی در کنار یکدیگر را تجربه کنند، 
اما با توجه به پیک ششم کرونا این رویداد لغو 
شد که در همین راستا تصمیم گرفتیم تمام 
هزینه در نظر گرفته شــده برای این برنامه 
میدانی و برگزاری کارگاه های آموزشی را به 
 تهیه بسته لوازم نقاشی در محالت اختصاص 

دهیم.
وی با اشــاره به تهیه دو هزار بســته لوازم 
نقاشی، تصریح کرد: این بسته ها شامل مداد 
رنگی، مدادپاک کن، مدادتراش، مدادســیاه 
و یــک ورق مقواســت کــه بین کــودکان 

 مناطــق پانزده گانه شــهر اصفهــان توزیع 
می شود.

مســئول خانه کودک ادامه داد: تاکنون این 
بسته های لوازم نقاشــی به کمک سمن ها، 
انجمن ها و خیریه های فعال در حوزه کودکان 
از جمله مهر، سپهر، مهر زنده رود و هم نفس 
در مناطق دو، شش، هفت، هشت، نه، یازده 
و پانزده توزیع شــده و طــی روزهای آینده 
بین کودکان مناطق ۱۰ و چهارده نیز توزیع 

خواهد شد.
کاظمی درباره ایده این طــرح گفت: هدف 
به تصویر کشیدن شهر توسط کودکان بوده 

است، به این صورت که با لوازم نقاشی که در 
دسترس دارند و شــهری که در آن زندگی 
می کنند یا شــهری کــه ایــده آل و آرزوی 

آنهاست را به تصویر بکشند.
وی با بیان اینکه ایــن حرکت قدم کوچکی 
برای کودکان شهر اســت خاطرنشان کرد: 
کودکان بــا لوازمی کــه در اختیــار دارند 
می توانند درباره این موضوع نقاشی کشیده و 
اثر خود را برای شرکت در مسابقه بین المللی 
نقاشــی کــودکان و نوجوانــان اصفهان به 
 نشــانی اینترنتی www.iicpf.com ارســال 

کنند.

زندگی سالم

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:

۹۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی 
اصفهان سنددار شد

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

۴۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در استان 
اصفهان جذب می شوند

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی اصفهان گفت: برای ۹۳ درصد واحدهای مسکونی 
روستایی این استان بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد ۲۴۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده 
است. به گزارش صاحب نیوز؛ غالمحسین خانی با بیان اینکه ۹۳ درصد واحدهای مسکونی 
روستایی اصفهان سنددار شد، گفت: از مجموع ۲۵۰ هزار خانه روستایی شناسایی شده بر 
اساس آمار سال ۹۵، تاکنون ۲۴۰ هزار جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان صادرشده است. وی ادامه داد: صدور سند مسکن شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر جمعیت و روستاها بر عهده بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالک است. مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان بابیان اینکه صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی در 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از هشت سال گذشته به این نهاد واگذارشده است خاطرنشان کرد: 
صدور سند مالکیت برای هشت هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در برنامه امسال 
این نهاد قرارگرفته است. خانی اضافه کرد: سال گذشته با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اصفهان و همکاری مالکان بیش از هفت هزار و ۵۸۰ فقره سند صادر و به صاحبان آن ها تحویل 
شد. وی خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح می توانند مدارک خود را به دهیاری ها تحویل 
دهند و از مراجعه به شهرها برای پیگیری سنددار کردن منازل مسکونی شان خودداری کنند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از جذب بیش از ۴۰۰ 
کارشناس رسمی دادگستری در ۱۲ رشته در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 
اصفهان خبر داد. فرهاد طاهریون اصفهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کمبود کارشناس 
رسمی دادگستری در بعضی رشته های کارشناســی، اظهار کرد: در بسیاری از موارد نبود 
کارشناس در یک رشته باعث اطاله دادرسی شده و این امر باعث تحمیل بار روانی به طرفین 
پرونده می شود. بعضی از کارشناسان به دلیل تراکم کاری امکان رسیدگی فوری به پرونده ها 

را ندارند و به همین دلیل جذب کارشناس در بعضی رشته ها بسیار ضروری است.
وی افزود: در آزمون این دوره ۲۶۲۲7 مرد و ۴۶۲۵ زن و در مجموع ۳۰۸۵۲ نفر در رشته های 
مختلف در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که سهم استان اصفهان نیز از این تعداد ۱۵۹ زن 
و ۶۱۵ مرد است. رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان 
با بیان اینکه اعالم نیاز کانون کارشناســان رسمی دادگستری اســتان اصفهان با توجه به 
پرونده های قضایی در رشــته های مختلف ۴۰۴ کارشناس در ۱۲ رشــته بوده است، ابراز 
امیدواری کرد که با جذب افراد متخصص، متعهد و دلسوز بتوانیم کمک شایسته ای به دستگاه 

قضا در حل و فصل پرونده های قضایی و رسیدن مردم به حقوق شان انجام دهیم.

استاد دانشگاه اصفهان با اشــاره به نقش مردم در استمرار انقالب 
اسالمی ایران، گفت: فشارهای امروز دشمن به سمت مردم است تا از 

انقالب فاصله بگیرند و بتواند دوباره بر کشور مسلط شود.
محسن نصری در گفتگو با صاحب نیوز با اشاره به آخرین حماسه 
مردم ایران در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰، در جهت تبیین محورهایی از بیانات 
رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری امروز با مردم تبریز به مناسبت 
حماسه ۲۹ بهمن این مردم، از نقش افرینی مردم در اطلس سیاسی 

جهان سخن گفت.
این استاد دانشــگاه اصفهان اظهار کرد: میشــل فوکو فیلسوف 
اجتماعی فرانسوی است که در ســال ۱۳۵7 در اوج راهپیمایی ها 
و تجمعات شهرهای تهران، قم و آبادان حضور پیدا کرده و مقاالتی 

نوشت که در نشریه های فرانسوی منتشر شد.
دکتر نصری تصریح کرد: فوکو در این مقاالت عنوان می کند ما در 
جامعه شناسی مفهومی داریم به نام »اراده جمعی یک ملت« که این 

مفهوم یک مصداق بیشتر ندارد و آن جمهوری اسالمی ایران است.
استاد گروه معارف دانشــگاه اصفهان افزود: در انقالب سال ۱۳۵7 
یک اراده ملی رخ داد، همه به صحنه آمدند و آن چیزی که نتیجه اش 
نصرت، امداد و یاری خداوند شــد حضور مردم بود و چیزی سبب 
عصبانیت دشمنان ما شده است، ایســتادگی، مقاومت و استمرار 

حضور مردم در مسیر انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد: برای همین نوک حمله دشمن به سمت مردم است و 
دشمن از طرق مختلف همچون تحریم اقتصادی، حمله رسانه ای، 
تبلیغات، جنگ نرم و غیره تالش دارد مردم را از انقالب جدا کرده و به 

اهداف پلید خود در تسلط بر ایران و منطقه دست پیدا کند.

نصری از تجربه دشمن در رســیدن به این هدف خود در ایران در 
سال های گذشته ســخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: دشمن 
یک بار در دوره پهلوی وقتی با به ثمر نشــاندن حکومت کودتایی، 
مردم را از جامعه و نظام سیاسی حذف کرد و با تالش برای تصویب 
کاپیتوالسیون و گرفتن حق توحش برای حضور در ایران، ملت ایران 
را تحقیر کرد توانست حاکمیت خود را بر ملت ما به انجام رسانده و 
ملت را غارت و چپاول کند.این استاد دانشگاه با بیان این که با انقالب 
اسالمی دشمنان ما دیگر نتوانستند این مسیر را ادامه دهند تأکید 
کرد: در انقالب مردم حضور پیــدا کردند و انقالب را در عرصه های 
گوناگون استمرار بخشیدند. وی با بیان این که مغازه خالی را دزد 
نمی زند توضیح داد: اگر در انقالب ما در طول این ۴۳ ســال چیز با 
ارزشی وجود نداشت همه شــیاطین و مستکبران علیه انقالب ما 
جمع نمی شدند و هر توطئه ای اعّم از توطئه های اقتصادی، سیاسی، 

امنیتی و غیره را علیه انقالب ما به کار نمی بستند.

استاد دانشگاه اصفهان:

نوک حمله دشمن به سمت مردم است 
تا از انقالب دست بکشند

خبر روز

ISFAHAN
N E W S



از  کاشـان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
دسـتگیری 2 سـارق سـیم بـرق درعملیـات 
اعتـراف  و  آگاهـی  پلیـس  کارآگاهـان 
داد.  خبـر  سـرقت  فقـره   51 بـه  متهمـان 
سـرهنگ حسـین بسـاطی اظهـار داشـت: به 
دنبـال وقـوع چنـد فقـره سـرقت سـیم بـرق 
موجـب  کـه  کاشـان  شهرسـتان  سـطح  در 
محـات  برخـی  بـرق  توزیـع  در  اختـال 
بـود،  شـده  آنهـا  سـاکنان  نارضایتـی  و 
کارآگاهـان پس از بررسـی دقیق محل های 
و  مـدارک  آوری  جمـع  و  سـرقت  وقـوع 
مسـتندات الزم رد پـای 2 سـارق سـابقه دار 
وی  آوردنـد.  دسـت  بـه  سـرقت ها  در  را 
و  مـداوم  پیگیری هـای  بـا  کـرد:  تصریـح 

تـاش شـبانه روزی کارآگاهـان سـرانجام 
یـک  در  شناسـایی  سـارقان  مخفیـگاه 
عملیـات ضربتـی بـا هماهنگی مقـام قضائی 
دسـتگیر شـدند. سـرهنگ بسـاطی افـزود: با 
اعتـراف صریـح متهمـان 51 فقـره سـرقت 
سـیم بـرق در شهرسـتان کشـف شـد که در 
ایـن خصـوص پرونـده تشـکیل و ایـن افراد 
بـرای انجـام اقدامـات قانونـی تحویل مرجع 
قضائـی شـدند. فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
می خواهیـم  شـهروندان  از  گفـت:  کاشـان 
در صـورت مشـاهده قطع سـیم برق توسـط 
افـراد غیـر کارشـناس بـه موضـوع حسـاس 
شـده و مراتـب را از طریـق تماس با شـماره 

تلفـن 110 بـا پلیـس در میـان بگذارنـد.

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: عمده خدمات بهداشـتی 
و درمانـی در کشـور قبـل از انقاب به دسـت پزشـکان هندی و بنگادشـی 
انجـام می شـد امـا پـس از انقاب اسـامی در بیشـتر رشـته های پزشـکی به 

خودکفایی رسـیدیم کـه از بزرگترین دسـتاوردها بشـمار می آید. 
بهـرام عین اللهـی در مراسـم کلنـگ زنـی طـرح توسـعه و آغـاز عملیـات 
اجرایـی احـداث سـاختمان جدیـد بیمارسـتان شـهدای لنجـان در جنـوب 
غربـی اصفهـان اظهـار داشـت: مـردم کشـورمان درگذشـته بـرای دریافـت 
کمتریـن خدمـات با پرداخت هزینه هـای گزاف باید به خـارج می رفتند اما 
امـروز از بهتریـن و باکیفیت ترین خدمات بهداشـتی و درمانی برخورداریم. 
وی بابیـان اینکـه به دنبـال ایران قوی هسـتیم، ادامه داد: شـاید ۴0 سـال پیش 
کسـی ایـران را نمی شـناخت امـا امروز ایران یعنی شـهید قاسـم سـلیمانی و 
شـهید حججـی و دانشـمندان برجسـته ای کـه هر یـک در قدرتمنـد کردن 

ایـران و دسـتیابی بـه آرمان هـا و انقـاب نقش موثری داشـتند. 
وزیـر بهداشـت با اشـاره به اینکـه در حوزه درمان بیمـاری کووید-1۹ قوی 
و پیشـرفته هسـتیم، گفت: این در حالی اسـت که هم اکنون در کشـورهای 

اروپایـی شـاهد مرگ 2 تا سـه هزارنفری براثر این بیماری هسـتیم. 
وی افـزود: فصـل جدیـدی از پیروزمنـدی انقـاب را در سـطح کشـور 
شـاهدیم و مـردم همیشـه درصحنـه بـا همان قدرتی که هشـت سـال جنگ 
تحمیلـی را بـا سـربلندی طـی کردنـد در زمـان تحریـم نیـز سـختی ها را بـه 

خریدند.  جـان 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم شهرسـتان لنجـان نیازمنـد باالتریـن و بهترین 
خدمـات بهداشـتی و درمانی هسـتند، خاطرنشـان کرد: بهمیـن منظور طرح 
توسـعه بیمارسـتان شهدای لنجان کلنگ زنی شـد و تمام مصالح ساختمانی 

آن تولیـد داخل اسـت. 
عین اللهـی بـا تاکیـد بـر اینکه اسـتان اصفهان نگین درخشـان کشـور اسـت 
و حماسـه و ایثارگری هـای مـردم ایـن خطـه در دفـاع مقـدس و پـس ازآن 
را هیچـگاه از یـاد نمی بریـم، اضافـه کـرد: از آن جملـه بـه شـهید خـرازی 
از  تمام عیـار  الگـوی  شـهید حججـی  پـس ازآن  و  کـرد  اشـاره  می تـوان 

شـهدای مدافـع حـرم اسـت.
نماینـده مـردم لنجان در مجلس شـورای اسـامی نیز در این مراسـم گفت: 
بیمارسـتان شـهدای لنجان سـال ها فرسـوده بود و دسـتور تخریب آن بارها 
داده شـد و در دوره هـای مختلـف وزارت بهداشـت بارهـا طـرح سـاخت 

بیمارسـتان جدیـد مطرح شـد امـا به جایی نرسـید. 
حسـین رجایـی اظهـار داشـت: در وزارت بهداشـت کنونـی ردیـف ملـی 
بـرای سـاخت و طـرح توسـعه بیمارسـتان داده شـد هرچند خیران سـامت 

از سـال ها پیـش بـه جـد دنبـال نوسـازی بیمارسـتان بودنـد. 
وی بابیـان اینکـه امیدواریـم سـاخت و بهره بـرداری از بیمارسـتان زودتـر از 
زمان پنج سـاله تعیین شـده باشـد، گفت: با اجرای طرح توسـعه، بیمارسـتان 
شـهدای لنجـان بزرگتریـن و مجهزتریـن بیمارسـتان دولتی در غرب اسـتان 
اصفهـان خواهـد بود کـه به حـدود ۳00 هزار نفر جمعیت شهرسـتان لنجان 

