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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
بیش از ده سال است که شعار سال مبتنی 
بر اهمیت اقتصاد است و رهبر معظم انقالب 
پنج بار بر کلمه »تولید« تاکید ویژه داشته اند؛ 
اگرچه در سال ۱۳۹۷ هم در شعار سال، 
»حمایت از کاالی ایران«، اهمیت »تولید« 
مستتر بود. این نشان می دهد رهبر حکیم 
انقالب اسالمی عالوه بر صدور بیانیه گام 
دوم انقالب که به مثابه منشوری برای دومین 
مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن 
سازی و فصل جدید زندگی جمهوری 
اسالمی است، با تاکید بر »تولید«، یکی از 
حیاتی ترین راهکارها برای مقابله با جنگ 
اقتصادی دشمن علیه ایران، تنوع بخشیدن 
به اقتصاد، عبور از اقتصاد انحصاری، خنثی 
کردن تحریم ها و قرار دادن کشور در مسیر 
پیشرفت اقتصادی را تبیین می کنند چراکه 
تولید داخلی یکی از ارکان اصلی راهبرد 
اقتصاد مقاومتی است. در شعار امسال »تولید؛ 
اشتغال آفرین، دانش بنیان« حل مشکالتی 
نظیر بیکاری، از طریق دو پارامتر تولید و تکیه 
بر دانش و تخصص جوانان تاکید می شود زیرا 
بیشتر مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

با بخش تولید مرتبط است. 

رضا باقری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بیانیه گام دوم؛
مبین شعار سال است

2

نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان وخانواده برگزار شد:

2تاکید معاون اسـتاندار بر افزایـش جمعیت اصفهـانی ها

غذاهایی که اضطراب را کاهش می دهند 

آرامش یافتن با
خوردنی ها

8

پشت پرده خرید سهام توییتر توسط ایالن ماسک

مالک تسال،
صاحب بیشترین سهام توییتر شد

7

دولت آلمان با هدف تأمین عرضه انجام داد؛

کنترل شرکت
»گازپروم جرمنیا«

چهره  برتر چهره روز

پیشنهادهای وزارت اقتصاد کمکی به جلب سرمایه 
گذاری خارجی می کند؛

شهردار نجف آباد مطرح کرد؛

طرح های بی فایده و امیدواری های واهی
باغشهر صفوی چهارمین مقصد گردشگران 

استان اصفهان در بهارجان ها
طرح جدید بــی فایده برای جلب ســرمایه گذاری 
خارجی ابالغ شده اســت، اما تاثیری در واقعیت امر 

نخواهد داشت.
به گزارش تحریریه، »ابوالفضل کوده ئی« مدیرکل 
دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به تصویب 

پیشنهاد وزارت اقتصاد ...

عبدالرسول امامی، شهردار نجف آباد، با بیان اینکه 
اقدامــات گســترده و مؤثری در خصــوص رونق 
گردشگری در این شهر صورت گرفته است، گفت: 
امسال با شــعار »آمد بهارجان ها« و با هدف توسعه 
و رونق صنعت گردشــگری به استقبال سال جدید 
رفتیم و در سطوح مختلف تالش کردیم تا اقدامات 

مؤثری در این زمینه رقم بخورد...
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شفاف سازی سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان از ماجرای خیابان شهید قدوسی:   

فرونشست و فرسودگی همدست شدند 

در حدیـث ثقلین تأکید شـده اسـت قرآن 
کتاب و اهل بیت به هیچ عنـوان از یکدیگر 
جدایی پذیر نیسـتند لذا توجه به قرآن در 
مـاه مبـارک رمضـان بـدون توجه بـه امام 

زمان، غفلت از این مسـأله اسـت.
حجـت االسـالم اسـمعیل شـامحمدی 
در گفتگـو بـا خبرنـگار صاحـب نیـوز بـه 
مناسـبت فرا رسـیدن مـاه مهمانـی خدا، 
تصریـح کرد: سـال ها بـر مبنای آیـه ۱85 
سـوره مبارکه بقره کـه می فرماید »َشـْهُر 
ذی أُنْـِزَل فیـِه الُْقـْرآُن…« مـاه  َرَمضـاَن الَـّ
رمضان را به عنـوان ماه قرآن شـناخته ایم 
و از ایـن غفلـت کرده ایـم کـه ایـن کتـاب 
آسـمانی معلمی دارد که نبایـد آن را بدون 

معلم مـورد توجـه قـرار دهیم.
وی تفسـیری از ایـن آیـه مبارکـه را بیـان 
کـرد و بـا اظهـار این کـه معنـی آیـه فوق 
ایـن اسـت کـه »مـا قـرآن را در شـب قدر 
نازل می کنیـم« گفت: خداونـد متعال که 
هیچ کلمه و حرفی را در قـرآن کریم بدون 
حکمـت و معنی نـازل نکـرده اسـت برای 
این جمله از فعل زمان مضارع اسـتمراری 
استفاده کرده اسـت و فرموده قرآن را نازل 
می کنیم و نـه فرموده قرآن را نـازل کردیم 
و معنـی ایـن سـخن این اسـت کـه قرآن 
کریم هر سـال در شـب قدر نازل می شود.

این کارشـناس مذهبی در ادامه این سؤال 

را مطـرح کرد که چه کسـی به غیـر از امام 
معصـوم ایـن شایسـتگی را بـر روی زمین 
دارد کـه قـرآن کریـم بـر او نـازل شـود!؟ 
این دلیـل یکـی از ادلّه حـّی و زنـده بودن 
امـام زمان اسـت که توسـط شـیعه مطرح 

می شـود.
وی عنوان کرد: در حدیث مشهور ثقلین از 
جانب رسول خدا -صلّی اهلل علیه- آمده است 
»من در میان شما دو چیز باقی می گذارم که 
اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه 
نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم که اهل بیتم 
هستند.« که مشخص می شود مادامی که 
کتاب خدا در بین امت هست اهل بیت نیز 
وجود دارد و باید همان طور که به کتاب خدا 
تمسک می جوییم، متوجه اهل بیت نیز که 
معلم این کتاب هستند و در عصر ما منظور 
امام زمان-عّجل اهلل تعالی فرجه- است، 

عنایت داشته باشیم.
ایـن کارشـناس مذهبـی گفـت: در ادامه 
حدیـث تأکیـد شـده اسـت ایـن دو یعنی 
کتـاب خـدا و اهـل بیـت از یکدیگـر 
جداشدنی نیسـتند »لن یفترقا ابداً« و این 
نشـان می دهد همان طور که مـاه مبارک 
رمضان ماه قرآن اسـت، ماه امـام زمان نیز 
هسـت و بایـد همان طـور کـه در ایـن ماه 
مبـارک به قـرآن توجـه می شـود بـه امام 

زمـان نیـز توجـه کرد.

حجت االسـالم شـامحمدی خاطرنشـان 
کـرد: علمـای برجسـته تشـیع در عصر ما 
همچون حجت االسـالم علیرضـا پناهیان 
نیز بـر این موضـوع تصریـح داشـته اند اما 
متأسـفانه نسـبت بـه آن غفلـت صـورت 

گرفته اسـت.
وی افزود: مصونیت از انحراف زمانی میسر 
خواهد بـود که انسـان قـرآن کریـم و اهل 
بیت -علیهم الّسـالم- را با هـم مورد توجه 
قرار دهـد وگرنه توجه به یکی بـدون دیگر 
سـبب انحراف خواهد شـد ماننـد وهابیت 
کـه بـه خوبـی قـرآن می خوانند امـا چون 
از اهل بیت دور شـده اند ایـن چنین گمراه 
شـده اند و دسـت به کشـتار مـردم بیگناه 

یمـن می زنند.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: توجه به 
امام زمان باید همواره و هر روزه جزئی از 
زندگی شیعیان باشد و این توجه می تواند 
یک سالم دادن هر روز به آقا باشد یا در 
مراتب باالتر صحبت کردن و درد و دل 

کردن با امام عصرمان.
حجت االسـالم شـامحمدی در این زمینه 
از سفارشـات متعـددی سـخن گفـت که 
بـرای خوانـدن هـر روزه دعای عهد شـده 
اسـت که می توانـد ارتباط قلبـی و معنوی 
را با حضـرت بقیـة اهلل األعظـم -ارواحنا له 

الفـداء- برقـرار کند

یک کارشناس مذهبی مطرح کرد:

توجه به امام زمان،
ضرورت مغفول مانده ماه مبارک رمضان

آگهى مزایده (مرحله دوم)
شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر و ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد بخشى از فضاى ابتداى بلوار شهید 
قزاانى  تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک واگذار کند .

سایر شرایط :
1- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستى مبلغ سپرده  مورد تقاضا (طبق مبلغ جدول فوق ) را به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و 
یا ضمانت نامه بانکى به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- مهلت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا تاریخ1401/2/6 در اوقات ادارى ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 
1401/2/7  وبازگشایى پاکتها راس ساعت 10 صبح مورخه 1401/2/8 در محل شهردارى قمصر خواهد بود.

4- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-  هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
7- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى و...)را در پاکت ب ، وپیشنهاد 

خود را در پاکت ج قراردهند.                                                                                                                                                                    

قیمت پایه وضعیت محل مورد مزایدهردیف
هرماه(ریال)

قیمت کل در 
مساحت مبلغ سپرده(ریال)سال(ریال)

(حدود)

محوطه فضاى سبز ابتداى بلوار 1
شهید قزاانى 

محل 
استقرارکیوسک 

اغذیه فروشى
8/000/00096/000/0004/800/00025

شناسه: 1298125  مجتبى ولى پناه-   شهردار قمصر       

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر و ماده 
قزاانى  تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک واگذار کند .

چاپ اول

  اخبار اصفهان:  فرسایش و شکستگی خط انتقال 
فاضالب غرب به شرق منجر به فرونشست زمین در 
خیابان شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا اول( و 

مسدود شدن این خیابان گردید.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان 
با 50 سال قدمت از قدیمی ترین خطوط انتقال 
فاضالب این کالن شهر به شمار می رود که ساعت 
۱۹:۳0 دقیقه سه شنبه ۱۷ فروردین ماه جاری 

دچار شکستگی شد.
مهرداد خورســندی گفت: این خط لوله با قطر 
۱850*۱۱50 میلیمتر از نــوع لوله های بتونی 
فکی شکل است که بر اثر گاز فاضالب تاج آن کاماًل 

خورده شده و فرو ریخته بود.
وی گفت: همین علت موجب شده بود تا به مرور 
زمان خاک زیر سطح آسفالت بر اثر جریان فاضالب 
شسته شده و موجب فرونشست زمین در خیابان 

شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا اول( شود.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: پس از مشــخص شــدن مکان حادثه و 
استعالم از دستگاه های خدمات رسان در خصوص 
تاسیسات زیربنایی موجود در زیر خیابان، عملیات 
مرمت و بازسازی ۱0 متر از این خط لوله در عمق 
5/5 متری زمین از ساعت 22 دیشب آغاز و پس 
از ۱2 ساعت کار مداوم ســاعت ۱0 صبح امروز 

پایان یافت.
وی گفت: هم اکنون عملیات پرسازی مکان حادثه 
در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان 

امروز ادامه یابد.
اضافه می شود خط انتقال فاضالب غرب به شرق 
اصفهان از قدیمی تریــن خطوط انتقال فاضالب 
این کالنشهر به شــمار می رود که نخستین بار 
سال ۱۳8۳ در محدوده خیابان نظر غربی دچار 
فرونشست و ریزش شد و بازســازی آن از همان 

زمان در دستور کار قرار گرفت.
عالوه بر این عملیات احــداث خط انتقال جدید 
فاضالب به طول نزدیک به 6000 متر و قطر ۱200 
تا ۱600 میلیمتر در طول دو دهه گذشته به موازات 
خط قدیمی و در چند مرحله اجرا گردید و اوایل 
اسفندماه سال گذشــته پس از احداث حوضچه 
انتقال و سوئیچ فاضالب در میدان فیض به طور 

کامل وارد مدار بهره برداری شد.
با بهره برداری از این حوضچه ارتباط سه خط اصلی 
انتقال فاضالب خیابان های میر، آپادانا و فیض به 
یکدیگر برقرار و انتقال پساب به فاضالبروی خیابان 

آبشار با قطر ۱600 میلیمتر انجام شد.
قدمت 50 ساله شبکه فاضالب در اصفهان 

سبب بروز حوادث و نشست زمین می شود
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: قدمت خطــوط لوله انتقــال فاضالب در 

کالنشهر اصفهان به 50 سال می رسد که پیامد این 
فرسودگی و پوســیدگی، وقوع حوادث ونشست 
زمین است. منصور شیشه فروش با اشاره به نشست 
زمین در محدوده خیابــان آپادنای دوم اصفهان 
که شب گذشــته رخ داد گفت: علت این نشست 
شکستگی خط ۱200 بتنی فاضالب جنوب شهر 

گزارش شده است.
وی افزود: این خط فاضالب در اثر پوســیدگی، 
خوردگی و قدمت 50 ساله شبکه شکسته و موجب 

نشست بخشی از خیابان شده است.
وی اظهار داشت: از زمان وقوع این حادثه که شب 
گذشته ُرخ داد شرکت آب و فاضالب اقدامات الزم 
را در حفاری انحراف جریان فاضالب در عمق هفت 
و نیم متری و بتن ریزی آغاز کرد که تا عصر امروز 

بازسازی کامل خط انجام خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: 
سال های گذشــته حدود ۱0 کیلومتر از خطوط 
اصلی در خیابان نظر غربی و شــرقی تا پل غدیر 
اصفهان بازسازی و نوســازی شد که عالوه بر آن 
۳00 کیلومتر دیگر از این خط نیازمند بازسازی 

است.
وی تصریح کرد: این مهــم نیازمند تأمین اعتبار 
از سوی دولت و وزارت نیروســت تا شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان تعمیر و بازسازی این 

خطوط را در دستور کار قرار دهد.

2 ادامه در صفحه 



محمد رضا جانثاری ظهر سه شنبه در 
نشست کار گروه اجتماعی، فرهنگی، 
سالمت زنان و خانواده استان اصفهان 
با اشاره به بحث جمعیت، اظهار داشت: 
متاسفانه بر موضوع کنترل جمعیت 
بسیار افراطی عمل شده و درست تبیین 
نشده است زیرا مردم تصوری از پیر شدن 
جمعیت و معضالت اجتماعی ناشی از 
آن و بالیی که در آینده کشور را گرفتار 

می کند، ندارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر اهمیـت 
موضـوع جمعیـت درک شـود قطعـاً 
اهمیت آن از فرونشسـت زمین برای ما 
مهمتر خواهد بود، افزود: شـورای عالی 
افزایـش جمعیـت و کارگـروه فرهنگی 
باید بـه ایـن مسـاله بیشـتر پرداخته و 

موضـوع الینحـل را بررسـی کنـد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان 
تصریح کرد: اجرای قانون اراده محکم 
می خواهد و در موضوع جمعیت نیز مساله 
پیر شدن جمعیت و رشد نیافتن جمعیت 
که بزرگترین بال در کشور است نیاز به 

اراده قوی دارد.
وی گفت: اجرای این کار نیاز به یک 
ساختار جدید ندارد بلکه احتیاج به یک 
قرارگاه و جدیت دارد که ذیل کارگروه 

فرهنگی اجتماعی تشکیل شود.
جانثـاری افـزود: شـاکله و کلیـات کار 
افزایـش جمعیت بایـد قدرتمند باشـد 
و موضـوع ایـن قـرارگاه، »قـرارگاه 
تاکتیکـی خـاص جمعیـت؛ کنتـرل و 

رشـد با محوریـت ترویـج فرزنـدآوری 
و مقابلـه رفـع موانـع و هر گونـه عاملی 
که مانع رشـد جمعیـت می شـود«، نام 

گـذاری شـود.
جایگزین  حیوانات  با  انس 

فرزندآوری شده است
مهدی مهدویان فر مدیر کل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه در حوزه جمعیت و 
فرزندآوری ما با نظرات دوگانه ای در 
عرصه جمعیت جوان مواجه بوده ایم، 
گفت: تبیین دوگانه مشکالت اقتصادی 
از یک سو و کیفیت بیشتر زندگی بهتر 
موجب شده است که ازدواج به تأخیر و 

حتی منتفی شود.
وی با اشـاره به قانـون افزایش جمعیت، 
افـزود: تسـهیالت اعطایـی بـا تدابیـر 
قانـون و تولد فرزند سـوم به بـاال و چند 
قلوها، قانـون حمایت از مادران شـاغل، 
حمایـت از مـادران دانشـجو و طلبـه 
وتسـهیالت اعطایی با تدابیـر قانونی در 
بخش مسـکن، مشـوق های اقتصادی، 
خدمات اجتماعـی، گروه هـای مردمی 
آیتم هـای هسـتند کـه در دسـتور کار 

قـرار گرفته اسـت.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان در ادامه به جمعیت 
۱۱ میلیونی مجردها و ۳ میلیون نفری 
سن تجرد قطعی در کشور اشاره کرد 
و افزود: متاسفانه ازدواج در سنین 
باال، ازدواج سفید و انس با حیوانات و 

جایگزین کردن آن با فرزند پدیده های 
مرسوم اجتماعی شده است.