خدمـات بهداشـتی و درمانی ارائـه می کند. 
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان نیز بابیان اینکه بیمارسـتان شـهدای 
لنجـان در سـال های گذشـته ارائه دهنـده خدمـات سـامت بـه مـردم بـوده 
اسـت و نیاز به توسـعه دارد، گفت: امیدواریم باهمت جهادی و در راسـتای 
عدالـت در سـامت هـر چـه سـریع تر شـاهد بهره بـرداری از طـرح توسـعه 

بیمارسـتان باشیم. 
شـاهین شـیرانی بـا اشـاره بـه اینکـه می کوشـیم در دولـت کنونـی شـاهد 
بهره بـرداری از طـرح توسـعه بیمارسـتان شـهدای لنجـان باشـیم، گفـت: 
ایـن بیمارسـتان تخصصـی و همه رشـته های پزشـکی ازجمله مرکـز درمان 

سـرطان در آن دیده شـده اسـت. 
طـرح توسـعه بیمارسـتان شـهدای لنجان بـا 2۸5 تخـت و زیربنـای ۴5 هزار 
مترمربـع بـا توجـه بـه صنعتـی بـودن شهرسـتان لنجـان و نیـاز جمعیتـی این 

منطقـه اجـرا می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا همچنیـن در حاشـیه سـفر وزیـر بهداشـت بـه شهرسـتان 
لنجـان، علیرضـا مختـاری قهرمـان دومیدانـی )پرتـاب وزنـه و دیسـک( 
پارالمپیـک، مدال طا و برنز مسـابقات پارا آسـیای جاکارتـا اندونزی خود 
را بـرای سـاخت پایـگاه اورژانـس در »باغ بهـادران« بـه وزیر بهداشـت اهدا 

کرد. 
علیرضـا مختـاری مـدال آور مسـابقات دومیدانـی کشـور بـرای تامیـن 2 
دسـتگاه آمبوالنـس و سـاخت یـک پایـگاه اورژانـس در باغ بهـادران از 
توابـع شهرسـتان لنجـان به اسـم شـهید پویا ایـزدی از شـهیدان مدافـع حرم، 

مدال هـای خـود را بـه وزیـر بهداشـت اهـدا کـرد.
شهرسـتان لنجـان با حـدود 2۶0 هزار نفر جمعیـت در جنوب غربی اصفهان 

قرار دارد و دارای سـه بخش مرکزی، باغبادران و فوالدشـهر اسـت.
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی صبح پنجشـنبه بمنظـور افتتاح 
طرح هـای درمانـی و بهداشـتی و بازدیـد از چنـد طـرح عمرانـی و توسـعه 

درمانـی وارد اصفهان شـد.
بـه گـزارش ایرنا، بهرام عین اللهی در سـفری یک روزه به اسـتان اصفهان از 
چند طرح توسـعه و در حال سـاخت بهداشـتی و درمانی در شهرسـتان های 
اصفهـان، نجف آبـاد و خمینی شـهر ازجملـه بیمارسـتان های کـودکان امـام 
حسـین)ع( و  سـاعی بازدیـد و چنـد طـرح در بخـش سـامت و درمـان در 

شهرسـتان های نجف آبـاد و لنجـان را افتتـاح کرد.
اسـتان اصفهـان جمعیتـی بالغ بر پنج میلیـون و ۳00 هزار نفـر دارد که در 2۸ 

شهرسـتان ساکن هستند.
ایـن خطـه دارای ۶۹ بیمارسـتان بـا حدود 10 هـزار و ۳00 تخـت مصوب و 

۳۶۸ آزمایشـگاه تشـخیص پزشکی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لنجان عنوان کرد:

خودکفایی دربیشتررشته های پزشکی 
ازدستاوردهای بزرگ انقالب

گـزارش

عامـل  از دسـتگیری  میاندشـت  بوییـن  انتظامـی شهرسـتان  فرمانـده 
فـروش مـواد محترقـه غیـر مجـاز و کشـف یـک هـزار و 5۸۹ انـواع 

مـواد محترقـه غیـر مجـاز در بوییـن میاندشـت خبـر داد.
سـرهنگ علـی مرشـد فریدنـی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه همه 
سـاله در آسـتانه چهارشـنبه آخـر سـال عـده ای از افـراد سـودجو و 
فرصـت طلـب اقـدام بـه تهیـه و فـروش مـواد محترقـه غیـر مجـاز و 
پرخطـر کـرده و بـا ایـن کار باعـث بـروز صدماتـی بـرای مـردم بـه 
ویـژه کـودکان و نوجوانـان می شـوند، در ایـن راسـتا مامـوران پلیس 
امنیـت عمومـی در بازرسـی از یک واحـد صنفی در بوین میاندشـت 
یـک هـزار و 5۸۹ مـواد محترقـه غیـر مجـاز کشـف کردنـد. فرمانده 
انتظامـی شهرسـتان بویین میاندشـت بـا بیان اینکـه تهیـه و توزیع مواد 
محترقـه غیـر مجـاز جرم اسـت و با متخلفـان برخورد قانونی می شـود 
گفـت: در ایـن رابطـه یک نفر دسـتگیر و برای انجـام اقدامات قانونی 
تحویـل مراجع قضایی شـد. سـرهنگ علی مرشـد فریدنـی از والدین 
خواسـت: در ایـن روزهـای پایانـی سـال نظارت بیشـتری بـر فرزندان 
خود داشـته باشـند، دوسـتان آنها را بشناسـند و اجازه دوسـتی و رفت 
و آمـد فرزنـدان خـود بـا افراد ناشـناس و غریبـه را ندهنـد و هر گونه 
موضـوع مشـکوک را از طریـق تماس با سـامانه 110 بـه پلیس اطاع 

دهند.
در سفر وزیر بهداشت به خمینی شهر انجام شد؛

مربی تیم ملی جوانان کبدی ایران خبر داد:اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ساعی

 دولت آباد میزبان
تیم ملی کبدی عراق

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

افتتاح مرکز آزمایش سل و سرطان غرب استان در نجف آباد
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای 
ــش  ــن مرکــز آزمای ــاح بزرگ تری اســامی از افتت
نجف آبــاد  در  اســتان  غــرب  ســرطان  و  ســل 
ــرطان  ــری س ــاز اول غربالگ ــت: ف ــر داد و گف خب
ــه  ــاد در ســاختمانی دو طبقــه در زمینــی ب نجف آب
مســاحت حــدود دو هــزار و ۸00 متــر افتتــاح شــد.

ــرطان  ــری س ــاز اول غربالگ ــاح ف  افتت
نجف آبــاد

ــا در  ــا ایمن ــو ب ــی در گفت وگ ــل ابوتراب ابوالفض
حاشــیه بازدیــد وزیــر بهداشــت از طرح هــای 
ــاز  ــار کــرد: ف ــاد اظه ــتان نجف آب ــی شهرس درمان

ــد  ــاح ش ــاد افتت ــرطان نجف آب ــری س اول غربالگ
ــی  ــه در زمین ــاز ســاختمانی دو طبق ــن ف کــه در ای
ــاح  ــر افتت ــه مســاحت حــدود دو هــزار و ۸00 مت ب

شــد.
 طبقــه اول ایــن مرکــز مرجــع آزمایش 

ســل در غــرب اســتان اصفهان اســت
وی طبقــه اول ایــن مرکــز را مرجــع آزمایــش 
ــرد و  ــی ک ــان معرف ــتان اصفه ــرب اس ــل در غ س
افــزود: طبقــه دوم نیــز مرکــز غربالگــری ســرطان 
در غــرب اســت کــه بــا کمــک خیــران و وزارت 
بهداشــت و درمــان آمــاده بهره بــرداری شــده 

ــت. اس
 تأمین زمین توسط خیران

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای 
هزینــه  از  نیمــی  و  زمیــن  داد:  ادامــه  اســامی 
ســرطان  جامــع  مرکــز  ایــن  ســاز  و  ســاخت 
هزینه هــا  دیگــر  و  کردنــد  تأمیــن  خیــران  را 
کــرد؛  کمــک  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  را 
امــا هنــوز دســتگاه های طبقــه دوم در بخــش 
ــم در  ــت و امیدواری ــده اس ــل نش ــری کام غربالگ
ــز تأمیــن  ــزات نی ــر بهداشــت ایــن تجهی ســفر وزی
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در دیـدار اعضـای هیئت امناء موکب یادمان شـهدای برخوار 
بـا فرماندار شهرسـتان، بر خدمت رسـانی ایـن موکب به مردم 
اقصـی نقاط شهرسـتان تاکید شـد. بـه گزارش صاحـب نیوز؛ 
اعضای هیئت امناء و شـورای موکب یادمان شـهدای برخوار 
بـا محمدرضا قربانی فرماندار شهرسـتان دیـدار و گفت و گو 

کردند.
در ایـن دیـدار مرتضـی داوری مدیـر اجرایـی موکـب، اهـم 
فعالیت هـای موکـب در راسـتای خدمات ارائه شـده به زائران 
اربعیـن حسـینی در کربـای معلـی طـی سـال های اخیـر را 

تشـریح کرد.
وی همچنیـن در خصـوص اقدامـات و فعالیت های اجتماعی 
موکب در خدمت رسـانی به سیل زدگان و محرومان و تولید 
ماسـک در زمان اوج شـیوع بیمـاری کرونـا و همچنین اعزام 

گروه هـای جهـادی و تیم هـای پزشـکی و درمانـی بـه مناطق 
محـروم توضیحاتی ارائه کرد. سـایر اعضـاء هم در خصوص 
مسـائل و مشـکات در پیـش روی موکـب توضیحاتـی ارائه 
کردنـد. در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان از زحمـات و خدمـات 
خادمـان موکب تشـکر و قدردانـی کرد و با اظهـار امیدواری 
گفـت: بـا وجـود پتانسـیل بسـیار بـاالی موکـب و حضـور 
خادمـان از تمـام شـهرها و روسـتاها، بـا وحـدت و همدلـی 
خوبـی کـه در این مجموعـه وجود دارد، می توان در بسـیاری 
ایـن ظرفیـت  از زمینه هـای مختلـف فـردی و اجتماعـی از 
اسـتفاده و بـرای مـردم در اقصـی نقـاط شهرسـتان خدمـات 
درخـور و شایسـته ای ارائـه کـرد. موکـب یادمـان شـهدای 
برخوار همه سـاله در ایام اربعین حسـینی در مسـیر پیاده روی 

زائـران در کربـای معلـی خدمـت رسـانی می کند.

در بازدیـد وزیـر بهداشـت از بیمارسـتان سـاعی شهرسـتان خمینی شـهر 
بیمارسـتان  ایـن  تکمیـل  بـرای  ریـال  میلیـارد   ۳00 اصفهـان،  اسـتان 

یافـت. اختصـاص 
بهـرام عین اللهـی وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، به دعوت 
نماینـده شهرسـتان خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـامی، در بازدید 
بـرای  ریـال  میلیـارد  خمینی شـهر ۳00  سـاعی  خیرسـاز  بیمارسـتان  از 
تکمیـل ایـن بیمارسـتان و 150 میلیـارد ریـال نیـز بـرای بـرای تکمیـل و 

تجهیـز درمانـگاه دولتـی شـهر درچـه تخصیص داده شـد.
در ایـن بازدیـد رئیـس بیمارسـتان ۹ دی منظریـه توضیحاتـی دربـاره 
فعالیت هـای مجمـع خیـران سـاعی بیـان کـرد و گفـت: ایـن بیمارسـتان 
جنـرال بـا مسـاحتی بالـغ بـر ۳5 هزار متـر مربـع در ۸ طبقه طراحی شـده 
و در صـورت افتتـاح ۳50 تخـت بـه ظرفیـت شـبکه بهداشـت و درمـان 

شهرسـتان خمینی شـهر و غـرب اسـتان اصفهـان اضافـه خواهـد شـد.
علـی اکبـر جنگجـو افـزود: در دولـت قبـل طرح هایی بـرای افتتـاح آن 
در ۳ فـاز ریختـه شـد و تمـام اسـناد آن موجـود اسـت و قـرار بـود کـه 
ایـن بیمارسـتان توسـط خیران سـاخته شـود و توسـط دولت تجهیـز و به 

بهره بـرداری برسـد.
همچنیـن رئیـس مجمـع خیران بیمارسـتان سـاعی اظهـار کرد: متاسـفانه 
قـول و قرارهایـی کـه بـرای تجهیـز ایـن بیمارسـتان توسـط دولت هـای 
قبلـی داده شـده، هیـچ کـدام عملی نشـده اسـت. در حـال حاضـر نیز به 
دلیـل مشـکات اقتصـادی اگـر دولـت کمک نکنـد، ادامه سـاخت این 

پـروژه تعطیل می شـود.
رضـا جورکـش دربـاره پـروژه عظیـم بیمارسـتان سـاعی گفـت: طبقـه 
همکـف ایـن پـروژه حـدود 2 هـزار متـر مربع اسـت کـه به طـور کامل 
اجـرا و تکمیـل و قابـل بهره بـرداری اسـت. پیشـرفت فیزیکـی زیر زمین 
کـه تمـام آزمایشـگاه ها در آن واقـع اسـت، پـس از سـفت کاری ۷0 
درصـد بـوده و سـاخت بقیـه طبقـات نیـز پیشـرفت چشـمگیری داشـته 
بـدون  بیمارسـتان  سـاخت  تقریبـی  مبلـغ  تاکنـون  افـزود:  وی  اسـت. 
سـنگ هایی کـه اهـدا شـده اسـت، حـدود ۷0 میلیـارد تومـان بـوده و 
بـه طـور کلـی بـرای ادامـه عملیـات سـاختمانی و تکمیـل بیمارسـتان تا 
تحویـل بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی، حـدود 200 میلیـارد تومـان اعتبـار 

دیگـر الزم اسـت.

کبدی  جوانان  ملی  تیم  مربی 
عراق  ملی  تیم  حضور  از  ایران 
در شهر دولت آباد و برگزاری 
رضا  خبرداد.  دوستانه  دیدار 
ملی  تیم  مربی  مقدم  کمالی 
گفت  در  ایران  کبدی  جوانان 
نیوز  صاحب  خبرنگار  با  گو  و 
کبدی  ملی  تیم  کرد:  اظهار 
بهمن   25 دوشنبه  روز  عراق 
والدت  شب  با  مصادف   1۴00
با سعادت امیرالمؤمنین حضرت 
شهر  و  اصفهان  وارد  )ع(  علی 

دولت آباد شد.

وی افزود: هدف از حضور تیم 
ملی کبدی عراق در شهر دولت 
کبدی  طرفیت  از  استفاده  آباد 
با  مقدم  کمالی  است.  شهر  این 
بیان اینکه تیم ملی کبدی عراق 
به مدت ۳ روز مهمان ما هستند، 
عنوان کرد: قرار است با حضور 
و  استان  شهرستان،  مسئولین 
بین  کشور یک مسابقه دوستانه 
تیم  و  عراق  کبدی  ملی  تیم 
کبدی دولت آباد برگزار شود. 
در طول این چند روز هم تیم ها 
به تمرین مشترک مشغول هستند.