وی با اشاره به قانون ستاد ملی افزایش 
جمعیت در سال گذشته، بیان داشت: 
این قانون در استان ها فرق دارد و ترکیب 
ملی استانی در قانون صامت است و در 
حال حاضر کار گروه راهبردی جمعیت 
از سال ۹۴ تا کنون به این موضوع 

می پردازد.
مهدویان فر گفت: تا زمانی که این 
موضوع تعیین تکلیف نشود فقط در 

قالب کار گروه ها توان اجرایی دارد.
وی در پایان اضافه کرد: رسانه ها و 
دستگاه های اجرایی باید به میزان کافی 
در گروه های هدف فعال باشند و اغنا 
عمومی در جهت فررندآوری در استان 

اصفهان داشته باشند.
شاخص جمعیت اصفهان از میانگین 

کشوری کمتر است
مهــرداد زینلیــان معــاون فنــی مرکــز 
ــت  ــن نشس ــان در ای ــت اصفه بهداش
ــه بیشــترین رشــد  ــه اینک ــا اشــاره ب ب
افزایــش جمعیــت در سیســتان و 

ــد  ــن رش ــالن کمتری بلوچســتان و گی
جمعیــت را دارد، افــزود: اســتان 
اصفهــان از لحــاظ شــاخص جمعیتــی 
رونــد کاهشــی و از میانگیــن کشــوری 

پایین تــر اســت.
وی افزود: وضعیت باروری در اصفهان 
وضعیت مناسبی ندارد و این در حالی 
است که اگر نرخ رشد جمعیت به ۲.۱ 

برسد جایگزین کردن آن مشکل است.
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اصفهان 
ــت در  ــع جمعی ــرد: ۲۱ مان ــح ک تصری
کشــور شناســایی شــده و در این زمینه 
تســهیالت الزم بــا شــرح وظایــف 
دســتگاه های اجرایــی بــه صــورت 
ــدی  ــع بن ــده جم ــدی ش ــته بن دس

ــت. ــده اس ش
مرضیه استکی مدیرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری اصفهان نیز تهدید 
شغلی بانوان در محیط کاری و اداری و 
از دست دادن شغل به واسطه فرزندآوری 
و هزینه های سرسام آور ناباروری را از 
عمده ترین مشکالت بانوان برای افزایش 

فرزند عنوان کرد.

بـر  مبتنـی  کـه  تولیـد  رونـق 
دانش بنیان هـا صـورت گیـرد بـه 
دانـش و تخصـص کسـب شـده بـر 
جوانان کشـور اعتمـاد خواهـد کرد، 
رموضوعـی کـه در بیانیـه گام دوم 
انقـالب بـا موتـور پیشـران کشـور 
یـاد شـده اسـت و هـزاران شـرکت 
دانش بنیـان، طرح هـای زیرسـاختی 
و ضروری در کشـور به ویژه در بخش 
صنعـت و معـدن را در دانـش جوانان 
تحصیل کـرده جسـتجو می کنـد که 
بـا دانش و تخصـص خـود، طرح های 
بزرگـی از قبیـل چرخـه سـوخت 
بنیـادی،  سـلول های  هسـته ای، 
فنـاوری نانو، زیسـت فنـاوری و غیره 
را با دانـش بومی و همچنین توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی و واحدهـای 
صنعتی بخشی را توسـعه بخشیدند. 
در بیانیـه گام دوم انقـالب بـر تبدیل 
صنعـت مونتاژ بـه فنـاوری بومی هم 
تاکید ویژه ای شـده اسـت تا مدیریت 
دانش مدیـران و کارگـزاران جوان، به 
دسـتاوردهای دانـش و فنـاوری را در 
خدمت تولید منتج شـود. دشـمنان 
انقـالب اسـالمی در سـال های اخیـر 
سـعی کرده اند بـا اعمـال تحریم های 
گسـترده، حداکثـر فشـار اقتصـادی 
را بـر مـردم ایـران تحمیل کننـد، اما 
اعتمـاد بـر تـوان داخلـی نیروهـای 
شـاغل در بخـش صنعـت کـه چرخ 
صنعـت را می گرداننـد و رکوردهـای 
عدیـده در صنایـع مـادر و پیشـرو در 
کشـور بـه ویـژه در صنایـع فـوالدی 
نظیـر شـرکت ذوب آهـن و فـوالد 
مبارکه از فشـارهای خارجی کاسـته 
اسـت. هـدف از شـعار امسـال، تاکید 
دوبـاره بـر تولیـد و اشـتغال بـا تکیه 
بـر دانش بنیـان اسـت اگرچـه ایـن 
کلیدواژه ها در بیانیـه گام دوم انقالب 
تشریح شـده اسـت اما جبهه صنعت 
کشـور بایـد بـا اتخـاذ رویکردهایـی 
نظیـر تمرکـز بـر دانـش در تولیـد، 
انتخـاب صحیـح کاالهـای تولیدی، 
کاهـش هزینه هـای تولیـد، افزایـش 
بهـره وری کاالهای تولیـدی و رقابتی 
کـردن کاالهـای تولیـدی در داخـل 
و خـارج از کشـور را سـرلوحه اهداف 
مدون خـود قـرار دهد و در شـرایطی 
که کشـور بـا تحریم هـا و فشـارهای 
خارجـی مواجه اسـت، تولیـد دانش 
خنثـی  زمینـه  می توانـد  بنیـان 
سـازی ایـن تحریم هـا و فشـارها را 
فراهـم کنـد. در واقـع بـرای غلبـه بر 
وابسـتگی بـه خـام فروشـی بایـد از 
دانـش، خالقیـت و نـوآوری در حوزه 
اقتصـاد اسـتفاده کـرد چراکـه رهبر 
انقـالب اسـالمی بـر ارتبـاط بخـش 
تولید و اشـتغال تاکیـد کـرده و بیان 
داشـته اند که اگـر رونق تولیـد ایجاد 
شـود، بر اشـتغال، کاهش نـرخ تورم 
و حتـی کاهش نـرخ تـورم تاثیرگذار 

خواهـد بـود.

دبیر حلقه صنعت قرارگاه گام دوم 
انقالب کشور

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: ۹۷ درصد فروشندگان 
این استان درج قیمت تولید کننده و مصرف 
کننده را بصورت جداگانه بر روی کاالها، برای 
شفاف سازی قیمت ها و روزآمد سازی شیوه 
نظارت بر بازار ضروری می دانند. امیر حسین 
کمیلی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به نتایج 
نظرسنجی از فروشندگان اصفهانی در خصوص 
طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها که 
در اسفندماه پارسال و فروردین سالجاری انجام 
شد، افزود: بر اساس این نظرسنجی ۹۵ درصد 
فروشندگان با طرح درج قیمت تولید کننده 

روی کاالها آشنایی دارند.
وی ادامه داد: ۴۳ درصد فروشندگان اصفهانی 
معتقدند که درج قیمت تولید کننده بر روی 

کاالها به نفع هیچکدام نیست و ۳۶ درصد 
معتقدند که این طرح به نفع تولیدکنندگان 
است. سرپرست اداره کل صنعت معدن و 
تجارت اصفهان اظهار داشت: ۹۰ درصد 
فروشندگان این استان اذعان دارند که مشتریان 
با طرح درج قیمت تولید کننده موافقت خیلی 
کمی دارند. وی اضافه کرد: بر اساس نتایج 
این نظرسنجی، ۸۴ درصد از فروشندگان در 
محاسبه قیمت نهایی کاال برای مصرف کننده با 

مشکل مواجه شده اند.
کمیلی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های 
انجام شده ۴۶ درصد از فروشندگان اصفهانی 
دارای ۱۰۰ تا ۵۰۰ قلم کاال هستند و ۲۵ درصد 
از آنها دارای ۵۰۰ تا یک هزار قلم کاال هستند 
و چهار درصد نیز دارای بیش از پنج هزار قلم 

کاال هستند. وی افزود: ۶۸ درصد فروشندگان 
اصفهانی اذعان دارند که قیمت تولید کننده در 
۵۰ تا ۱۰۰ قلم از کاالهایشان درج شده است. 
به گزارش ایرنا، از حدود چهار ماه پیش، اجرای 
طرح »درج قیمت تولید کننده به جای قیمت 
مصرف کننده روی کاالها« از سوی وزارتخانه 
صمت با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت ها 
و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف شبکه 
توزیع، آغاز شد. از اوایل اسفندماه سال گذشته 
که طرح خرید شفاف با وجود کارشکنی برخی 
گروه های ذی نفع و برخی رسانه ها با همراهی 
غالب تولیدکنندگان همراه بود، برای اصالح 
برخی رویه های فرهنگی و اجرایی، مقرر 
شد تنها در دوره گذار، قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده به صورت هم زمان درج شود. 
ایجاد بهره وری و رقابت سالم عوامل تأمین و 
توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کاالها 
در سه ماه اخیر به غیر از محصوالت کشاورزی، 
حذف تخفیف های غیرواقعی، کاهش بهای 
پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش 
از ۸ هزار قلم کاالیی، ارائه اطالعات قیمتی 
و آگاهی رسانی به مصرف کنندگان، حذف 
واسطه های غیرضروری، جلوگیری از انباشت 
و احتکار کاالهای سرمایه ای در شبکه توزیع 
و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب 
قانونی حلقه های تأمین و توزیع از نتایج اجرای 