در دیدار اعضای هیئت امناء موکب یادمان شهدای برخوار با فرماندار شهرستان تاکید شد:

 خدمت رسانی این موکب به مردم اقصی نقاط شهرستان

فرمانده انتظامی بویین میاندشت مطرح کرد:

کشف بیش از 15۰۰ عدد انواع مواد 
محترقه غیر مجاز در شهرستان

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

دستگیری 2 سارق سیم برق در شهرستان

گزارش تصویری

 نشست مشترکی با حضور دکتر ابوالفضل ابوترابی نماینده 
مجلس شورای اسامی، عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد، 
قربانعلی مؤمنی رئیس شورای اسامی و تعدادی از اعضای 
بأس،  ریل  مسائلی چون  بررسی  برای  اسامی شهر  شورای 
کشتارگاه و پساب در خزانه شهرداری برگزار شد. عبدالرسول 
نامه ای  امامی شهردار نجف آباد گفت در شهرداری تفاهم 
هست بین شهرداری و آب و فاضاب مبنی بر واگذاری امتیاز 
استفاده از 120 لیتر پساب آبفا از محل صدور مجوز حفاری 
و خسارات ناشی از آن. شهردار نجف آباد در ادامه خواستار 
افزایش این سهم از پساب تا ۳00 لیتر بر ثانیه شد. در ادامه دکتر 
نماینده مردم در مجلس شورای اسامی که طراح  ابوترابی 
و پیگیر اجرای طرح فاضاب در نجف آباد می باشد گفت 
موضوع قرارداد پساب نجف آباد را همچنان پیگیری خواهم 
کرد و در جواب مطالبه به حق مردم می گویم پساب متعلق 
به شهر نجف آباد است و از حوزه آبخوان نجف آباد نباید 

آب خارج شود. در ادامه این نشست امامی شهردار نجف آباد 
پیرامون جاده دسترسی کشتارگاه نجف آباد، کیفیت کاربری 
طرح جامع و لزوم تشکیل و اجرای کمیته کار کمیسیون ماده 
5 در شهرستان و تمرکز زدایی از استان، منطقه بندی نجف آباد 
و تقسیم عادالنه سرانه آلودگی و ارزش افزوده به نسبت سرانه 
اتصال  راه  نفوس و مسکن سال 1۳۹5، آزاد  آمار  اساس  بر 
کنارگذر غرب به شرق به طول ۳۳ کیلومتر که گلزار شهدای 
نجف آباد را به سپاهان شهر اصفهان روبروی سیتی سنتر وصل 
می کند، تغییر کاربری میدان میوه و تره بار سابق، هزار گل و 
ترمینال مسافربری بعنوان پیش نیاز کلنگ زنی ریل بأس به ایراد 

سخن پرداخت.
 امامی افزود برای عبور مسیر ریل بأس دو واریانت در حال 
مطالعه و بررسی است که با آنالیز اقتصادی و مقایسه فنی این 
دو طرح برآنیم به زودی از بلوار یادگاران خرمشهر استارت 

کار را بزنیم.

نشست مشترک نماینده مجلس و مدیریت شهری نجف آباد برگزار شد؛

بررسی پروژه های شاخص شهرداری در شهر



The head of Iran Small In-
dustries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO) said 
that reviving the idle produc-
tion units is a main approach 
of the government in the in-
dustry sector.
The government, with the 
help of the private sector 
and enterprises, is serious-
ly pursuing the solution of 
the problems of production 
units, and very good plan-
ning has been done in this re-
gard, Ali Rasoulian stressed.
He mentioned two important 
and priority programs of the 
Ministry of Industry, Mining 
and Trade in relation to in-
dustrial parks as providing 
infrastructure and support-
ing small businesses and en-
terprises, and said that 2,023 
projects related to providing 
infrastructure of industrial 
parks in the country, includ-
ing water, electricity and gas 
supply, with 60 trillion rials 
(about $230.7 million) of 

credit is underway in differ-
ent parts of the country.
The ISIPO head also an-
nounced that 390 infrastruc-
ture projects worth 11.4 
trillion rials (about $43.8 mil-
lion) were inaugurated during 
the Ten-Day Dawn (Febru-
ary1-11) celebrations, which 
marked the 43rd anniversary 
of the Islamic Revolution, 
and many other projects will 
be put into operation by the 
yearend. He further men-
tioned the establishment 
of small and medium-sized 
workshops throughout the 
country as another priority 
of the Ministry of Industry, 
Mining and Trade.
The official has recently 
announced that 1,717 idle 
industrial units have been re-
vived in the industrial parks 
and zones of the country 
since the beginning of cur-
rent Iranian calendar year 
(March 21, 2021).
Rasoulian said the figure is 

hoped to reach 2,000 units 
by the end of the present 
year.
Putting the number of idle 
units in the industrial parks 
and zones at 12,067 at the 
moment, the official said that 
62 percent of these units can 
be revived.
The number of idle units has 
dropped 18 percent in the 
current year, he added.
The ISIPO head has previ-
ously announced that 1,557 
stagnant and semi-active 
units returned to the produc-
tion cycle in the industrial 
parks with a financing of 35 
trillion rials (nearly $130 mil-
lion), providing employment 
for 27,000 people, in the last 
Iranian calendar year.
With the aim of reactivating 
stagnant units or units that 
are operating below capaci-
ty, 900 consultants from the 
private sector and knowl-
edge-based companies were 
selected in the form of indus-

try clinics across the country 
to recognize the weaknesses 
of these units, Rasoulian 
stated.
“Despite the two major chal-
lenges of sanctions and coro-
navirus pandemic, which 
imposed severe restrictions 
on the country, we tried to 
activate domestic capacities 
by turning to localizing the 
technology of manufactur-
ing parts and equipment”, he 
added.

Sanctions have caused prob-
lems for financial exchang-
es and the export of goods 
to other countries, he said, 
adding, “The negative effects 
of coronavirus pandemic on 
various parts of the country, 
including industry, are not 
hidden from anyone, and the 
economic growth of some 
countries has reached below 
zero during this period.”
Iran is proud that despite 
these restrictions and pres-

sure from these two impor-
tant challenges, its industry 
has grown by more than sev-
en percent, according to the 
statistics and reports from 
various sectors, the official 
further highlighted.
Also, as announced by Dep-
uty Industry, Mining, and 
Trade Minister Mehdi Sad-
eqi Niaraki, over 6,500 new 
industrial units were estab-
lished across the country 
during the past year which 
created jobs for over 121,000 
people.
Touching upon the Industry 
Ministry’s plans for the re-
alization of the motto of the 
current year which is named 
the year of “Production: sup-
port and the elimination of 
obstacles” by the Leader of 
the Islamic Revolution, the 
official has said: “In the year 
that has been dedicated to 
the production sector by the 
Leader of the revolution, the 
orientation of all government 
organizations and executive 
bodies should be towards 
supporting the country’s in-
dustrial and mining units.”
Niaraki pointed to a 40-per-
cent increase in the issuance 
of establishment licenses 
for industrial units in the 
previous year, saying: “The 
number of establishment 
licenses increased to more 
than 36,000 last year, which 
shows that people are en-
couraged to invest in the 
productive sectors.”
He also mentioned an 
85-percent rise in the alloca-
tion of land for establishing 
industrial units across the 
country and noted that over 
4,500 hectares of land were 
handed over to applicants in 
the previous calendar year.

‘Reviving idle production 
units a major approach of government in industry sector’

Bank loans to 
knowledge-based 
companies up 
127% in 10 months 
on year
The loans paid by the banks 
to the knowledge-based com-
panies during the first ten 
months of the current Irani-
an calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022) have 
been 127 percent more than 
the loans paid to these compa-
nies in the same period of time 
in the past year.
According to the Central 
Bank of Iran (CBI) data, Ira-
nian banking system has 
paid 509.4 trillion rials (about 
$1.959 billion) of facilities to 
1,176 knowledge-based com-
panies during the ten-month 
period of this year.
Bank Melli Iran (BMI) account-
ed for the biggest share of the 
paid facilities with 82 trillion 
rials (about $315.3 million), 
followed by Bank Saderat Iran 
(BSI) with 68.6 trillion rials 
(about $263.8 million) of of-
fered facilities.
The Islamic Republic has de-
veloped plans to support and 
empower knowledge-based 
companies as a step forward 
to materialize the goal of the 
year which is “Production: 
Support and Elimination of 
Obstacles”, as the economy is 
fighting the U.S. sanctions.
The law for promoting and 
supporting knowledge-based 
companies was approved by 
the Majlis (Iranian parliament) 
in 2010, paving the way for a 
jumpstart in the march toward 
scientific progress.
Over the past couple of 
years, the concept of ‘knowl-
edge-based company’ has 
changed to ‘knowledge-based 
society’, meaning that sup-
porting knowledge-based 
companies will lead to many 
social and economic advan-
tages for the public.
The number of knowl-
edge-based companies has 
increased from around 50 in 
2013 to more than 5,700 in the 
previous Iranian calendar year.
Currently, many knowl-
edge-based companies are ac-
tive in different fields, ranging 
from information and commu-
nication technology to health, 
agriculture, and energy.
Various knowledge-based 
companies have made ad-
vancements in different fields, 
however, the level of progress 
in the fields of health, ICT, ag-
riculture, and energy has been 
more noticeable. Of course, 
other sectors such as the auto-
motive industry have removed 
many bottlenecks so far.

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

Nasrallah Advises 
Zionists to Leave 
Palestine

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah said 
on Wednesday that the Leb-
anese resistance movement 
is producing drones and can 
turn its thousands of rockets 
into precision-guided mis-
siles.

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

Shamkhani Warns 
U.S., Europeans: 
JCPOA an ‘Empty 
Shell’, No Talks 
Beyond It

Iran’s top security official 
said Wednesday the United 
States and its European allies 
have turned the 2015 nuclear 
deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA), into an “empty 
shell”.

Iran urges US ‘po-
litical statement’ 
on JCPOA revival

Iran urged the US Congress 
on Wednesday to issue a “po-
litical statement” that Wash-
ington will stay committed to 
a possible agreement in in the 
course of the talks in Vienna 
to restore the 2015 nuclear 
deal.
Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian demanded 
the US guarantee on the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) in an interview with 
the Financial Times published 
on the ministry’s website.

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

Russia tells West 
to see doctor for 
‘paranoia’ over 
Ukraine

Russia’s deputy ambassador 
to the United Nations told 
Western leaders they should 
see a doctor for their “para-
noia” over fears that Russian 
troops deployed near the bor-
der with Ukraine might invade.
“I think they need to have a 
good doctor, I recommend 
them to do it. Specialist on 
such paranoia cases,” said 
Dmitry Polyanskiy, denying 
that Russia intended to attack 
its neighbor.

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

Analyst: West 
more in need of 
JCPOA revival 
d e a l

Iran’s negotiations with the 
P4+1 group in Vienna to lift 
sanctions and bring the Unit-
ed States back to compliance 
with the 2015 nuclear deal or 
the JCPOA have reached deci-
sive moments.

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

Is MBS lobbying 
against Biden?

According to persons familiar 
with the situation, Jared Kush-
ner, Donald Trump’s son-in-
law and former senior advisor, 
met with Saudi Arabia’s de 
facto ruler and top Saudi Ar-
amco officials in recent weeks 
as part of a regional tour that 
mingled personal travel and 
business.

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

Al-Zawraa Stadi-
um in Iraq built 
relying on Iranian 
engineering

The head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) in-
augurated Al-Zawraa Stadium, 
in Iraqi capital city Baghdad, 
which was built by Iranian en-
gineers, TPO portal published 
on Wednesday.

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

Russia “embar-
rassed” the West 
“without firing a 
shot”

The United States continues 
to threaten Russia over the 
“invasion of Ukraine” despite 
Moscow withdrawing troops 
from its eastern border after 
they completed their role in 
large-scale military maneu-
vers Russia is conducting 
within its borders.

Short New’s License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad
Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515
Organization of 

advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512,
32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and 
printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w . e s f a h a n - n e w s . c o m

I N T E R N A T I O N A L
Saturday, February 19, 2022

No: 999 

04

Generating electricity from renewa-
ble sources prevented the emission 
of Green House Gases (GHG) in Iran 
by 59,000 tons during the tenth Ira-
nian calendar month Dey (December 
22, 2021-January 20, 2022).
Electricity generation from renewa-
bles in the mentioned period has led 
to economizing on the consumption 
of natural gas by 26 million cubic 
meters and water by 20 million lit-
ers.
Renewables account for about 
seven percent of Iran’s total power 
generation, versus natural gas’ 90 
percent share.
Based on Iran’s Sixth Five-Year 
National Development Plan (2016-
2021), the country was aiming for 
5,000 megawatts (MW) increase in 
renewable capacity to meet growing 
domestic demand and expand its 
presence in the regional electricity 
market.
But in the final year of the plan, only 
one-fifth of the figure was achieved.
Iran was supposed to become a 
regional hub in the field of energy 
in the past Iranian calendar decade 
(March 2011-March 2021), but ev-
idence shows that the country is 
facing a shortage even in the supply 
of electricity inside the country, an 
issue that many believe that could 
be achieved by developing renewa-
ble energy and increasing efficiency 

of the thermal power plants.
After the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), known com-
monly as the Iran nuclear deal, in 
July 2015, many foreign delegations 
came to Iran for making invest-
ments and constructing renewable 
power plants in the country.
However, following the re-imposi-
tion of the U.S. sanctions, foreign 
investment in the country’s renew-
able industry has fallen significantly.
In mid-October, 2021, Energy Min-
ister Ali Akbar Mehrabian said his 

ministry welcomes foreign invest-
ment in the country’s renewable en-
ergy industry.
Speaking in the Second Belt and 
Road Energy Ministerial Conference 
which was held by the National En-
ergy Administration of the People’s 
Republic of China (NEA) through 
video conferencing, Mehrabian said: 
“The current government has a four-
year plan to increase the capacity 
of the country’s renewable power 
plants by 10,000 megawatts.”
Referring to Iran’s potentials and 

capacities in the renewable energy 
industry, the official announced the 
country’s readiness to attract invest-
ment to develop the renewable ener-
gy industry for a green and inclusive 
energy future in Iran.
According to the former Energy 
Minister Reza Ardakanian, the coun-
try has great potentials in the field 
of renewable energies and can have 
a significant role in developing the 
region’s market for such energies.
“Relying on the high potential of 
renewable energy sources, includ-
ing solar, wind, biomass, geother-
mal, etc., the Energy Ministry has 
planned good measures in order to 
implement new policies for creating 
positive changes in the development 
of the country’s renewable energy 
sector,” Ardakanian has said.
And in last November, the head of 
Iran’s Renewable Energy and Energy 
Efficiency Organization (known as 
SATBA) said that in line with the plan 
for generating 10,000 megawatts 
(MW) of electricity from renewable 
sources through domestic and for-
eign investment, the private sector 
has already announced its readiness 
for generating 32,000 MW.
Speaking in a news conference, 
Mahmoud Kamani said that the pri-
vate sector’s readiness in this due 
is expected to rise for generation of 
60,000 MW of electricity.

Renewables prevent emission of 59,000 tons of GHG in a month

Also, as an-
nounced by Dep-
uty Industry, Min-
ing, and Trade 
Minister Mehdi 
Sadeqi Niaraki, 
over 6,500 new 
industrial units 
were established 
across the coun-
try during the past 
year which creat-
ed jobs for over 
121,000 people



Iranian capital Tehran will host the 
17th meeting of Iran-Kazakhstan Joint 
Economic Committee during February 
21-22.
The meeting will be held in the frame-
work of Iran-Kazakhstan economic 
cooperation in the fields of trade, agri-
culture, transportation, energy, invest-
ment, as well as technical, and cultural 
cooperation.
Iran’s Agriculture Minister Javad Sada-
ti-Nejad will be the Iranian chairman of 
the meeting.
A high ranking Kazakh delegation, 
accompanying with the managing di-
rectors of the country’s 25 top private 
companies active in different areas will 
attend the mentioned meeting.
The 16th meeting of Iran-Kazakhstan 
Joint Economic Committee had been 
held in Kazakhstan capital Nur-Sultan 
in October 2019, in which the two 
sides inked an economic cooperation 
document.
In mid-October 2021, Tehran had also 
hosted an Iran-Kazakhstan business 
forum during which the two sides 
stressed the need for removing visa is-

suance and transportation obstacles, to 
realize a $6-billion annual trade target.
The business forum was attended 
by senior officials from both sides 
including the Head of Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) Gholam Hossein 
Shafeie, Kairat Torebayev, Kazakhstan’s 
vice minister of trade and integration, 
Kazakh Ambassador to Tehran Askhat 
Orazbay, and ICCIMA Deputy Head 
Mohammadreza Karbasi, as well as the 
head of Iranian chambers of commerce 
and businessmen from the two sides.
As reported by ICCIMA portal, mem-
bers of the Iran-Kazakhstan Joint 
Chamber of Commerce, representa-
tives of the Islamic Republic of Iran 
Railways (RAI), the Trade Promotion 
Organization (TPO), and the Agriculture 
Ministry were also present at the event.
Speaking in the meeting, Shafeie un-
derlined the two countries common 
cultural and religious backgrounds and 
said: “Our relations with neighboring 
countries have a special priority for the 
government, and Kazakhstan, as one 
of the largest countries in Central Asia, 

has an important place for us in Iran’s 
foreign policy.”
“In the last two years, despite the coro-
navirus pandemic the borders of the 
two countries were never closed and 
commercial goods were exchanged 
through water borders,” Shafeie added.
He stressed that given the resources 
and capabilities of the two countries 
in various fields such as oil, gas, and 
shipping in the Caspian Sea, petro-
chemicals, agriculture, metals, miner-
als and chemicals, animal husbandry, 
construction materials, and technical 
services and engineering, bilateral re-
lation with the Republic of Kazakhstan 
has special significance for Iran.
“Especially given the active presence 
of Kazakhstan in global interactions, 
as well as its membership in the Eur-
asian Economic Union (EAEU) and the 
Shanghai Agreement, the potential for 
the development of trade relations be-
tween the two countries is more than 
before,” the official said.
Further in the forum, Orazbay stated 
that holding this event on the eve of the 
30th anniversary of Kazakhstan’s inde-
pendence is of special importance for 
the country, adding: “Kazakhstan is not 
only the largest country in Central Asia 
but also the largest economy among 
them. At present, Kazakhstan is one 
of the 50 most developed countries 
in the world, and with the plans made, 
we want to become one of the top 30 
countries in the world in the future.”
Torebayev for his part noted that Iran 
and Kazakhstan have always had 
friendly social, cultural, and political 
relations and are close to each other.
“The possibility of communication by 
rail, sea, and air between the two coun-
tries has brought their relations closer 
together,” he stressed.

Some Foods To Eat And Avoid On 
An Empty Stomach For Better Digestive Health 

Azizi Khadem no longer head of Iran football federation
Shahaboddin Azizi Khadem was tem-
porarily removed from the presidency 
of Football Federation of the Islamic 
Republic of Iran (FFIRI). Members of 
the federation’s board of directors held 
an extraordinary meeting on Thursday 
in which Azizi Khadem was temporari-
ly removed from the presidency of the 
federation in accordance with article 
35, paragraph 14 of the FFIRI Stat-
utes. Mirsahd Majedi was appointed 
as interim head of the federation until 

an extraordinary assembly is held in 
mid-May. The board of directors had 
earlier announced Mehrdad Seraji as 
the interim president but changed their 
decision. Aziziz Khadem was removed 
from presidency just less than a year 
he was appointed as FFIRI president. 
He faced controversy since taking 
charge of the position and the mem-
bers criticized the legal and economic 
ambiguities in the contracts related to 
the football federation.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
2,000 points (less than one per-
cent) to 1.282 million in the past 
Iranian calendar week (ended on 
Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Tehran Oil Refining Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, and National Iranian Copper 
Company were the most widely 
followed ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representa-
tives of some of the companies 

active in the stock market.
Lack of sufficient training for 
shareholders, facilitating the entry 
of new companies into the stock 
market, offering bonds by the 
capital market instead of banks to 
provide fixed and working capital 
for production units, accelerat-
ing the formation of credit rating 
companies in the stock market, 
and tax exemption for undistrib-
uted dividends of companies, as 
well as pricing problems, were 
some of the most important is-
sues pointed out by the business-
men and officials attending the 
mentioned meeting.
Government Economic Coordina-
tion Headquarters in its meeting in 
the last week of January approved 
five new resolutions for support-
ing the country’s stock market, 
and the directives in this regard 
were sent to relative ministries, 
First Vice President Mohammad 
Mokhber announced at the time.

Eating is vital to our health and well being. We 
eat to live. When you consume your foods, in 
some cases, is just as important as what you 
are consuming. Eating all the right foods but at 
the wrong time is counterintuitive and an exer-
cise in futility.
The goal in healthy eating is not just eating 
foods that are good for you and avoiding the 
bad. It is learning your body and figuring out 
how to optimize the food that you do eat. This 
means learning how to improve your digestion 
and to maximize absorption of the key nutrients 
your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stomach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food group: 
packed with vitamins, nutrients, fiber and wa-
ter. Incorporating fruit into your diet, the prop-
er way, allows your digestive system to reap 
more powerful benefits through vitamin intake 
and improved digestion. Starting your day with 
fruits helps you detoxify your system, supplies 
you with a great deal of physical energy, can aid 
in weight loss and provide the needed energy 
and focus for other life activities. 
The simple sugars contained in fruit need time 
to be completely absorbed by your body. When 
fruits are eaten alone and when your stomach 
is empty, all of the nutrients, fiber and the sim-
ple sugars contained in the fruit can be more 
easily processed. According to prevailing re-
search, this is the ‘proper way’ to benefit from 
eating fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal Por-
ridge
Eating oatmeal first thing in the morning or 
on an empty stomach has several advantages. 
First it provides a coating on the lining of the 
stomach which prevents irritation from your 
bodies naturally occuring hydrochloric acid 
(HCL). Oatmeal also contains soluble fiber 

which aids in digestion and lowers cholesterol.
Buckwheat and cornmeal porridge also stim-
ulate digestion while lowering blood pressure 
and cholesterol levels. They remove toxins and 
heavy metals from your intestines and create a 
satiated feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune and di-
gestive systems. Honey has been shown to 
help with “lazy bowel syndrome,” and other 
stomach issues. It also acts as a cleaning agent 
by ridding the body of harmful viruses and bac-
teria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and provide 
a myriad of health benefits whenever they are 
consumed. What makes them the perfect food 
to consume on an empty stomach is the fact 
that they make you feel full longer. Studies 

have shown that when eggs are eaten in the 
morning, the total amount of daily calories 
consumed decreases and eggs also aid in fat 
reduction.
These four foods will improve your overall 
health, aid in digestion and are excellent break-
fast foods! 
Along with knowing which foods we should eat, 
we should also be aware of foods we should 
avoid eating when our stomach is empty. Eat-
ing the wrong foods at the wrong time can 
wreak havoc on your insides.
Avoid these 5 foods when your stomach is 
empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutrients and 
high amounts of Vitamin C, also contain high 
levels of tannic acid which increases acidity 
in the stomach and can lead to gastric ulcers. 

Save the tomatoes for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting yogurt 
on an empty stomach is because the benefits 
of  the lactic acid bacteria found in yogurt is 
rendered ineffective due to the high acidity of 
stomach acid. Therefore you gain very few of 
yogurt’s health benefits when consumed first 
thing in the morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much sugar is bad for 
you. But did you know that the sugar added to 
most processed foods–such as high fructose 
corn syrup and other such sweeteners have 
bad effect on the liver? The sugar that is found 
naturally in fruits is counteracted by it’s fiber 
but copious amounts of fructose–especially on 
an empty stomach, overloads the liver and can 
lead to liver damage. Skip the breakfast donuts, 
guys…
4. Bananas
Bananas are one of the best known diet foods. 
It satiates, assists in relieving constipation and 
is considered by some health experts to be a 
super food. However, bananas contain high 
amounts of magnesium and potassium which 
can lead to an imbalance of magnesium and 
potassium in blood if you eat bananas on a 
completely empty stomach. Bananas are a 
prime example of eating the right food at the 
wrong time.
5. Tea and Coffee
Drinking coffee on an empty stomach increas-
es acidity, which in turn causes heartburn and 
indigestion throughout the day. Drinking tea 
on an empty stomach can suppress the se-
cretion of gastric juices and reduces bile and 
acid in the stomach which aid in the over-
all digestion of foods and is essential to the 
process of secreting excess cholesterol from 
the body. 

TSE’s main 
index drops 2,000 points in a week

Senator Murphy 
seeks answers on ef-
ficacy of ‘maximum 
pressure’ on Iran
Chris Murphy, a United States 
senator representing Connecti-
cut, has asked the opponents of 
the 2015 nuclear deal to explain 
to him whether five years of 
“maximum pressure” on Iran has 
“worked out”.
In May 2018, former U.S. presi-
dent Donald Trump unilaterally 
quit the nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action, and imposed 
the harshest sanctions in history 
on Iran under his “maximum 
pressure” campaign against the 
Islamic Republic.
“Explain to me how five years of 
‘maximum pressure’ on Iran has 
worked out,” Murphy wrote on 
his Twitter account on Wednes-
day.
Of those who provoked Trump to 
quit the JCPOA were former Is-
raeli prime minister Benjamin Ne-
tanyahu, some Arab rulers, Iran 
hawks such as Trump’s second 
secretary of state Mike Pompeo, 
White House national security 
advisor John Bolton and senators 
Ted Cruz and Tom Cotton among 
others.  
Immediately after Trump aban-
doned the JCPOA, Pompeo said 
the U.S. will impose “the strong-
est sanctions in history” on Iran. 
Also in November 2018, Bolton, 
said, “It’s our intention to squeeze 
them (Iranians) very hard… until 
the pips squeak.”
However, analysts and officials 
in the U.S. and other parts of the 
world say the maximum pressure 
have ended in failure. They say 
the economic sanctions has just 
put great economic pressure on 
ordinary Iranian citizens.
In an article in the TIME magazine 
on February 10, Senator Murphy 
described the mess created by 
Donald Trump’s as “complete 
fiasco”. Murphy also said, “Go-
ing another month or year with 
Trump’s Iran policy still in place is 
madness.” 
The maximum pressure under-
mined the middle class in Iran. 
Instead, it created a small group 
of overnight millionaires who 
misused the situation caused by 
high inflation rates.
Trump withdrew from the JCPOA 
despite warnings by his first sec-
retary of state Rex Tillerson and 
defense secretary James Mattis. 
They told him that the JCPOA was 
working well. However, Trump 
suffered from the illusion that he 
could make a better deal with Iran. 
In December 2021, Jake Sullivan, 
the national security advisor to 
President Joe Biden, said quitting 
the nuclear deal was “disastrous”. 
Biden’s Secretary of State Antony 
Blinken has also called withdraw-
al from the JCPOA “disastrous”.
“I think the decision to pull out of 
the agreement was a disastrous 
mistake,” Blinken said in an inter-
view published on December 3, 
2021. Blinken added “the JCPOA 
was a very effective agreement” 
that resulted in the “most effec-
tive and intrusive monitoring” 
of Iran’s nuclear activities. In 
interview with the Tehran Times 
in February 2021, Ronald Grigor 
Suny, a professor emeritus of 
political science and history at the 
University of Chicago, said, “He 
(Trump) was interested primarily 
in himself, his family, his compa-
nies, and his own wealth. For that 
reason, he did not do very much 
except bluster, make outrageous 
statements, frightens America’s 
allies, and stupidly leave the treaty 
with Iran.”

Tehran to host Iran-Kazakhstan 
Joint Economic Committee meeting next week
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منهای علم و دانش 
دندانپزشک، باید 

تجهیزات و امکانات آن 
نیز به روز باشد و قطعاً در 
چنین محیطی شرکت ها 

و غرفه های مختلف 
می توانند در رقابت 
دوستانه محصوالت 

خود را ارائه کنند که این 
فرصتی برای همکاران 

ما فراهم می کند و 
امیدوارم مورد استقبال 

آنها قرار گیرد.