مراحل قبلی این پروژه است.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان با اشاره 
به حدود یک هزار زندانی جرائم غیر عمد و 
محکومان مالی در زندان های استان، گفت: 
بیش از ۹۶ پرونده از زندانیان واجد شرایط در 
ستاد دیه استان برای ماه مبارک رمضان آماده 
شده است. اسداهلل گرجی زاده در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به برگزاری برنامه یک شهر 
ضیافت همچون سال های گذشته در ماه 
رمضان، اظهار کرد: امیدواریم با کمک خیرین 
و مردم نیکوکار اصفهان بتوانیم زمینه آزادی 
تعدادی از زندانیان واجد شرایط را در این 
ماه فراهم کنیم. وی با اعالم اینکه بیش از ۹۶ 
پرونده از زندانیان واجد شرایط در ستاد دیه 
استان برای ماه مبارک رمضان آماده است، 
گفت: این زندانیان شرایطی داشتند ازجمله 

اینکه جرم دیگری نداشته اند، مدت طوالنی در 
زندان بوده اند، حسن رفتار داشته اند، شرایط 
خاصی دارند و پرونده های آن ها کامل است، 
به طوری که همه بررسی های الزم انجام شده 
و همه حوزه های مربوطه نظر داده اند که باید 
به آزادی آن ها کمک شود. مدیرعامل ستاد 
دیه استان افزود: از ۹۶ نفر زندانی که پرونده 
آن ها برای آزادی در ماه مبارک رمضان آماده 
شده، دو نفر زن و بقیه مرد هستند. وی گفت: 
تعداد کل زندانیانی که به دلیل ارتکاب جرائم 
غیر عمد در زندان های استان هستند حدود 
یک هزار نفر است که به طور متوسط هر نفر از 

آن ها ۴۰ میلیون تومان برای آزادی نیاز دارد.
گرجی زاده با اشاره به آزادی ۷۵۳ زندانی 
جرائم غیر عمد در سال گذشته، گفت: این 

زندانیان ۲۷۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان 
بدهی داشتند که برای آزادی آن ها ۱۲۰ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان گذشت شاکی، 
۶۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان اعسار و ۳۷ 

میلیارد تومان کمک بالعوض داشتیم.
وی همچنین از کمک ۲۸ میلیارد و ۶۷۴ 
میلیون تومانی خیرین اصفهانی برای آزادی 
زندانیان جرائم غیر عمد در سال گذشته خبر 
داد. مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان به 
جمع آوری ۱۳ میلیارد تومان در برنامه یک 
شهر ضیافت در سال گذشته اشاره و تصریح 
کرد: ۱۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بود نیز 
از طریق مراجعه و کمک حضوری خیرین در 

ستاد دیه استان جمع آوری شد.
وی با دعوت از مردم نیکوکار استان اصفهان 
برای کمک به زندانیان جرائم غیر عمد و 
خانواده هایشان، گفت: امیدواریم امسال 
شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان نیازمند 
باشیم. همان طور که در سال ۹۹ ۶۷۷ زندانی 
آزاد شدند، اما این تعداد در سال گذشته حدود 

۱۰۰ نفر افزایش یافت.
گرجی زاده با بیان اینکه اصفهان در کمک و 
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومان 
مالی در کشور رتبه اول را دارد، اظهار امیدواری 
کرد که امسال و به ویژه در ماه مبارک رمضان 
با کمک خیرین و مردم اصفهان افراد بیشتری 

بتوانند به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

رئیـس اتـاق اصنـاف اصفهـان پیرامـون تغییـر 
سـاعت کاری اصناف در ماه مبـارک رمضان گفت: 
سـاعت کاری مـاه مبـارک رمضـان در دهه هـای 
گذشته، ساعت مشـخصی بوده اما امسـال مصوبه 
جدیـدی ابالغ شـد و سـاعت ها تغییـر پیـدا کرد.

رسـول جهانگیـری، رئیس اتـاق اصنـاف اصفهان 
در اصفهـان پیرامون تغییـر سـاعت کاری اصناف 
در ماه مبارک رمضان اظهار داشـت: سـاعت کاری 
ماه مبـارک رمضان در دهه های گذشـته، سـاعت 
مشـخصی بوده امـا امسـال مصوبه جدیـدی ابالغ 
شـد و سـاعت ها تغییـر پیـدا کـرد البتـه بـه ایـن 
تغییـر سـاعات اعتـراض داریـم امـا آن را ابـالغ 

کردیـم.

وی در خصوص سـاعت کاری مشـاغل مختلف، با 
یـادآوری اینکه پذیرایـی در محل در هر شـغلی از 
اذان صبـح تا مغـرب ممنـوع اسـت، توضیـح داد: 
در گذشـته سـاعت کار غذاهـای بیرون برمـان 
ماننـد آش و حلیـم، سـاعت ۱۴ بـوده و در مصوبه 
جدید سـاعت ۱۵ اسـت؛ واحدهای فسـت فودی، 
بسـتنی فروش ها و... در گذشـته از سـاعت ۱۷ 
بیـرون بر داشـتند امـا اآلن از یـک سـاعت قبل از 
افطـار اسـت و بیرون بـر رسـتوران ها نیـز سـاعت 
۱۶ اسـت کـه در گذشـته سـاعت ۱۴ بوده اسـت.

جهانگیـری بـا بیـان اینکـه مـا ۲ سـال شـرایط 
کرونـا را پشـت سـر گذاشـتیم و مـردم شـرایط 
اقتصـادی خوبـی ندارنـد، تصریـح کـرد: زمانـی 

که دولت سـاعت کاری کارمنـدان خـود را در ماه 
رمضـان یـک سـاعت کم تـر می کنـد، ایـن مـورد 
درسـت نیسـت که کارمندان یـک سـاعت زودتر 
به خانه بازگردنـد و مجدد برای صـف آش و حلیم 
بازگردنـد، بهتـر بـود سـاعت کاری رسـتوران ها 
همان سـاعت ۱۴ بود تا کارمندی که سـاعت ۱۳: 
۳۰ تعطیـل می شـود، همـان وقـت بـرای خریـد 

آش و حلیـم بـرود.
رئیـس اتـاق اصنـاف اصفهان بـا تأکیـد بـر اینکه 
نماینـده اصنـاف هسـتم و بـه ایـن تغییر سـاعت 
به ۲ دلیـل اعراض دارم، خاطرنشـان کـرد: رعایت 
حرمـت مـاه مبـارک رمضـان اولویت کارها اسـت 
و طبق ایـن احتـرام، پذیرایـی در سـالن ها از نماز 

صبـح تا مغـرب ممنـوع اسـت اما اگـر توزیـع غذا 
بـه صـورت بیرون بـر از سـاعت ۱۴ بـود، فعالیـت 
کسـبه رونق بیش تـری داشـت زیرا توزیـع برخی 
غذاهـا پـس از اذان فایـده ای نـدارد و نیـاز اسـت 
نهایتـاً تا نیـم سـاعت پیـش از اذان غـذای خود را 

توزیـع کنند.
وی در پایـان بیـان داشـت: همچنیـن برخـی از 
واحدهـای صنفـی در حـال پخـت حلیـم و آش 
هسـتند و حـدود ۶۰ خانم بـرای آن سـبزی پاک 
می کننـد و در کل حـدود ۱۵۰ پرسـنل بـرای آن 
کار می کننـد، هرچـه سـاعت کاری محدودتـر 
شـود، مجبور به کم کـردن مقـدار تولید هسـتند 
و این مـورد باعث بیـکاری برخـی افراد می شـود.

نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان وخانواده برگزار شد:

تاکیدمعاوناستانداربرافزایشجمعیتاصفهانیها
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهان گفت: 
افزایش جمعیت استان اصفهان باید در اولویت حوزه 

امور اجتماعی و امور بانوان استانداری قرار گیرد.
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دارالعلم؛ انتشارات توسط

کتاب
»جریانشناسی
شبهاتدینی«

منتشرشد

  اخبار اصفهان:   کتاب »جریان شناسی شبهات دینی« 
با موضوع شناخت جریان های فکری معارض با دین 
و با تأکید بر جریان های فمینیسم، باستانگرا و الحاد 
توسط انتشارات دارالعلم منتشر و در دسترس عموم 
عالقه مندان قرار گرفته است. کتاب »جریان شناسی 
شبهات دینی« با بررسی چهار محور، مؤلفه های فکری، 
موضوع های پُرتکرار و مورد عالقه، گفتمان شناسی 
طراحی شبهه، شخصیت های تأثیرگذار به شناسایی 
بسترهای شکل گیری شبهه، چرایی تأثیرگذاری و 
روش های تحلیل و پاسخگویی مناسب به آن پرداخته 
است. بررسی و پژوهش در منشأ شبهات، گامی مهم و 
اساسی برای شناخت هر چه بهتر شبهات رایج در سطح 

جامعه است و بسترساز انتخاب پاسخی مناسب و اقناعی 
برای مخاطبان این شبهات و پرسش ها است. جریان های 
فکری معارض با دین در هر دوره و زمانه ای با هدف تغییر 
رفتار اعتقادی جامعه دینی، سعی می کنند تا چالش و 
تردیدی در باورهای مردم ایجاد کنند و انسان را به وادی 
حیرت و سرگردانی بکشانند. گروه های فکری معارض 
دین، گرچه هدف مشترکی دارند؛ اّما مؤلفه فکری واحدی 
ندارند و هر کدام بر اساس چهارچوب فکری خود، گفتمان 
یا شعاری را برای نشر عقاید خویش بر می گزینند که از 
ویژگی های دوران ما، تنوع گفتمان های شبهه ساز است. 
آگاهی و شناخت نسبت به جریان های معارض برای دفاع 
از باورهای اعتقادی، از ضرورت های عصر حاضر است و 

در صورت غفلت از شناسایی جریان های شبهه افکن و 
عدم شناخت راه های مقابله با آن، جامعه، سرمایه معنوی 

و توحیدی خود را از دست رفته خواهد دید.
حجت االسالم دکتر سید حسن هاشمی جزی، این کتاب 
را با بهره گیری از ۴۶۰ منبع دسِت اول و مقاله علمی و 
همچنین یک دهه تدریس مباحث شبهه شناسی در 
مراکز حوزوی و دانشگاهی تألیف کرده است. چاپ 
نخست کتاب »جریان شناسی شبهات دینی« با موضوع 
شناخت جریان های فکری معارض با دین در ۲۷۲ صفحه 
با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به بهای ۵۹،۰۰۰ هزار تومان از 

سوی انتشارات دارالعلم راهی بازار نشر شده است.

  پریسـا جمدی:   اضطراب یکی از شایع ترین مشکالت 
روانی اســت که تقریباً ۷.۶ درصد از جمعیت جهان را 
تحت تأثیر قرار می دهد. اضطراب یک واژه عمومی مورد 
استفاده برای توصیف اختالالت مختلفی از جمله اختالل 
اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و ترس است- و به 
طور کلی با احساســات دائمی همچون تنش، نگرانی و 
عصبانیت که می تواند زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار 
دهد، مشخص می شود. در بیشــتر موارد، مصرف دارو 
معموالً به عنوان یک دوره اصلی درمان ضروری است. اگر 
چه، راه کارهای متعددی وجود دارد که می توانید برای 
کمک به کاهش عالئم اضطراب به کارگیرید، از ورزش 
گرفته تا تکنیک های تنفسی.  در این مقاله چند مورد از 
خوراکی هایی که به بهبود عملکرد مغز و کاهش اضطراب 

کمک می کنند شرح داده شده است.
1. ماهی سالمون

ماهی ســالمون برای کاهش اضطراب مفید است. این 
ماهی شامل مواد مغذی است که برای سالمت مغز مفید 
می باشــند، از جمله ویتامین D و اسیدهای چرب امگا 

۳، ایکوساپنتانوییک اسید و دوکوساهگزائنوئیک اسید.
این مواد مغذی می توانند به تنظیم انتقال دهنده های 
عصبی دوپامین و ســروتونین کمک کنند، که دارای 
خاصیــت آرامبخش هســتند. رژیم غذایــی غنی از 
ایکوساپنتانوییک اســید و دوکوساهگزائنوئیک اسید 
باعث کاهش اضطراب می شــود. محققان معتقدند که 
این اســیدهای چرب می توانند التهاب را کاهش دهند 
و از اختالل عملکرد ســلول مغزی، که در افراد مبتال به 
اضطراب رایج است، جلوگیری کنند. همچنین می تواند 
از توانایی مغز برای انطباق با تغییرات حمایت کند، و این 
امکان را فراهم می کند که فرد با عوامل استرس زا که باعث 
اضطراب می شوند بهتر کنار بیاید. به منظور دستیابی به 
بهترین نتایج، سعی کنید ۲ تا ۳ مرتبه در هفته ماهی 

سالمون میل کنید.
2. بابونه

گیاه بابونه می تواند بــه کاهش اضطراب کمک کند. این 
گیاه شامل خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی است 
که می تواند به کاهش التهاب ناشــی از اضطراب کمک 
کند. بابونه می تواند به تنظیم انتقال دهنده های عصبی 
مرتبط با خلق و خوی مانند سروتونین، دوپامین و گاما 

آمینوبوتیریک اسید )GABA( کمک کند.
3. زردچوبه

زردچوبه ادویه ای است که حاوی کورکومین می باشد، و در 
ارتقاء سالمت مغز و جلوگیری از اختالالت اضطرابی نقش 
موثری دارد. کورکومین دارای خواص آنتی اکســیدانی و 
ضدالتهابی است و به جلوگیری از آسیب به سلول های مغزی 

مرتبط با التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو کمک می کند.
4. شکالت تلخ

افزودن شــکالت تلخ به رژیم غذایی می تواند به کاهش 
اضطراب کمک کند. شکالت تلخ حاوی فالونول هایی از 
جمله اپی کاتچین و کاتچین است که ترکیبات گیاهی 
هستند و به عنوان آنتی اکسیدان ها عمل می کنند. طبق 
تحقیقات انجام شده فالونول های موجود در شکالت تلخ به 
بهبود عملکرد مغز کمک کرده و اثر حفاظت نورونی دارند. 
فالونول ها جریان خون را به مغز و مسیرهای سیگنال دهی 

سلولی را افزایش می دهند.
5. ماست

اگر از اضطراب رنج می برید، ماست را به رژیم غذایی تان 
اضافه کنید. پروبیوتیک یا باکتری های سالم موجود در 
برخی از انواع ماست برای سالمتی بدن، از جمله سالمت 
روان بسیار مفید است. غذاهای حاوی پروبیوتیک مانند 
ماست می توانند با کاهش التهاب و افزایش تولید انتقال 
دهنده های عصبی، مانند سروتونین، ســالمت روان را 
افزایش داده و عملکرد مغز را بهبود بخشــند. طبق یک 
تحقیق انجام شــده، افراد مضطربی که روزانه ماســت 
پروبیوتیک مصرف می کردند، نسبت به افرادی که ماست 
بدون پروبیوتیک مصرف می کردند، بهتر قادر به مقابله با 

اضطراب بودند.
سخن پایانی

اضطراب یک اختالل روانی پیچیده است که برای مدیریت 
مؤثر آن راه کارهای زیادی مورد نیاز است. عالوه بر دارو و 
درمان، مواد غذایی که مصرف می کنید نیز می توانند بر 
روی عملکرد بهتر مغز برای مدیریت اضطراب مؤثر باشند.

با این حال، شواهد علمی کافی مبنی بر تأثیر مواد غذایی بر 
عملکرد مغز و کاهش اضطراب وجود ندارد، به همین دلیل 
به هیچ وجه رژیم غذایی نباید جایگزین داروها و درمان های 
پزشکی شود. با این وجود، اضافه کردن این مواد به رژیم 

غذایی تان خالی از لطف نبوده و می تواند مفید باشد.