این نمایشــگاه که تا اول اسفندماه 
با رویکــرد کامــًا تخصصــی برپا 
خواهــد بــود، شــرکت های فعال 
در حــوزه تجهیزات آزمایشــگاهی 
)مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی، 
وسایل و دســتگاه ها، کابینت ویژه 
برای آزمایشــگاه ها، شیشــه های 
آزمایشگاهی(، وســایل و تجهیزات 
پزشــکی و دندانپزشکی )دستگاه ها 
و لــوازم دندانپزشــکی، وســایل 
بیمارســتانی، تجهیزات توانبخشی، 
مهندســی تجهیــزات پزشــکی، 
گازهای طبی، محصــوالت اپتیکی 
و...(، محصوالت مقابلــه با بیماری 
کرونا )تولیدکننــدگان الکل و مواد 
ضدعفونی کننــده، تولیدکنندگان 
انواع ماســک، دســتکش، گان و...( 
و تجهیزات اورژانــس، آمبوالنس و 
امداد و نجات را گرد هم جمع کرده 
تا جدیدترین محصوالت خود را در 

معرض بازدید عمومی قرار دهند.
اســتان های  از  شــرکت هایی 
اصفهان، تهــران، زنجان، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، گلســتان و البرز در 
پانزدهمیــن نمایشــگاه تخصصی 
تجهیزات پزشــکی، آزمایشگاهی، 
دندانپزشکی و شــیمیایی اصفهان 
که بالغ بر ۱۲ هــزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی وســعت دارد، حضور 

یافته اند.
حضور برندهای برتر از شش استان 
کشــور، حضــور پاویون شــهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و حضور 
پاویون فن بــازار به عنــوان یکی از 

زیرمجموعه های شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان در نمایشگاه، 
از جمله ویژگی های بارز نمایشــگاه 

امسال به شمار می رود.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
اســتان اصفهــان در آییــن افتتاح 
این نمایشگاه با اشــاره به اینکه این 
نمایشــگاه میزبان مدافعان وطن و 
مدافعان سامت اســت، اظهار کرد: 
این عزیزان باعث سرافرازی و امنیت 
سرزمین ما هســتند و به وجود آنها 

افتخار می کنیم.
علیرضــا مرتضوی گفــت: امروز در 
این نمایشــگاه چندین شــرکت از 
استان های مختلف کشور برای ارائه 
محصوالت خود حضور دارند و به ما 
نشان می دهند که برای سربلندی و 
افتخار ایران از هیچ تاشی کوتاهی 

نمی کنند.
وی گفت: این شــرکت ها برای ارائه 
دستاورهای مقابله با کرونا، تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
حضور دارند و البته جای داروسازان 
ما در این نمایشگاه بسیار خالی است.

رئیس انجمن دندانپزشکی اصفهان 

نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بعد 
از شیوع کرونا در دو سال گذشته این 
نخستین فرصت در استان اصفهان 
برای برپایــی چنین نمایشــگاهی 
است، گفت: در حوزه دندانپزشکی، 
اســتان اصفهان با بیــش از دو هزار 
دندانپزشــک مشــغول به فعالیت 

هستند.
مهــرداد برکتیــن تاکیــد کــرد: 
همواره نمایشــگاه ها فرصتی برای 
به روزرســانی دانــش و اطاعــات 

دندانپزشکی است.
وی بــا بیــان اینکه داندانپزشــکی 
حرفه ای عملی است، گفت: منهای 
علــم و دانــش دندانپزشــک، باید 
تجهیزات و امکانات آن نیز به روز باشد 
و قطعاً در چنین محیطی شرکت ها و 
غرفه های مختلف می توانند در رقابت 
دوســتانه محصوالت خــود را ارائه 
کنند که این فرصتی برای همکاران 
ما فراهم می کند و امیــدوارم مورد 

استقبال آنها قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان 
در این آییــن با ابراز خوشــحالی از 
برپایی پانزدهمین دوره نمایشــگاه 

بعد از دو سال از شیوع کرونا، افزود: 
تجهیزات پزشکی و به روز آن بازوی 
بســیار مهمی برای فعالیت پزشک 
است و باید تجهیزات به روز و خوب 
معرفی شــود تا در فعالیت پزشکی 
بهره درمانی بهتری را بــرای بیمار 

ایجاد کنیم.
کامران منتظــری ادامــه داد: این 
نمایشگاه پایه و اساس این اقدام است 
که با انواع مسائل و نیازهای پزشکی 
آشنا شــویم. امیدواریم فعاالن این 

حرفه از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
محصوالت موجود در این نمایشگاه 
محصوالت تولید داخل است، ادامه 
داد: امیدواریــم کیفیت محصوالت 
به نحوی باشــد که همکاران از این 
محصوالت خرید کننــد و تولیدات 
خوب داخل در سیستم پزشکی مورد 

استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، رایزن سفارت 
قرقیزســتان در ایران و معاون سفیر 
اول جمهوری تاجیکستان در ایران 
به صورت مســتقیم از این نمایشگاه 

بازدید کردند.

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی تجهیزات پزشــکی، 
آزمایشگاهی، دندانپزشکی و شــیمیایی در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان آغاز شد. آخرین دوره این نمایشگاه در 

سال 97 برگزار شده بود.

06
اخبار اصفهان  :    شرکت پاالیش نفت اصفهان با ثبت معامله ۱۵۳ 
هزار تن محصول شــامل »وکیوم باتوم« و »لوب کات سبک« ارزشی 
معادل ۱۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال را به ثبت رساند و در رتبه اول ایستاد.

بررسی ارزش فروش شــرکت ها در بخش داخلی بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران طی هفته گذشته نشان می دهد که شرکت های پاالیش 
نفت اصفهــان، ملی صنایع مس ایــران و پتروشــیمی تندگویان در 
مکان های اول تا سوم قرار گرفتند و پس از آن ها نیز شرکت های معدنی 

و صنعتی چادرملو، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، پاالیش نفت 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت تهران )تندگویان(، فوالد 
خوزستان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به 
ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. شرکت ذوب آهن اصفهان هم با 
فروش ۲۸ هزار و ۲۷۰ تن میلگرد، تیرآهن و بنزن ارزشی بیش از ۴۱۲۹ 
میلیارد ریال را رقم زد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. براســاس ارزش 
فروش محصوالت شرکت ها در بخش داخلی بازار فیزیکی بورس کاالی 

ایران در هفته گذشته به ترتیب شرکت های پاالیش نفت اصفهان، فوالد 
هرمزگان جنوب، شرکت ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی تندگویان، 
ذوب آهن اصفهان، ورق خــودروی چهارمحال و بختیاری، صنعتی و 
معدنی اپال پارسیان سنگان، پتروشیمی اروند، مجتمع فوالد خراسان و 
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو در جمع ۱۰ شرکت برتر بورس کاال قرار 
گرفتند. جدول رده بندی ۱۰ شرکت برتر از نظر ارزش فروش محصوالت 

در هفته گذشته به نسبت هفته پیش تر با تغییرات زیادی روبرو شد.

با ثبت معامله ۱۵۳ هزارتن محصول به ارزشی معادل 
۱۴ هزارو ۲۱۳ میلیارد ریال؛

پاالیشگاه اصفهان 
نخستین شرکت دربورس 

کاال شد

هفدهمین نمایشگاه جامع قرآن 
و عترت اصفهان در فروردین ماه 
ســال ۱۴۰۱ و همزمــان با ماه 
مبــارک رمضان برپا می شــود 
و برنامه ریزی هــا بــرای هر چه 
باشــکوه تر برگزار شــدن این 
نمایشگاه از هم اکنون آغاز شده 

است.
این نمایشــگاه پس از سه سال 
وقفه و با برنامه ریزی های مدون 
و رویکردهای جدید، در روزهای 
۲۴ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ و 
همزمان با روزهای ۱۱ تا ۱۷ ماه 
مبارک رمضان در اصفهان برپا 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان در 
جلســه ســتاد عالــی برپایی 
نمایشگاه قرآن و عترت با تأکید 
بر اینکه همت جمعی در برپایی 
این نمایشــگاه شــکل گرفته 
اســت، گفت: زمانی که صحبت 
از قرآن، عتــرت و اهل بیت )ع( 
می شــود، همه دســتگاه های 
اجرایــی، ارگان هــا، نهادها و 
افراد در کنار هم قرار می گیرند 
و تاش می کننــد رویدادی به 
باشکوه ترین شکل ممکن برگزار 

کنند.
علیرضــا مرتضــوی با اشــاره 
بــه اینکــه تــاش می کنیم 
فعالیت هــا  اثربخش تریــن 
را بــرای برپایــی هفدهمیــن 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
برنامه ریزی و اجرا کنیم، افزود: 
با همت و تاش جمعی شرایطی 
ایجاد خواهیم کرد تا نمایشگاه 
قرآن و عترت بــرای اصفهان و 
برای ایران اسامی موجب خیر 

و برکت باشد.
وی با بیــان اینکه نخســتین 
رویکرد این نمایشــگاه در دوره 
هفدهــم، کیفیت بخشــی در 
نظر گرفته شده اســت، گفت: 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
در ســال آینده به معنای واقعی 
کیفیت عمیقی در مفاهیم قرآنی 
و اهل بیت )ع( بــرای مخاطبان 

ایجاد خواهد کرد.
به گــزارش ایســنا، مدیرعامل 
نمایشگاه بین المللی اصفهان با 
اشــاره به اینکه زوائد نمایشگاه 
قرآن عترت در سال های گذشته 
از نمایشــگاه حذف خواهد شد، 
ادامه داد: بیشترین تمرکز برپایی 
این نمایشگاه دربرگیری مفاهیم 
عمیق قرآنی در حوزه کودکان 
و نوجوانــان، خانواده ها، فضای 
مجــازی، فناوری هــای نوین و 
تولید محتوای فاخر قرآنی است 
و امیدواریم با تاش همه فعاالن 
این حــوزه، بیشــترین میزان 
تأثیرگذاری در سطح جامعه را 

ایجاد کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان اصفهان نیز با تجلیل از 
تاش های نمایشگاه بین المللی 
اصفهان بــرای برپایــی مجدد 
نمایشگاه قرآن و عترت، گفت: 
الزم است شــرایطی ایجاد شود 
که مفاهیم قرآنی در بطن جامعه 
و زندگی مردم جاری شــود و بر 
همین اساس، برپایی نمایشگاه 
قرآن و عترت، شــرایطی ایجاد 
می کند که آحاد جامعه وظایف 
خود را در حــوزه قرآن و عترت 
بهتر متوجه شوند. حجت االسام 
رمضانعلی معتمدی با تاکید بر 
اینکه شــأن قرآن در نمایشگاه 
قرآن و عترت باید حفظ شــود، 
تأکید کرد: با توجه به وقفه سه 
ســاله در برپایی این نمایشگاه، 
الزم اســت تولیدات و اقدامات 
سه سال گذشته در این حوزه به 

نمایش درآید.

پیش خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان:

نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان برگزار 

می شود

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: با توجه به چالش کمبود گاز، فوالد 
مبارکه نیزبه دنبال حضوردردومیدان گازی است تا از برنامه های 
تولیدی خود عقــب نماند. گاز به عنوان منبــع اصلی انرژی در 
توسعه کشورنیز نقشی اساســی ایفا می کند و درحالی که کمتر 
از ۵ درصد ازگازتولیدشده درصنعت فوالد کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد، همین میزان انــدک، بزرگ ترین تحول صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی را درکشوررقم زده است. اما محدودیت های 
اخیردرحوزه تولید انرژی درصنعت برق و گازوافزایش مصرف این 
انرژی ها در فصل زمستان، مشکات متعددی را برای واحدهای 
تولیدکننده فوالد درکشوربه وجود آورده، به گونه ای که عاوه بر 
کاهش تولید، باعث کاهش بهره وری، سودآوری و رونق اقتصادی 
در کشور شده اســت. این مساله درســال های اخیر به چالشی 
اساسی در صنعت فوالد تبدیل شد تا جایی که تولیدکنندگان 
فوالد را برآن داشــت برای ســرمایه گذاری درصنعت گاز اعام 
آمادگی کننــد. مدیرعامل فوالد مبارکه می گویــد: با توجه به 
چالش کمبود گاز، فوالد مبارکه نیز به دنبال حضوردردو میدان 
گازی است تا از برنامه های تولیدی خود عقب نماند. محمدیاسر 
طیب نیا گفــت: تولیدکنندگان فوالد در کشوروشــرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد برای تحقق تولید 
فوالد به میــزان ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ کشــور، نیازمند 
بهره مندی از گاز به عنوان یکــی از منبع اصلی انرژی در صنعت 
فوالد هســتند که به نظر می رســد تأمین این انرژی درشرایط 
کنونی کشورو باوجود مشکات اقتصادی دولت و حوزه صنعت 
چندان کارساده ای نیست، ازهمین رواراده تولیدکنندگان فوالد 
درکشوربرســرمایه گذاری دربخش گاز و میادین گازی کشور 
به منظور رفع این نیاز اصلی است. وی معتقد است: برای تأمین نیاز 
انرژی مصرفی خود به ناچار باید به دنبال سرمایه گذاری در این 
بخش برود از این رو برای سرمایه گذاری در این حوزه اعام آمادگی 
کرده اســت. به گفته طیب نیا، وظیفه فوالد مبارکه تولید ورق 
است، اما برای تأمین نیازمصرفی خود درصدد ساخت بزرگ ترین 
نیروگاه تجدیدپذیر، خورشیدی و بادی است، زیرا ما یک صنعت 
سبز و پاک هستیم و همچنین پیشران توسعه کشور، از این رو باید 
الگوی صنایع دیگر باشیم. وی تاکید کرد: در شرایطی که دولت 
توان ســرمایه گذاری در حوزه نیرو را ندارد ما باید به عنوان یک 
شرکت پیشران به کمک دولت بشتابیم، زیرا خسارت حاصل از 
کمبود برق وگازدرسال جاری بسیارسنگین بود و با سرمایه گذاری 
در این زمینه می توان حتی بخشی ازعدم النفع ناشی از کمبود 
انرژی نیاز تولید را دراین بخش جبران کرد. طیب نیا معتقد است: 
نمی توان منتظر خارجی ها برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
بود در شرایطی که توان سرمایه گذاری ازسوی شرکت های بزرگی 
از جمله مبارکه وجود دارد. وی خاطرنشــان کرد: همان طور که 
شاهد هســتید فوالد مبارکه برای حمل مواد اولیه و محصوالت 
خود برای خرید ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو ســرمایه گذاری کرد، 
زیرا کشور با مشکات زیرساخت مواجه است و چنانچه این گونه 
سرمایه گذاری ها انجام نشود ظرفیت های ایجاد شده ما مغفول 

خواهد ماند.
مدیرعامل مبارکه با بیان اینکــه هم اکنون ظرفیت تولید فوالد 
مبارکه ۱۰ میلیون تن اســت، تصریح کرد: نباید به دلیل برخی 
از کمبودها در زمینه انرژی و زیرساخت ها، ظرفیت یک میلیون 
تنی تولید آهن اسفنجی شرکت خالی بماند، زیرا مبارکه در زمره 
شرکت هایی است که همواره با بیش از ۹۵ درصد ظرفیت خود 
فعالیت کرده است. وی تاکید کرد: به عنوان یک شرکت پیشرو 
در صنعت فوالد کشور باید از تمامی ظرفیت های خود استفاده 
و در نقاطی که خأل ســرمایه گذاری وجــود دارد اعام آمادگی 
کنیم، همان گونه که دراین صنعت بالغ بر ۹۰ درصد از تجهیزات، 
قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شــرکت را تأمین می کنیم، برای 
سرمایه گذاری در سایر حوزه ها نیز برای مرتفع شدن نیاز تولید 
آمادگی الزم را داریم. طیب نیا با اشاره به اینکه با احداث کارخانه 
فوالدی نظیر ذوب آهن طی سال های گذشته صدها شغل جدید 
ایجاد شد، افزود: هم اکنون سه هزارکارخانه باالدستی و ۴ هزار 
کارخانه پایین دستی با فوالد مبارکه کار می کنند. به گفته وی، 
هم اکنون در دنیا برندها و نام های تجاری بســیاری فعالند که 
فرزندان ما اسم کشور آنها را نمی دانند، اما درآمدشان از کل درآمد 
کشور ما باالتر است از این رو چرا ما نباید در ایران چنین شرکتی 
داشته باشیم وچنانچه قرار باشد در ۱۰ سال آینده شرکتی با این 
حجم ازدرآمد درکشور داشته باشیم، چرا آن شرکت فوالد مبارکه 
نباشد. مدیرعامل مبارکه تاکید کرد: تمامی شرکت های پیشرو 
برای اینکه پایدار بمانند باید برای توسعه کسب و کار به صنایع 
مختلف ورود کنند، از آنجا که به لحــاظ ظرفیت تولید کمی و 
تجاری در صنعت فوالد اشباع شدیم باید با سرمایه گذاری بیشتر 
به سمت تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده بیشتر گام برداریم 
و این امر بر عهده صنایع بزرگ و پیشرو است که برای تحقق این 
مهم به حوزه های نوآوری و فناوری ورود کنند. وی افزود: صنایع 
بزرگ در سایر کشورها درصنایع دیگر ازجمله توریسم و صنعت 
هوایی نیز ورد کردند زیرااززیرساخت های الزم برخوردارند ازاین 
رو آنچه شــرکت های بزرگ از جمله فوالد مبارکه را به شرکتی 
پیشرو تبدیل می کند، توسعه درآمد نیست بلکه سرمایه انسانی 
و دانش فنی آن اســت و برای رشد اقتصادی کشور شرکت های 
پیشروباید درزمینه هایی که برای سرمایه گذاری از سوی دولت 

خأل وجود دارد، ورود کنند.