زندگی سالم

سرمقاله
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سرپرست سازمان صمت درباره درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را بر روی کاالها:

بیشترفروشندگاناصفهانیضروریمیدانند
مدیرعامل ستاد دیه استان اعالم کرد:

گلریزانماهرمضانبرایآزادی۹۶زندانیدراصفهان

رئیس اتاق اصناف اصفهان پیرامون تغییر ساعت کاری اصناف درماه رمضان؛

امسالمصوبهجدیدیابالغشد

غذاهایی که اضطراب را کاهش می دهند:
آرامشیافتنباخوردنیها



رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدن از ورود حدود ۷۷۵ هزار مسافر در 
نوروز ۱۴۰۱ به این شهرستان خبر داد و گفت: هزار و ۵۵۰ مسافر در مراکز اقامتی شهرستان 
فریدن اسکان داده شدند. محمود سلیمی از ورود حدود ۷۷۵ هزار مسافر از ۲۸ اسفندماه 
۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ به شهرستان فریدن خبر داد و اظهار کرد: هزار و ۵۵۰ مسافر 
در مراکز اقامتی شهرستان شامل یک مرکز بوم گردی، یک هتل، مهمانسرا و دو مهمان پذیر 
و ۵ مدرسه آموزش و پرورش اسکان یافتند. وی با بیان اینکه رودخانه پالسجان فریدن از 
جاذبه های گردشگری فریدن است، گفت: از ۱۳۰ اثر تاریخی شهرستان فریدن تاکنون ۳۰ 
اثر به ثبت ملی رسیده است. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدن با بیان 
اینکه این شهرستان ۱۰ اثر تاریخی ملموس دارد که معروف ترین کلیسای استیاتوس، حمام 
تاریخی و دستکندها با ۳۰۰ سال قدمت است، افزود: تکمیل پرونده کلیسای استیپانوس برای 
ثبت در فهرست آثار ملی انجام شده است. سلیمی با بیان اینکه در شهرستان فریدن ۹۰ هنرمند 
در ۸ واحد صنایع دستی در رشته های خاتم کاری، چرم دوزی، معرق، منبت، ملیله دوزی، 
جاجیم و گلیم بافی، سفالگری و غیره فعالیت می کنند، گفت: سال ۱۴۰۰ تسهیالت صنایع 
دستی شهرستان ۶۰۰ میلیون تومان بوده است، هنر دستی جاجیم و گلیم بافی فریدن بیش از 
۱۰۰ سال قدمت دارد. وی گفت: کمبود اعتبار مرمت آثار تاریخی و موزه مردم شناسی، 
عدم تخصیص اعتبارات توازن، عدم ارتقا نمایندگی به اداره میراث فرهنگی از ضعف ها 
شهرستان فریدن است. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدن گفت: 
سال ۱۳۹۴ موزه مردم شناسی فریدن تأسیس و آثار ادوات کشاورزی، صنایع دستی و لوازم 
خانگی گذشتگان در آن نگهداری و نمایشی از فرهنگ و تمدن فریدن است که هر سال در 

ایام نوروز مورد استقبال گردشگران قرار می گیرد.

افزایش دمای هوا در  اداره هواشناسی کاشان گفت:  رئیس 
روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه جاری در پنجاه سال گذشته بی سابقه 

بوده است.
عباس ارغوانی در در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: روزهای 
۱۴ و ۱۵ فروردین دمای حداکثر هوا به ترتیب به ۳۳ و ۳۴ 
درجه سانتیگراد رسید که این دما برای این زمان از سال در نیم 

قرن گذشته سابقه نداشته است.
وی افزود: این رکوردها به »فَرین گرمایی« یا »گرمای َحدی« 
اقلیمی  تغییرات  عالمت های  از  یکی  که  است  معروف 
محسوب می شوند و نکته قابل توجه اینکه وقوع این رکورد 
در این موقع سال می تواند نشانه ای قوی از وجود تنش آبی و 

حاکمیت خشکسالی شدید در این منطقه باشد.

راهکار  تنها  کرد:  تصریح  کاشان،  هواشناسی  اداره  رییس 
مواجه و سازگاری با موضوع تغییرات اقلیمی، مدیریت حفظ 
منابع آبی و انرژی های وابسته است که نیازمند آگاهی بخشی 

و مشارکت همه مردم و مسئوالن است.
ارغوانی گفت: بنا به تفسیر نقشه های هواشناسی، پدیده غالب 
جوی تا روز چهارشنبه هفته جاری به صورت صاف تا قسمتی 
باد  وزش  با  همراه  ابری  نیمه  ازظهر  بعد  ساعت  در  و  ابری 

خواهد بود.
وی افزود: پیش بینی می شود روزهای پنجشنبه تا شنبه هفته 
آینده عالوه بر حاکم شدن دمای باالی ۳۰ درجه، به واسطه 
شدت وزش باد، وقوع پدیده گرد و خاک بیش از پیش به 

واسطه خشکسالی، خودنمایی می کند.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به اینکه صدور شناسنامه برخی از شهروندان از نجف آباد 
است، گفت: مغایرت محل صدور و سکونت در طرح جهش مسکن در تیران رفع شد.

این  فرمانداری  در محل  و کرون  تیران  در جلسه شورای مسکن  کیا  علی محمدی 
شهرستان افزود: در بررسی احراز هویت متقاضیان مسکن مغایرت محل تولد و یا صدور 

شناسنامه با محل سکونت آنان در تیران و کرون رفع شده است.
وی بیان کرد: برخی از مردم ساکن این شهرستان به دلیل اینکه شناسنامه آنان در نجف 
آباد صادر شده، قادر به ثبت نام در طرح جهش مسکن تیران و کرون نبودند که این 

مغایرت رفع شده و در بررسی احراز هویت به آن توجه می شود.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه تاکنون پنج هزار نفر از این شهرستان متقاضی مسکن 
بوده و در سامانه ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: شرایط احداث مسکن در شهر تیران با 
وجود زمین فراهم است و در دو شهر رضوانشهر و عسگران نیز با استفاده از زمین های 
مازاد دستگاه های دولتی و یا خرید یا معاوضه ملک از افراد حقیقی این اقدام محقق 
خواهد شد. وی اضافه کرد: ۸.۴ هتکار زمین مازاد دستگاه های دولتی در این شهرستان 
شناسایی شده که پس از فرآیندهای قانونی مسیر واگذاری اسناد زمین به نام دولت 
جمهوری اسالمی ایران و واگذاری به وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن انجام 
می شود.محمدی کیا از دستگاه های اداری و خدمات رسان خواست تا توان خود را برای 
تأمین امکانات، ایجاد زیرساخت ها و اجرای این طرح مهم دولت سیزدهم که سبب خانه 

دار شدن مردم خواهد شد، همکاری و تالش مضاعف داشته باشند.
وی نگاه جزیره ای و کوتاه مدت به مراحل اجرای طرح جهش مسکن را آسیبی جدی 
به این پروژه مهم خواند و اظهارداشت: مشکالتی که در سطح شهرستان قابل حل نباشد 
در جلسات استانی پیگیری خواهد شد.به گزارش ایرنا، بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر در استان 

اصفهان برای خانه دار شدن در سامانه طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند.
تیران و کرون با بیش از ۷۲ هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

فرماندار تیران و کرون مطرح کرد:

رفع مغایرت
محل صدور و سکونت در طرح جهش مسکن

رئیس میراث فرهنگی فریدن خبر داد:

ورود حدود ۷۷۵ هزار مسافر به فریدن

سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان گفـت: ۱۵ مرکـز تهیـه، 
توزیـع و عرضـه مـواد غذایـی و اماکـن عمومـی و بیـن راهی 
این شهرسـتان از ابتدای سـالجاری تاکنون پلمب شـده اسـت.

محمدشـریف زارعی در نشسـت سـتاد پیشـگیری و مدیریت 
کرونـا اسـتان اصفهـان کـه بـه صـورت وبینـار برگـزار شـد، 
افـزود: از ابتـدای تعطیـالت نـوروز تاکنـون پنـج هـزار و ۸۳۴ 
مـورد بازدیـد از مراکـز تهیـه، توزیـع و عرضـه مـواد غذایی و 
اماکـن عمومـی و بیـن راهـی کاشـان صـورت گرفته اسـت.

وی اضافه کرد: در این بازدیدها ۱۹ مورد تخلف به مراجع 
قضایی معرفی و ۱۵ مرکز غیربهداشتی متخلف پلمب و تعطیل 

شده است.
رییـس سـتاد پیشـگیری و مدیریـت کرونا در کاشـان تصریح 
کـرد: خـط قرمـز مدیریـت شهرسـتان در حفـظ سـالمت و 

امنیت مردم اسـت و براسـاس بازرسـی های صـورت گرفته از 
سـوی ماموران بهداشـت، دو هزار و ۹۰۸ کیلوگرم مواد فاسد 

در برخـی صنف هـا کشـف و معدوم شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در ایـن مـدت ۶۷ مـورد شـکایت مردمـی از 
مکان هـا و مجموعه هـای مختلـف بـه دسـت مـا رسـید کـه در 
کمتـر از ۲۴ سـاعت بـه آنهـا رسـیدگی شـد. زارعـی بـا اشـاره 
وضعیت کرونا در کاشـان اظهار داشـت: در ۲۴ سـاعت گذشته 
۲۶ بیمـار جدیـد مبتـال به کرونا در این منطقه شناسـایی شـدند.