گفت و گو

 با توجه به چالش انرژی اعالم شد؛

 ضرورت سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در میادین گازی

اقتصاد استان

آغازنمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی پس ازوقفه ای 3 ساله؛

نمایشگاه بین المللی اصفهان میزبان مدافعان وطن و سالمت شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در 
کنار شفافیت و فساد ستیزی، مبارزه با قاچاق کاال، اولویت مهم 
دولت سیزدهم است که با نظارت دقیق بر چرخه مبدأ تا مقصد 
کنترل می شــود. به گزارش ایرنا، محمدرضا جان نثاری، در 
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در استانداری 
اصفهان اظهار داشت: امروز قاچاق کاال و ارز ضربه سنگینی به 

ریشه اقتصادی جامعه وارد کرده است.
وی ادامه داد: همه نهادهایی که در این زمینه مســوولیتی بر 
عهده دارند باید وظیفه و نقش خــود را درزمینهٔ جلوگیری از 

قاچاق کاال از مبدأ تا مقصد مشخص کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بابیان 
اینکه اقدامات ارزشــمندی در جلسه های سال های گذشته 
کمیســیون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز توســط اعضای این 
کمیسیون انجام شده است، اظهار داشت: بازنگری، بازبینی و 
بازتعریف از چرخه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان ضروری 

است.
جان نثاری اضافه کرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقاب 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید از مبــدأ تا مصرف آماج حمله 

قرار بگیرد.
وی افزود: هرکدام از این کلمات بار معنایی خاص خود را دارد 

و باید به عنوان ماک عمل قرار بگیرد.
جان نثاری بیان کرد: دستور کار این جلسه و کمیسیون، مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز است و نباید از این دستور کار خارج شویم و 

موضوع های دیگر در این کمیسیون تداخل پیدا کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: 
باید بطور دقیق بررسی شود که چه کاالهایی به داخل و چه 

کاالهایی به خارج از استان قاچاق می شود.
جان نثاری ادامه داد: با دقت کافی و با بهره گیری از سامانه های 
نظارتی، کنترلی، ایست و بازرســی می توان از ورود و خروج 

کاالی قاچاق جلوگیری کرد.
جان نثاری گفت: سامانه جامع انبارها باید به عنوان یک ابزار 

برای مبارزه با قاچاق کاال مورداستفاده قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان در 
خصوص قاچاق چوب افزود: رسانه ه در خصوص قطع درختان 
و نتایج حاصل از آن برای محیط زیست، گزارش های مستند 

و جامع تهیه کنند.

جان نثاری بیان کرد: اطاع رسانی به مردم در این زمینه از رواج 
این مساله در استان جلوگیری می کند.

وی افزود: سازمان صنعت و معدن اســتان بر چاه های تولید 
زغال نظارت کند.

جان نثاری افزود: فشار و نظارت ویژه در شهرستان هایی که در 
این زمینه فعال هستند باید افزایش پیدا کند بطوریکه محیط 
برای قاچاقچیان چوب در استان ناامن شود و حمل چوب برای 

آنها به صرفه نباشد.
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با دستور کار 
ارائه گزارش منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان در خصوص 
اتاف، دســت اندازی و نابودی منابع طبیعی از طریق قاچاق 
چوب، هیزم و زغال و طرح مســائل و مشکات و راهکارهای 
صیانت از حقوق بیت المال و حقوق عامه در این زمینه با حضور 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار در استانداری 

اصفهان برگزار شد.
کشف ۶ هزار دستگاه ماینر، بیشترین کاالی قاچاق در ۱۰ ماهه 
سال جاری در استان محسوب می شود و پارچه، موتورسیکلت، 
پوشاک، لوازم خانگی، لوازم یدکی و کارت گرافیک در رده های 

بعدی کاالهای قاچاق کشف شده در این استان است.
ماینر، دســتگاه استخراج ارز دیجیتال اســت و ماینینگ به 
فرایند استخراج ارز دیجیتال توسط دستگاه ماینر یا رایانه های 

قدرتمند گفته می شود.

معاون استاندار اصفهان:

مبارزه با قاچاق کاال، اولویت مهم دولت سیزدهم است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی الزامی می باشد
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبر سیمای مرکز اصفهان در 
خصوص ثبت دستگاه کارتخوان در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی کشور تا پایان 
بهمن ماه گفت: اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی برای فعال شدن از طریق سامانه مذکور الزامی 
می باشد. وی افزود: البته میزان گردش وجه نقد به تنهایی بعنوان مبلغ تشخیص مالیات نیست و الصاق 
دستگاه کارتخوان به پرونده های مالیاتی دلیل فعالیت اقتصادی نیست بلکه می بایست در صورت 
فعالیت اقتصادی اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی توسط فعاالن نگهداری شود تا در زمان حسابرسی 
به سازمان مالیاتی ارائه شود. آقای مزیکی با تاکید بر تشکیل پرونده مالیاتی و تشخیص منابع جدید 
مالیاتی در راستای جلوگیری از آشفتگی اقتصادی در بازار، سوء استفاده از کارتخوانهای اجاره ای و 
ساماندهی و نظم دستگاههای کارتخوانی که به نام دیگران از بانک دریافت شده بیان کرد: براساس 
ماده ۱۱ الزاماً ثبت نام در نظام مالیاتی دلیلی بر گرفتن مالیات و شناسایی مؤدی مالیاتی نیست همانند 
مجتمع های مسکونی ومدارس که فعالیت اقتصادی وانتفاعی ندارند ولیکن می بایست مطابق ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان کلیه مالکان دستگاههای کارتخوان بانکی یادرگاه 
های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه های دراختیار به پرونده مالیاتی می باشند که دراین 
راستا کلیه اشخاص دارای ابزارهای پرداخت بانکی می بایست باورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دســتگاههای کارتخوان بانکی ویادرگاههای 
پرداخت الکترونیکی خودرا مشاهده نموده ونسبت به الصاق آن به پرونده مالیاتی و یا حذف آن از 

پرونده مالیاتی اقدام نمایند دستگاههای کارتخوان ساماندهی شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد:

پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان تسهیالت برای اشتغال
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان از پرداخت تسهیات ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ 
میلیون تومانی برای ایجاد اشــتغال مددجویان زیرپوشــش این نهاد خبر داد و گفت: از ابتدای 
سال تاکنون برای ۶۱۸ نفر از پسران مددجو، همسران فاقد شغل نوعروسان تحت حمایت و زنان 
سرپرست خانوار، فرصت شغلی ایجاد شده است. کریم زارع با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج جوانان 
وکمک تحکیم بنیان خانواده، اظهارکرد: یکی از وظایف اصلی این نهاد، ایجاد زمینه های الزم برای 
تحقق پیوندهای پایدار و موفق با هدف تقویت نهاد خانواده اســت. وی ارائه خدمات اشتغال به 
فرزندان در سن ازدواج را برای تشکیل و تحکیم خانواده ضروری دانست و ادامه داد: کمیته امداد 
استان از ابتدای سال تاکنون برای ۶۱۸ نفر از پسران مددجو، همسران فاقد شغل نوعروسان تحت 
حمایت وزنان سرپرست خانواربا انجام مشاوره شغلی، آموزش های مهارتی، کارآفرینی وکسب وکار، 
فرصت شغلی ایجاد کرده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، پرداخت 
تسهیات و اجرای طرح های خودکفایی را مسیرهای اشتغال زایی مددجویان دانست و گفت: دراین 
مدت برای ۵۵۷ فرزندان پسر، ۴۸ نفرازهمسران بیکار نوعروسان امداد و ۱۳ نفراززنان سرپرست 
خانوار با هدایت شغلی و طرح های راهبری، با پرداخت تسهیاتی بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون 
تومان، فرصت شغلی ایجاد شد. وی ادامه داد: تسهیل ضمانت وام پرداختی برای اشتغال زوجین 
ازطریق تعامات انجام شده با شعب بانک ها، همچنین پیش بینی بسته های تشویقی ویژه برای 
اشتغال زوجین در مناطق محروم، زمینه ساز ترغیب جوانان تحت پوشش برای ازدواج، تشکیل و 

تحکیم خانواده می شود.



مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
اصفهان از پوشش 91 درصدی جمعیت روستایی 
این شهرستان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی 
اطالعات خبر داد و تاکید کرد برای پوشش تمام 
روستاها به همکاری نمایندگان مجلس و دولت 

نیاز داریم.
جعفر مطلب زاده، مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســتان اصفهان، در جلسه ای با حضور 
عباس مقتدایــی، نماینده مجلس شهرســتان 
اصفهان، ضمن بیان لزوم تحقق عدالت و کاهش 
شــکاف دیجیتالی در مناطق روســتایی وکمتر 
توسعه یافته گفت: تسهیل دسترسی به خدمات 

بر خط از قبیل سالمت الکترونیک، کارآفرینی و 
اشتغال، گردشگری پایدار، آموزش، کشاورزی، 
خدمات عمومی و قضایی و نیز مالی و بانکی منوط 
به توسعه زیرساخت ارتباطی بوده که بخشی از 
آن از محل اعتبــارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات قابل تأمین اســت و الباقــی نیازمند 

مساعدت و حمایت مجلس می باشد.
مطلب زاده گفــت: از 212 روســتای باالی 20 
خانوار این شهرســتان، 194 روســتا به پوشش 
اینترنت پرسرعت متصل هستند و 18 روستای 
باقی مانده نیز در برنامــه پروژه خدمات عمومی 
اجرایی روســتایی )یو.اس.او( وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات قرار گرفته است.
مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
اصفهان تصریح کرد: روســتاهای باقی مانده در 
مناطق صعب العبور بوده و ایجاد جادهٔ دسترسی، 
تأمین برق و امنیت ســایت و تجهیزات ارتباطی 
نیازمند اعتبارات و همکاری منسجم دستگاه های 

اجرایی استان است.
در ادامــه جلســه عبــاس مقتدایــی، نماینده 
شهرستان اصفهان ضمن تشکر از اقدامات انجام 
شده در حوزه ارتباطی، گفت: در مجلس شواری 
اســالمی آماده همکاری و مســاعدت با وزرات 

ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم.

قیمت دالر در ایران 
در واقع آیینه ای از 

تورم است. درحالی که 
اقتصاد ایران با تورم 
بزرگ دست وپنجه 
نرم می کند، دولت 

نمی تواند فقط با 
حساب باز کردن روی 

توافق هسته ای، آن 
هم توافقی که کامل 

نخواهد بود، حسابی 
روی کاهش قیمت دالر 

باز کند.
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تا جایی که حاال بســیاری از جمله فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی ایران به توافق 

امید بسته اند.
همزمان با این اتفاقات، در بــازار ارز ایران 
قیمت ها شکسته شــد، تا جایی که نرخ ارز 
سقف مقاومتی چند ماهه خود را شکست و 
وارد کانال 2۶ هزار تومان شد. اما تا چه حد 
می توان این ریزش قیمت را متأثر از اخبار 
توافق هسته ای دانســت و آیا روند ریزشی 
نرخ ارز ادامه خواهد داشــت؟ پاســخ علی 
حیدری کارشــناس بازار ارز به این سؤال 

منفی است.
 این کارشــناس در گفت وگو با رویداد 24 
معتقد اســت ریزش هفته اخیر دالر بیشتر 
از آنکه تحت تأثیر اخبار مذاکرات باشــد، 
به دلیل اصالح زمانی اتفاق افتاده اســت. 
او توضیح می دهد: طی چند روز گذشــته 
ما شــاهد کاهش اندک نــرخ دالر بودیم و 
بسیاری خصوصاً بدنه مسئوالن شتاب زده 
این کاهش قیمت را دســتاورد پیشرفت در 
احتمال توافق هسته ای دانستند. اما واقعیت 
این است که بازار ارز در حال حاضر در پیک 
اصالح زمانی است و کاماًل موقتی است. این 
به معنای این است که در هفته های آتی این 

روند ریزشی ادامه دار نخواهد بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، بازار ارز و 
همچنین بازار بورس در حال حاضر نسبت 

به اخبار مثبت توافق هسته ای منفی خواهد 
بود. میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه نیز 
به همین نکته اشاره کرده و گفته »متاسفانه 
نرخ دالر و شــاخص بورس رابطه معکوسی 
با اخبار توافق گرفته و بــرای حفظ ارزش 
به دنبال ماندگاری تحریم اســت. این نکته 
خود یک واقعیت ساختاری را به ما می گوید 
و آن هم این اســت که آنچه می تواند روند 
قیمت ها را متفاوت کنــد، بیش از اینکه به 
توافق ناکامل هسته ای وابسته باشد، به رشد 

اقتصادی نیازمند است. 
یعنی اکنون حتی اگر خبر توافق هسته ای 

هم بیاید، نمی توان انتظار کاهش نرخ دالر 
و افزایش شــاخص بورس را داشت، چرا که 
این دو بــازار فقط در صورت سروســامان 
یافتن اقتصاد کالن و سیاســت گذاری در 
سطح عمده بهبود پیدا می کنند. پس دولت 
نمی تواند فقط با مؤلفه توافق هسته ای روی 
بهبود اقتصادی حســاب کند و اگر عقالنی 
رفتار کند نبایــد وعده کاهــش قیمت ها 
را بدهد. چراکــه طبق تعاریــف و واقعیت 
اقتصادی ایــن اتفاق نخواهــد افتاد و فقط 

جامعه به دولت بی اعتمادتر می شود.«
صحبت های رادپور را به نوعی علی حیدری 

هم تأیید می کنــد. او تاکید می کند: قیمت 
دالر در ایران در واقع آیینه ای از تورم است. 
درحالی که اقتصــاد ایران با تــورم بزرگ 
دســت وپنجه نرم می کند، دولت نمی تواند 
فقــط با حســاب بــاز کــردن روی توافق 
هســته ای، آن هم توافقی که کامل نخواهد 
بود، حسابی روی کاهش قیمت دالر باز کند. 
این تورم خروجی عملکرد ضعیف اقتصادی 
سیاســت گذاران اســت. کاهش نرخ دالر 
مســتلزم کاهش نرخ تورم است و اثر حتی 
توافق هسته ای روی کاهش نرخ دالر ناچیز 

خواهد بود.