وی افـزود: بـا بسـتری پنـج بیمـار جدیـد، در مجمـوع ۲۰ نفـر 
در بیمارسـتان شـهید بهشـتی بسـتری هسـتند و از ایـن تعـداد 
پنـج نفـر در بخـش مراقب هـای ویـژه بـه سـر می برنـد؛ الزم 
اسـت شـهروندان نسـبت بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
تـا ریشـه کن شـدن ایـن بیماری اهتمـام ویژه ای داشـته باشـند.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرسـتان سـمیرم از اهدای 
۶۲ سـری جهیزیه به نوعروسـان تحت حمایت کمیتـه امداد این 

شهرستان خبر داد. 
اردشـیر فـرخ ونـد اظهـار داشـت: اقـالم ایـن جهیزیه هـا شـامل 
لـوازم ضـروری بـرای شـروع زندگی مشـترک، اعـم از یخچال 
فریزر، ماشـین لباسشـوئی تمـام اتوماتیک، اجـاق گاز، تلوزیون 
آل سـی دی، جـارو برقی و چند قلـم دیگر به ارزش ۳۵۰ میلیون 

ریال اسـت.
بـه گفتـه وی، ایـن امـر مهـم و خداپسـندانه بـا کمـک خیـران و 
نیکـوکاران سـمیرمی در قالب هـم افزائی با کمیته امداد سـمیرم 

تحقق یافته اسـت.
رییـس کمیته امـداد امام خمینی )ره( سـمیرم یادآور شـد: سـال 
گذشـته نیـز بیـش از یکصـد جهیزیـه بـرای افـراد و خانوارهـای 

تحـت پوشـش ایـن نهـاد حمایتی تهیـه و بـه آنها اهدا شـد.
  توجله بله سلبک زندگلی ایرانی و اسلامی مورد 

انقاب رهبلر  تاکید 
فـرخ ونـد بـا بیـان اهمیـت توجـه بـه سـبک زندگـی ایرانـی و 
اسـالمی مـورد تاکیـد رهبر انقـالب، خاطر نشـان کـرد: ازدواج 
آسـان زمینـه زندگی همـراه با نشـاط و قناعـت را فراهم می کند 

و بـه نوعـی اشـاعه خیـر و نیکـی نیز محسـوب می شـود.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان:

۱۵ واحد غیربهداشتی متخلف در شهر پلمب شد

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان سمیرم خبر داد:

توزیع ۶۲ سری جهیزیه بین مددجویان کمیته امداد

شهردار نجف آباد مطرح کرد؛ 

باغشهر صفوی چهارمین مقصد گردشگران استان اصفهان در بهارجان ها  
عبدالرســول امامــی، شــهردار نجف آبــاد، بــا بیــان اینکــه اقدامــات گســترده و مؤثــری در 
خصــوص رونــق گردشــگری در ایــن شــهر صــورت گرفتــه اســت، گفــت: امســال بــا 
شــعار »آمــد بهارجان هــا« و بــا هــدف توســعه و رونــق صنعــت گردشــگری بــه اســتقبال 
ســال جدیــد رفتیــم و در ســطوح مختلــف تــالش کردیــم تــا اقدامــات مؤثــری در ایــن 

زمینــه رقــم بخــورد.
امامــی در ادامــه بــه ارتبــاط مســتمر و مؤثــر مدیریــت شــهری نجف آبــاد بــا رســانه های 
مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: پخــش مســتقیم برنامــه تلویزیونــی بهــار جان هــا از اول 
تــا پنجــم فروردیــن از شــبکه ملــی شــما و شــبکه اســتانی اصفهــان، از شــهر نجــف آبــاد 
و معرفــی ظرفیت هــا و جاذبه هــای گردشــگری شــهر از طریــق رســانه ملــی بخشــی از 

فعالیت هــای رســانه ای مدیریــت شــهری در ایــام نــوروز بــوده اســت.
وی در ادامه با اشـاره به برگزاری نمایشـگاه نجف آباد در باغ موزه چهلسـتون اصفهان، 

تصریـح کـرد: در ایـن نمایشـگاه شـاهد اسـتقبال هم اسـتانی ها، گردشـگران و مسـافران 
نـوروزی داخلـی و خارجـی از نمایشـگاه نجـف آبـاد و برنامه هـای اجرایـی در ایـن 
نمایشـگاه نظیـر موسـیقی سـنتی و نمایـش با موضـوع آداب و رسـوم نجف آبـاد بودیم.

از سوی  با تدابیر در نظر گرفته شده  شهردار نجف آباد خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
مدیریت شهری، موفق شدیم تا رکورد جدیدی در ورود مسافران نوروزی و گردشگران 
به نجف آباد به ثبت برسانیم و امیدوار هستیم که در راستای درآمدهای پایدار برای شهر 

بتوانیم دستاوردهای بیشتری در حوزه گردشگری داشته باشیم.
ــده در  ــت ش ــات ثب ــاس اطالع ــاه براس ــن م ــتم فروردی ــا هش ــزود: ت ــه اف ــی در ادام امام
ســامانه جانــا، نجــف آبــاد بــا بیــش از ۱۲۲ هــزار بازدیــد از اماکــن گردشــگری، تاریخی 
و تفریحــی پــس از اصفهــان، کاشــان و نطنــز، رتبــه چهــارم جــذب گردشــگر در اســتان 
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رئیس اداره هواشناسی کاشان عنوان کرد:

گرمای بی سابقه فروردین دشت کاشان در نیم قرن گذشته

گفت و گو

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان؛

حفاظت از خاک در اصفهان نیازمند برنامه ریزی اصولی است
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اصفهان، 
نیازمند برنامه ریزی اصولی و مقابله با تهدیدهای 
از  فعلی، برای حفاظت از خاک به عنوان یکی 
احمد  سید  است.  طبیعی  سرمایه های  مهمترین 
خاتون آبادی، در گفت و گو با ایرنا، افزود: در 
منطقه  در  نیز  و  شرق  شمال  در  ُگرگاب  دشت 
صد  بر  افزون  اصفهان،  شرق  جنوب  در  قُهاب 
که  است  متمادی  سال های  آجرپزی  کوره 
خاک زراعی را برداشت و به آجر فشاری تبدیل 
می کنند، بطوریکه در دشت گرگاب سطح خاک 
بیش از یک متر پایین رفته و آنچه باقی مانده است 
زیرا  نیست  کشاورزی  و  کار  و  کشت  مناسب 
الیه های زیرین خاک از مواد مغذی و الزم بی 

بهره است.
آجرهای  این  شدن  صادر  با  کرد:  تصریح  وی 
تولیدی از خاک، در واقع ظرفیت تولید خوراک 

و مواد غذایی از استان خارج می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: 
جابجایی خاک به مناطق داخل و بیرون استان و 
جدا کردن خاک از محل پدیدار شدن و زایش، 
پایداری این منبع مهم و حیاتی را تهدید می کند 

که باید قبل از اینکه امنیت مواد غذایی و خوراکی 
نیز کاهش یابد برای رفع آن برنامه ریزی کرد.

خاتون آبادی افزود: الزم است به خاک به عنوان 
یک موجود زنده نگاه کرد که سالمت آن برابر با 

سالمت زیست بوم یا اکوسیستم است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه 
داد: تغییر غیر قانونی کاربری اراضی کشاورزی 
کشاورزی،  زمین های  در  ساختمان  احداث  و 
در عمل برای همیشه خاک را از دسترس تولید 
فشردگی  مرور  به  و  می سازد  خارج  خوراک 
ساز،  و  ساخت  وجود  دلیل  به  خاک  الیه های 
تغییر  منفی  جهت  در  را  آن  فیزیکی  ساختار 

می دهد.
طبیعی،  عرصه های  به  تعدی  آبادی،  خاتون 
اصولی،  کشاورزی  بدون  خاک  رهاسازی 
و  معدنی  فعالیت های  بدنبال  خاک  تخریب 
از دیگر  تخلیه پسماندهای صنعتی و خانگی را 

تهدیدهای این بخش بر شمرد.
به گفته وی، هر چه ساختمان ها و سازه ها بر روی 
تغییر ساختار  با  بمانند  باقی  بیشتر  زراعی  خاک 
طبیعی خاک خاصیت زراعی بودن خاک بیشتر 

از دست می رود و با از بین رفتن خلل و فرج های 
موجود در خاک, قابلیت برگشت پذیری آن با 

گذشت زمان بسیار کاهش می یابد.
 به گزارش ایرنا، خلل و فرج خاک همان فضای 
به وسیله  بین ذرات جامدخاک است که  خالی 
هوا، گازها و آب اشغال می شوند و ساختار خاک 
تاثیرعواملی چون  را تشکیل می دهند که تحت 
بافت، ثبات ساختار، عملیات زراعی و عوامل و 

شرایط محیطی است.
خاتـون آبـادی گفـت: ۵۰ درصـد خـاک سـالم 
در بردارنـده خلـل و فـرج اسـت که نیمـی از آنها 
بـرای عبـور آب و نیمـی دیگـر بـرای عبـور هـوا 
اسـت، طبیعـی اسـت بـا بهـره برداری هـای غیـر 
زراعـی و یـا وقتـی آب را از آبخوان هـا تخلیـه 
می کنیـم خاصیـت هوادهـی خـاک و عبـور آب 
بدنبـال پرشـدن فضاهای خالی بیـن خاک و خلل 

و فرج هـا از بیـن مـی رود.
مهم ترین  زیست،  محیط  فعال  و  دانشگاه  استاد 
پیامد تخریب خاک را از دست دادن حاصلخیزی 
آن منطقه عنوان کرد و افزود: با تخریب خاک، 
و  احیا  قدرت  و  انسجام  کشت،  قابلیت  زمین 

به کانونی  و  از دست می دهد  را  بازسازی خود 
برای ایجاد ریزگردها تبدیل خواهد شد.