او ادامه می دهد: اخبار مثبت مربوط به توافق 
هســته ای تأثیر بلندمدتی نخواهد داشت، 
یکی اینکه حتی اگر در این شکل و شمایل 
فعلی توافق شود، مشکالت بانکی همچنان 
باقی خواهد بود. بــه دو دلیل در بلندمدت 

تاثیری نخواهد داشت. 
نخست اینکه مشــکل بانکی پابرجاست و 
همچنان باید دو طرف باید مشکل مبادالت 
بانکی را حــل کنند. همچنین مســئوالن 
داخلی باید یک بار برای همیشــه مســئله 
FATF را حل وفصل کننــد. چراکه با وجود 
این دو مشکل اساساً معجزه که هیچ تغییر 
میان مدت هم حتی در بازار ارز رخ نخواهد 

داد.
این کارشــناس پیش بینــی می کند، اگر با 
همین فرمان پیــش برویم، نــرخ دالر در 
ســال آینده حداقل با ۳0 درصــد افزایش 
نــرخ روبه رو خواهــد بود. مگــر اینکه نوع 
سیاســت گذاری دولــت رنــگ و روی 
کارشناســی و منطقی و اصالح ساختاری 

به خود بگیرد.
بنا به صحبت های این کارشناســان، گرچه 
اخبــار مثبت مذاکــرات هســته ای اتفاق 
خوبی اســت اما اساســاً این فاکتور برای 
وضع روز اقتصاد ایران کافی نیست و دولت 
نمی تواند فقط به این واســطه وعده رونق و 
خروج از رکود و کاهــش نرخ تورم را بدهد. 
چراکــه هیچ کدام آن محقق نخواهد شــد 
 و فقط باعث بی اعتمادی بیشــتر به دولت 
می شــود. کارشناسان هشــدار می دهند، 
دولت باید در کنار تمرکز بر توافق هسته ای، 
بر اصالح ســاختار اقتصاد کالن و مشکالت 
واقعی تمرکز کند و به جای تبلیغ عملکرد 
نامعلوم، دست به اقدامات واقعی کارشناسی 
و منطقی در حــوزه کالن از جمله تقویت 

ارزش ریال و مهار تورم بزند.

بررسی روند افزایش یا کاهش دالر در گفت و گو با کارشناسان:

دالر آیینه تورم ایران است
حمید رضا مهردادیان  :   روند مذاکرات و توافق هســته ای 
رنگ و روی تازه ای گرفته و اخبار مثبتی از آن به گوش می رسد؛ 
آمریکا یکی از آخرین تحریم های دوران ترامپ را تعلیق کرد و به 
این واسطه کمپانی های بین المللی امکان همکاری با ایران پیدا 
می کنند، همچنین کاهش قیمت نفــت در بازار جهانی نیز پیام 

مثبت دیگری بود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان اصفهان خبر داد:

پوشش 91 درصدی 
روستایی شهرستان 
اصفهان به اینترنت 

پرسرعت

عضو هیــات مدیره نظــام صنفی 
کشاورزی اصفهان گفت: حدود 2۵ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی نواحی 
حقابه داران شرق این استان در پی 
افزایش خروجی ســد زاینده رود و 
تخصیص بخشی از حقابه کشاورزان 
در بهمن امسال زیر کشت رفته است.

حسین محمدرضایی اضافه کرد: این 
میزان حدود 2۵ درصد از زمین های 
کشاورزی حقابه داران شرق استان 

اصفهان را شامل می شود.
وی بــا بیــان اینکه مقدار کشــت 
محصوالت در مناطق گوناگون شرق 
متفاوت اســت ادامــه داد: بصورت 
تقریبی می توان گفت از مســاحت 
مورد اشــاره، ۶0 درصد به کشــت 
گندم و 2۵ درصد به کشت گلرنگ 
اختصاص پیدا کرد که بیشــترین 
کشت گلرنگ در منطقه رودشتین و 
حدود 1۵ درصد باغ ها و کشت های 

ریشه ای مانند یونجه بوده است.
عضو هیــات مدیره نظــام صنفی 
کشــاورزی اصفهان دربــاره پیش 
بینی حجم محصول برداشت شده 
در ماه های آینده خاطرنشان کرد: این 
رقم تابعی از بارندگی ها و مقدار آب 
تخصیصی به کشاورزان در نوبت های 
بعدی بازگشایی زاینده رود است اما 
بطور میانگین ۶ تا هفت تُن گندم و 
2 تا چهار تُن دانه گلرنگ از هر هکتار 

برداشت می شود.
محمدرضایی تصریــح کرد: اکنون 
درباره میزان حجــم آب مورد نیاز 
برای آبیاری بعدی اراضی کشاورزی 
نمی توان برآورد درستی داشت و این 
به مقدار بارش های آینده بســتگی 
دارد. عضــو هیــات مدیــره نظام 
صنفی کشــاورزی اصفهان اضافه 
کرد: معیشت حدود ۳0 هزار خانوار 
کشاورزان حقابه دار شرق اصفهان 
به کشاورزی گره خورده است و در 
صورت تنش آبی محصــول آنها با 
افت تولید مواجه شــده و برداشت 
محصول ناکافی مانند سال های قبل 
که شاهد خشکی رودخانه زاینده رود 
بودیم آسیب های جدی به این قشر 

زحمتکش وارد می کند.

عضو هیات مدیره نظام صنفی 
کشاورزی اصفهان خبر داد:

زیر کشت رفتن اراضی 
کشاورزی شرق 

خبر روز
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معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامــی اســتان اصفهــان از 
کاهــش دوره آمــوزش رزم 
مقدماتی مشموالن پایه خدمتی 
اســفندماه به دلیل شیوع سویه 

امیکرون خبر داد.
به گزارش ایمنا، سرهنگ مهرداد 
پناهپوریــان اظهار کــرد: بنا بر 
ابالغیه معاونت تربیت و آموزش 
ســتاد کل نیروهای مسلح و در 
جهت اجرای مصوبــات قرارگاه 
بهداشتی امام رضا )ع( با توجه به 
شیوع ویروس امیکرون و نزدیک 
شدن به فروردین ماه و شروع ماه 

مبارک رمضــان، دوره آموزش 
رزم مقدماتی برای مشــموالن 
پایه خدمتی اسفندماه از دو ماه 

به یک ماه کاهش یافت.
وی افزود: بنادبر تصمیم قرارگاه 
بهداشــتی امام رضا )ع( ســتاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران 1400 مدت دوره 
آموزشی رزم مقدماتی مشموالن 
پایــه خدمتی اســفندماه چهار 
هفته تعیین شــده است و پس 
از طی این دوره مشموالن برای 
ادامه خدمت مقدس سربازی به 
یگان های مشــخص شده اعزام 

می شوند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه شــیوه نامه های بهداشتی 
به صورت کامــل و تحت نظارت 
کارشناسان معاونت بهداری ناجا 
در تمام مراکز آموزش سربازی 
رعایت می شود، بر لزوم واکسینه 
شدن تمام مشموالن تاکید کرد 
و گفت: مشموالن پایه خدمتی 
اســفندماه 1400 بایــد حتماً 
هنگام اعزام بــه خدمت مقدس 
ســربازی کارت واکسیناسیون 

خود را همراه داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان کرد:

کاهش دوره آموزش مشموالن اسفندماه به دلیل شیوع امیکرون



به هم ریختگی ذهنی
بسیاری از ما از داشــتن مشــغله ذهنی زیاد رنج 
می بریم. فکر به گذشته، آینده، شغل، درس، درامد، 
ازدواج و… ذهن شــما را پریشان می کند و طبیعتاً 
منجر به کاهش تمرکز و کارآیی شــما می شود. در 
نتیجه ممکن است از خواب آشفته رنج ببرید، که به 
نوبه خود با خستگی بیشتر مشکل را تشدید می کند. 
چند تکنیک ســاده وجود دارد که می توانید از آنها 
برای از کاهش استرس ذهن پریشان و ناآرام استفاده 
کنید. این ها به شما کمک می کند تا احساس آرامش 
و تمرکز بیشتری داشته باشــید و منجر به خواب و 

بهره وری بهتر می شود.

    1. خلوت کردن فضای فیزیکی
خانه یا فضای کاری به هم ریخته باشــد، منجر به 
ذهن درهم ریخته می شــود. محیط درهم و برهم 
به طور مداوم به مغز شــما می گویــد که کارهایی 
برای انجــام دادن وجود دارد، ســازماندهی، تمیز 
کردن، مرتب کردن. مغز احســاس می کند توسط 
این محرک ها بمباران می شــود و باعث استرس و 
اضطراب می شــود. یک محیط زندگــی نامرتب و 

منظم اثر روانی آرام بخش دارد.

    2. انجام ندادن چند کار همزمان و اولویت بندی آنها
اگر لیست کارهای شما پایان ناپذیر به نظر می رسد، 
به راحتی می توانیــد در تعداد زیــادی از کارهای 
مختلف که احســاس می کنید مجبور به انجام آن 
هستید، غرق شوید. واقعیت این است که مغز ما برای 
این کار ساخته نشده و حتی در صورت انجام این کار 
در بلند مدت آسیب های بســیاری خواهد داشت. 
وقتی چیزهای زیادی توجه شــما را جلب می کند، 
نمی توانید به روشــنی در مورد یک کار فکر کنید. 
می تواند وسوسه انگیز باشد که سعی کنید چندین 
چیز را همزمان انجام دهید، یا کارهای کوچک اما 
غیرضروری را کنار بگذارید تا فهرستتان کوتاه تر به 
نظر برسد. با انجام این کار، شما با اولویت های اصلی 

خود دست و پنجه نرم نمی کنید و همچنان احساس 
می کنید که خسته هستید.

با لیســت کارهای خود بی رحم باشید و توقعتان را 
از خودتان پایین بیاورید. هر روز کارهایی را که باید 
در آن روز انجام شــود انتخاب کنید. روی فهرست 
کوتاهی از مهمترین وظایف خــود تمرکز کنید و 
سعی کنید مطمئن شــوید که فقط این اولویت ها 

هستند که ذهن شما را به خود مشغول می کنند.

    3. قاطع باشید و از نه گفتن احساس ناراحتی نکنید
اگر تعداد زیاد قرارهــا و تعهدات در تقویم شــما 
بسیار زیاد اســت، در نظر بگیرید که آیا همه آن ها 
کاماًل ضروری هستند یا می توان برخی از آنها را به 
تعویق انداخت، واگذار کرد یا به طور کلی لغو کرد. 
خود را ملــزم به شــرکت در رویدادهای اجتماعی 
نکنید زیرا احساس می کنید که باید انجام دهید و 
مجبورید. کارهایی را انتخاب کنید که ارزش وقت 

و انرژی شما را داشته باشــد. وقت خود را با افرادی 
بگذرانید که سالمت روانی شما را تقویت می کنند. 
در فعالیت هایی شرکت کنید که از نظر شخصی یا 
حرفه ای برای شما مفید است و اگر می توانید بقیه 

را کنار بگذارید.
 شــاید گرفتن این تصمیمات یا گفتگوهای دشوار 
با رئیس خود در مورد انتظــارات کاری غیر واقعی 
برای شما آسان نباشد. مطلب نه گفتن بدون عذاب 

وجدان می تواند به شما کمک کند.

   4. سد کردن سیل روزانه اطالعات
حجم انبوه اطالعاتی که هر روز از منابع متعددی در 
معرض آن قرار می گیریم، ذهن را به خود مشغول 
می کند. مغز ما توسط اخبار، رسانه های اجتماعی، 
وبالگ ها، تلویزیون، پیام های متنی، ایمیل ها، گشت 
و گذار در اینترنت بمباران می شــود. برای کاهش 
اســترس و تنش در مورد مدت زمانــی که صرف 
خواندن یا تماشــای اخبار، اســتفاده از رسانه های 
اجتماعی، تماشــای تلویزیون یا مرور بی هدف در 

اینترنت می کنید، منظم باشید.
برای خــود محدودیــت زمانی تعییــن کنید و به 
آن پایبند باشــید. برای این کار در اکثر گوشی ها 
قسمتی برای تنظیم ساعت مشخص برای استفاده 
از رسانه های اجتماعی وجود دارد، با آن می توانید 
حدودی را یرای خودتان مشــخص کنید. در مورد 
منابع اطالعاتی که برای خواندن یــا تعامل با آنها 
انتخاب می کنید مجدداً فکر کنید. اگر قرار گرفتن 
منظم در معرض این منابع اطالعاتی بر ســالمت 
روان شما تأثیر منفی می گذارد، کمی از آنها فاصله 

بگیرید.

    5. بخشی از کارها را به ابزارها بسپارید
اگر تمام کارها را خودتان به خاطر بسپارید و به یاد 
آورید فشــار زیادی به ذهن خود وارد کرده اید. در 
عوض می توان بخشی از کارها را به کمک تکنولوژی 
یا ابزارهای ساده انجام داد. امروزه ابزارهای زیادی 

برای مدیریت کارها وجود دراد؛ از ابزارهای ســاده 
قدیمی مثل دفترچه یادداشــت تا اپلیکیشــنهای 
برنامه ریز و یادآور. برای کاهش بار ذهنی می توانید 
قســمتی از کارها را فهرســت کنید و یادداشــت 
کنید، یا می توانید از یادآور گوشــی استفاده کنید. 
دفترچه های برنامه ریزی و planner در این راستا 

کمک کنننده هستند.

   6. زمانی را برای استراحت اختصاص دهید
آرامش نه تنها برای یک بدن خسته، بلکه برای یک 
ذهن شلوغ و کاهش استرس نیز ترمیم کننده است.

 تعــدادی از فعالیت ها و تکنیک هــا وجود دارد که 
می توانید امتحان کنید، که به پاکسازی ذهن شما 
از افــکار تهاجمی و درهم ریختگــی ذهنی کمک 

می کند.
 صفحه ما در مورد تکنیک های آرامش بخشی به شما 
ایده هایی می دهد. مدیتیشــن و مایندفول نویسی 
احتماالً قدرتمندترین ابــزار برای کمک به بازیابی 
وضوح ذهنی هستند. این شــامل یادگیری تمرکز 
 بر لحظه حال، روی تنفس و احساســات بدن شما 

است.

   نتیجه گیری
همانقدر کــه به دســت آوردهای زندگــی اهمیت 
می دهیم، باید برای ذهن و جسم خودمان هم ارزش 
قائل شــویم. در هر صورت همه این دســت آوردها 
به کمک ذهن و بدن ما حاصل شــده، وجود شما از 
دست آوردهایتان فراتر است و شــما با آنها توصیف 

نمی شوید. 
به هم ریختگی ذهنــی بیش از حــد می تواند تأثیر 
منفی بر زندگی شــما به شــکل اضطراب، اختالل 
خواب و احساس غرق شدن داشــته باشد. استفاده 
از تکنیک های موجود در این صفحه به شــما کمک 
می کند تا ذهن و زندگی خــود را از نگرانی ها و افکار 
غیرضروری و ناخواسته خالی کنید، کاهش استرس 

را تجربه کنید و حس آرامش روانی را بازیابی کنید.

اقتصاد برتر 
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عضــو هئیت علمی دانشــگاه 
اصفهان گفــت: اعطــای وام 
و خلق پــول از هیــچ، در واقع 
کمکــی به افزایــش جمعیت 
و فرزنــدآوری نمی کند و باید 
رشــد نقدینگی را کنترل کرد. 
به گزارش مهر، رسول بخشی 
در میزگــردی تحــت عنوان 
درآمــدی بر کارآمــدی نظام 
جمهوری اسالمی ایران در گام 
دوم انقالب و با اشاره به مسئله 
جمعیت اظهار داشت: از زاویه 
اقتصاد رشد جمعیت ضروری 
است و فرایند رشــد آن بدون 
افزایش رشــد جمعیت امکان 

پذیر نیست.
وی ادامــه داد: اما این ســؤال 
مطرح می شــود کــه چگونه 
می توان رشد جمعیت را محقق 
کرد و آیا برنامه هــای موجود 
برای رهایی از این تله جمعیتی 
مؤثر هستند، بر اساس اطالعات 
قانون جمعیت و تعالی خانواده، 
یک منبــع مهم بــرای تأمین 
اعتبار جهت تشــویق خانواده 
برای فرزنــدآوری همان منابع 

بانکی است.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
اصفهان و کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد: برخی از مواردی که 
در ذیل این قانون به خانواده ها 
تعلق می گیرد عبارتند از وام های 
ازدواج، تسهیالت تولد دوقلوها و 
سه قلوها و خرید منزل مسکونی 
و ودیعه مسکن و … که باید دید 

منبع آن از کجا تأمین می شود.
وی افزود: احتماالً تصور می شود 
که منبع این وام ها و تسهیالت از 
سپرده گذاری مردم در بانک ها 
تأمین می شود و بانک به نوعی 
مانند واسطه عمل می کند در 
حالی که ایــن تصور صحیحی 
نیست و این مبالغ بانکی از هیچ 

خلق شده است.
وی با بیان اینکه حکم پولی که 
از هیچ خلق شده و به مردم داده 
شــده، از نظر دینی و اسالمی 
صحیح نیســت، تصریح کرد: 
فرض کنید مــن در زیرزمین 
خانه ام دستگاه چاپ پول دارم 
و با آن کاالهایی مورد نیاز مردم 
را می خرم و یا فرض کنید یک 
میــزی وجود دارد که ســمت 
راســت آن ۱۰ تا نان و سمت 
چپ ده هزار تومان وجود دارد 
که مــردم با یک هــزار تومان 

می توانند نان بخرند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
حال اگر دولت یک هزار تومانی 
را از هیچ خلق و بــه آقای الف 
بدهد در این صــورت ۱۱ هزار 
تومان پول آن طرف میز وجود 
دارد که مردم دیگر قدرت خرید 

۹ تا نان را خواهند داشت.
وی با بیان اینکــه با وام گرفتن 
و پــول گرفتن مشــکل حل 
نمی شود، گفت: در اسالم پول 
کار نمی کند اما برای خلق پول 
و باد هوا در این قانون تأثیر قائل 

شدیم.
بخشی خاطر نشان کرد: تورم، 
بیکاری و تهیه مســکن با وام 
حل نمی شود و رشــد فزاینده 
نقدینگی در کشورمان سر منشأ 
همه این مشکالت است که به 
ازای هر رشد نقدینگی تورم و 
بیکاری نیز افزایش پیدا می کند، 
درواقع نظام اقتصادی امروز بر 

خلق پول و بدهی استوار است.

برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس چه کنیم؟برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس چه کنیم؟
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شــبکه بالک چین کاردانــو )Cardano(، یکــی از قدرتمندترین 
شبکه های بالک چین موجود است. این شبکه دررقابت با شبکه هایی 
 Binance Smart( بایننس اسمارت چین ،)Solana( مانند سوالنا
Chain( و اتریوم )Ethereum( فعالیت می کند! به گزارش سایت یو 
توِدی، چندی پیش نیز خبر از انفجار تعداد تراکنش های انجام شده 
در شبکه کاردانو به گوش رســید که دلیل آن صرافی غیرمتمرکز 
SundaeSwap DEX است که بربستر شبکه کاردانو کار می کند. 
بنابر گزارشات منتشر شده، حجم TVL این صرافی به شدت افزایش 
یافته است! TVL همان سرمایه کل قفل شده است که معیاری بسیار 
مهم برای شناسایی میزان محبوبیت یک پروژه است!درحال حاضر و 
بنابر اعالم صرافی SundaeSwap DEX میزان کل سرمایه قفل شده 

یا همان TVL در اکوسیستم این صرافی به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر 
رسیده است که این مسئله می تواند کاربران بیشتری را به اکوسیستم 
کاردانو جذب کند.صرافی غیرمتمرکز SundaeSwap در اوایل ماه 
ژانویه امسال راه اندازی شده و در همین مدت کم با استقبال و رشد 
زیادی مواجه شده است! جالب است که این صرافی، اولین صرافی 
غیرمتمرکز راه اندازی شده بر بستر شبکه کاردانو است! همچنین 
توکن بومی این صرافی نیز در حال لیست شدن در دیگر صرافی های 
معتبر است که این مســئله می تواند باعث رشد بیشتر پروژه شود. 
بنابر گزارشات منتشر شده، حجم تراکنش های شبکه کاردانو در روز 
۱3 فوریه به حد انفجار رسید! بیشتر این افزایش تراکنش ها به دلیل 
محبوبیت این صرافی غیرمتمرکز بوده است. همچنین عالوه بر این که 
حجم تراکنش شبکه کاردانو از شبکه بیت کوین و اتریوم پیشی گرفته 
است، کاربران شبکه کاردانو هزنیه کمتری نیز بابت تراکنش های خود 
پرداخت می کنند.                                                                              منبع: رمزارزنیوز

                             علت انفجار تراکنش در شبکه کاردانو چیست؟

TVL افزایش حجم              

خبر اول
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عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

اعطای وام و تسهیالت 
هیچ کمکی به رشد 

جمعیت نمی کند
تعریف فرهنگ لغت از خانه تکانی، حذف اقالم غیر ضروری از یک 
فضای نامرتب یا شــلوغ اســت. این فرآیند را می توان برای اقالم 
فیزیکی ملموس در خانه یا محل کار شــما مانند کتاب، مبلمان و 

لباس اعمال کرد. بی نظمی را می توان در مورد چیزهای غیر فیزیکی 
مانند افکار منفی، نگرانی ها و مســئولیت ها که دائمًا ذهن شما را 
درگیر می کند نیز به کار برد. یک تقویم مملو از تعهدات بیش از حد، 

یا افرادی که خواســته های غیرضروری از زمان و توجه شما دارند، 
می تواند طاقت فرسا شود و باعث اضطراب شود. این صفحه به چند 

روش ساده برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس شما می پردازد.

علیرضــا آجدانی رئیس بیمارســتان شــهید 
مطهری ذوب آهن اصفهــان در گفتگوی ویژه 
خبری شــبکه ۵ سیما گزارشــی از راه اندازی 
تجهیزات پیشــرفته جدید بیمارستان شهید 
مطهری و همچنیــن برنامه این بیمارســتان 
جهت راه اندازی بخش های جدید در راستای 
مســئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان 

ارائه داد.
 وی در پاسخ به سوالی در خصوص خدمات این 
بیمارستان در مقابله با بیماری کرونا گفت: این 
بیمارستان در موج اخیر شــیوع این بیماری، 
همچون موج هــای قبلی، به مــردم منطقه و 
مراجعه کنندگان خدمــات ارائه می دهد و هم 
اکنون دو بخش خود را به این امر اختصاص داده 
که در حال حاضر ۱۵ بیمار کرونایی در این مرکز 

درمانی بستری هستند.

وی در خصــوص تجهیزات پیشــرفته جدید 
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن گفت: این 
تجهیزات با مشارکت بخش خصوصی نصب و راه 
اندازی شده است. یکی از مهمترین تجهیزات 
جدید، MRI است که از جمله کم عارضه ترین 
و دقیق ترین تجهیزات تشخیصی است و در این 
تکنیک بسیاری ضایعات بافتی و تومورها قابل 

تشخیص هستند.
 آجدانی گفت: دیگر تجهیز جدید بیمارستان، 
دستگاه سی تی اســکن ۱۶ اسالیس است که 
توانمندی زیــادی در نمونه گیری مکرر دارد و 
از جمله در تشخیص سرطان احتمالی داخلی، 
بررسی بیماری های ریوی و بسیاری موارد دیگر 

کاربرد دارد.
رئیس بیمارســتان شــهید مطهری از نصب 
دستگاه پیشرفته دانسیتومتری )سنجش تراکم 

اســتخوان( نیز خبر داد و گفت: این تجهیزات 
برای تشخیص به هنگام است که به روند درمان 

کمک شایانی می کند.
وی افزود: دستگاه پیشرفته سنگ شکن نیز در 
این مرکز درمانی نصب شــده که توانایی های 
ویژه ای دارد از جمله اینکه نیاز به بیهوشــی و 
بستری ندارد، کم هزینه است و عوارض کمتری 
دارد و قابلیت شکستن سنگ های حالب کلیه 

را نیز دارد.
 آجدانــی از راه انــدازی دســتگاه ماموگرافی 

دیجیتال جهت تشخیص سرطان پستان خبر 
داد و گفت: ماموگرافی دیجیتال یک دوم روش 

آنالوگ اشعه دارد و ۴۶ برابر دقیق تر است.
 رئیس بیمارستان شهید مطهری اظهار داشت: 
این دستگاه ها راه اندازی شــده اند و با تکمیل 
مسائل مربوط به بیمه، امیدواریم ۲۰۰ هزار نفر 
اعضاء خانواده های شاغلین و بازنشستگان ذوب 
آهن و همچنین مردم منطقه با کمترین هزینه 
از نیمه دوم اســفند ماه بتوانند از این خدمات 
استفاده کنند.وی گفت: با توجه به این خدمات 

جدید و پیشرفته، نه تنها بســیاری مراجعات 
مردم منطقه به سایر شــهرها کاهش می یابد 
بلکه احتماالً شاهد مراجعه بسیاری از شهرهای 

اطراف خواهیم بود.
آجدانی همچنین خبر از راه اندازی بخش های 
جدیدی در بیمارستان شهید مطهری همچون 
بخش آی سی یو و دیالیز در سه ماهه اول سال 
آینده خبر داد و گفت: خبرهای خوب دیگری 
نیز از خدمات جدید این مرکز درمانی در آینده 

نزدیک منتشر خواهد شد.

رئیس بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد:

راه اندازی تجهیزات پیشرفته در راستای 
مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان

یک عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی گفت: صنعت خودرو بهتر است که به بخش خصوصی واگذار شود تا این صنعت رقابتی شود، چراکه در سایه رقابت است که کیفیت و کمیت به موازات یکدیگر رشد می کنند.
رحمت اهلل فیروزی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت نابسامان خودرو و ســخنان مقام معظم رهبری درباره کیفیت پایین خودروها، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به درستی در این باره تأکید کردند که وضعیت نابسامان 
خودرو در کشور باید ساماندهی شود و مجلس هم در این باره پیگیری های الزم را انجام خواهد داد. در جلسه اخیری هم که با مدیران ایران خودرو و سایپا در کمیسیون صنعت مجلس با حضور تعدادی از نمایندگان مطرح شد 

توضیحاتی درباره کیفیت پایین خودروها و وضعیت نابسامان آن از مدیران این دو شرکت خواسته شد که قول دادند براساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری تالش می کنند تا این مشکالت رفع شود.
وی افزود: درباره اصل موضوع، دولت باید سیاست گذاری داشته باشد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام کند تا نگرانی های مردم رفع شود.

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: البته نگاه های متفاوتی درباره چگونگی اداره کردن صنعت خودرو وجود دارد و فعاًل صنعت خودرو کشــور در دست دولت است. اما با توجه به سیاست ها و تأکیدات مقام 
معظم رهبری که باید کار برای بخش خصوصی باز و تسهیل شود این خواسته ها باید محقق شود. دولت سیزدهم باید براساس سیاست های ابالغی رهبری زمینه الزم را برای رسیدن به این مقصود فراهم کند.

فیروزی تصریح کرد: معتقدم باید رقابت در صنعت خودرو را به وجود بیاوریم، چراکه رقابت در داخل باعث ارتقای کیفیت خودروها و کاهش قیمت این محصول می شود. با نگاهی که از اول امام راحل و اکنون مقام معظم رهبری 
دارند که امور را باید به خوِد مردم واگذار کنیم در صنعت خودرو نیز باید دست بخش خصوصی را باز کنیم و این صنعت را به دست متخصصان آن بسپاریم تا دولت ناظر و مجری نباشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین صنعت خودرو بهتر است که به بخش خصوصی واگذار شود تا این صنعت رقابتی شود. در تولید هر محصولی اگر رقابت وجود نداشته باشد کیفیت آن محصول افزایش نمی یابد و در سایه رقابت 
است که کیفیت و کمیت به موازات یکدیگر رشد می کنند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

صنعت خودرو تا 
رقابتی نشود مشکالت 
پابرجاست
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