 ضرورت بازنگری در نحوه کشت برای 
حفاظت از خاک حوضه زاینده رود

اینکه  بیان  با  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  دانشیار 
خاک  سانتیمتر  هر  برای  طبیعت  در  خاکسازی 
و  ُکند  بسیار  فرایندهای  طی  زراعی،  سطحی 
پیچیده افزون بر ۷۰۰ سال طول می کشد، افزود: 
اصفهان،  خشکی  شرایط  در  خاک  از  حفاظت 
سخت تر و نیازمند برنامه ریزی اصولی و علمی 

است.
وی افزود: اگر شرایطی پیش آمد که خاک پایین 
دست حوضه زاینده رود با کم آبی مواجه شود و 
قابل کشت نباشد و از طرفی در معرض فرسایش 
بادهای فصلی نیز قرار بگیرد، خطر از دست دادن 

این سرمایه بیشتر می شود.
شـرایط  اینکـه  بخاطـر  گفـت:  آبـادی  خاتـون 
رودخانـه  و  محـدود  پایـدار  آب  بـه  دسترسـی 
خشـک شـده اسـت دیگر امکان تغذیـه چاه های 
عمیـق بـه وسـیله رودخانـه وجود نـدارد پـس در 
بـازه زمانـی معینـی، آب شـور می شـود و آبیاری 

بـا آن خـاک را شـور می کنـد و از نظر شـیمیایی 
ماهیـت آن را تغییـر می دهـد. عضو هیـات علمی 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان ادامـه داد: در مناطقـی 
کـه رودخانـه جریـان داشـته و دارد طـی فرایندی 
طبیعـی، قرن هـا خاک باالدسـت شسـته می شـود 
و بـه سـمت پاییـن دسـت می آیـد، از ایـن رو در 
پاییـن دسـت خاک سـطحی قابـل کشـت داریم 
امـا در باالدسـت و مناطق کوهسـتانی، خاک کم 
عمق تـر و مسـتعد پوشـش مرتعـی اسـت و بـرای 
ایجـاد بـاغ و یـا درختـکاری مناسـب نخواهد بود 
زیـرا به فراخـور عمق گوناگون خـاک در مناطق 
کوهپایه ای، با رشـد ریشـه درخت، با الیه سنگی 

برخـورد می کنـد.
چنین  در  بنابراین  کرد:  تصریح  آبادی  خاتون 
شرایطی درختکاری و زراعت در خاک باالدست 
به  مرتعی  و  دارویی  گیاهان  رویش  مناسب  که 
حساب  به  آیندگان  برای  ژنتیکی  ذخایر  عنوان 
با اصول علمی  اشتباه و در تضاد  امری  می آیند 

است.
وی ادامه داد: تخریب خاک باالدست رودخانه 
با درختکاری و پُمپاژ آب به آن در واقع دست 

اندازی به ناموس و قانون طبیعت است، چرا که 
زراعت و باغداری مناسب اراضی آبرفتی پایین 

دست رودخانه است.
اصلـی  عنصـر  خـاک  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
تأمین کننده امنیت غذایی در هر کشـوری اسـت. 
بـر اسـاس قانـون حفاظـت خاک کـه ۲۰ خـرداد 
۹۸ بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی رسـید 
شـرح وظایفـی بـرای نهادهـای هـای اجرایـی در 
نظـر گرفته شـد تـا بـه مـوازات سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت، مسـائل مربـوط به ایـن موضوع را 

کنند. پیگیـری 
بزرگترین  کیلومتر   ۴۹۰ حدود  با  زاینده رود 
از  که  است  ایران  مرکزی  منطقه  رودخانه 
کوه های زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته و در 
فالت مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود 
و به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد. 
کارشناسان وجود بندها و سدهای متعدد و بطور 
در  کشاورزی  و  آبخیزداری  سازه های  کلی 
باالدست را سبب افت ورودی به سد زاینده رود 
و تهدیدی برای نابودی خاک این حوضه آبخیز 

می دانند.

گزارش
ویــژه

امسـال حـال و هـوای فصـل زیبـای بهـار رنـگ و بـو و صفـای دیگـری بـه خـود گرفـت 
آغـاز سـال، همـراه و همسـفر با بهار قرآن و همنشـین با مناجات های سـحرش شـده اسـت. 
ایـن همزمـان شـدن و تالقـی بهـار و رمضـان، نویـد بخـش تحولـی در عمـق جـان و روح 
بنـدگان اسـت. مـاه رمضـان میعادگاهی اسـت کـه پـروردگار قطره اشـکی در سـحرگاه را 
بـرای بهشـتی کـردن بندگانـش، بهانـه می کنـد و مناجاتـی را بـرای قلـم عفـو کشـیدن بـر 
گناهـان، ارج می نهـد. حجـت االسـالم حسـن بابایـی در گفتگو بـا خبرنگار صاحـب نیوز؛ 
از برگـزاری ویـژه برنامه هـای متنـوع قرآنـی بـه مناسـبت فـرا رسـیدن مـاه مبـارک رمضان 
و بهـار قـرآن در سـطح شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه خبـر داد و اظهـار کـرد: براسـاس 
بیانـات رهبـر معظـم انقـالب در خصـوص اهمیـت جهـاد تبییـن بـا تاکید بر سـه کلیـد واژه 
مسـجد، مردم و محله، در اداره تبلیغات اسـالمی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه طرح سمیم 
برگرفتـه از سـه کلیـد واژه مسـجد، مـردم و محلـه را در قالب مهرواره شهرسـتان بـرای ایام 
مـاه مبـارک رمضـان برنامـه ریـزی کردیم که اجـرای آن از دهـه آخر ماه شـعبان المعظم با 

طـرح »مسـجد خانـه خدا« و غبارروبی مسـاجد سـطح شهرسـتان شـروع شـد.
 تبیین گام دوم انقاب و روایتگری اسام ناب محمدی در طرح موعظه جانان

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه بیش از ۱۸ طرح و پویش 
در طرح سمیم برنامه ریزی شده است افزود: یکی از طرح های مهرواره سمیم »موعظه جانان« 
است که مبلغین و روحانیون توانمند برای تبیین گام دوم انقالب اسالمی و روایتگری از اسالم 

ناب محمدی در جهاد تبیین به مساجد و هیئت های مذهبی سطح شهرستان اعزام می شوند.
وی بـا اشـاره بـه طـرح »همکالم با خدا« خاطرنشـان کـرد: پویش هم کالم با خـدا به منظور 
سـاماندهی و تکریـم جلسـات قرآنـی در مسـاجد و منـازل اجـرا می شـود کـه تاکنـون ۳۶ 
جلسـه جـزء خوانـی روزانه قرآن کریم در سـطح شهرسـتان اعـالم آمادگی پیوسـتن به این 

پویـش کردند کـه احتمـال دارد افزایش پیـدا کند.
بهشتی  »خانه های  طرح  به  میمه  و  شهر  شاهین  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
صالحات« اشاره کرد و ادامه داد: این طرح مختص جلسات قرآنی بانوان است که در طرح 
به عنوان خانه های بهشتی می شود که  به برگزاری جلسات خانگی قرآن  اقدام  صالحات 
تاکنون ۱۶ جلسه خانگی در سطح شهرستان اعالم آمادگی و همکاری کرده اند. وی طرح 
»کریمانه« و مواسات مؤمنین را از جمله های مهرواره سمیم شهرستان نام برد و افزود: از اول 
ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز ۱۱۰ بسته افطاری ساده بین نیازمندان 
توزیع شود که مبلغ هر بسته افطاری ساده نان و پنیر و سبزی را حداقل ۲ هزار تومان در نظر 
گرفته شده گرچه اغلب هیئت ها سخاوتمندتر هستند و افطاری غذای گرم بین نیازمندان 
توزیع می کنند. در طرح کریمانه خود هیئت های مذهبی در صورت تمایل نیازمندان محله 
را شناسایی و بسته های افطاری را بین آنها توزیع می کنند، در غیر اینصورت هر هیئتی که 
اعالم کند با همکاری کمیته امداد بسته های افطاری این هیئت ها بین نیازمندان و مددجویان 
شهرستان توزیع خواهد شد. وی هدف اصلی از برگزاری این طرح ها، پویش ها و محافل 
را ابتدا جهاد تبیین با روایتگری از اسالم ناب محمدی دانست و افزود: با توجه به اینکه ماه 
مبارک رمضان ماه بهار قرآن است سعی کردیم عطر و بوی قرآن بیش از پیش در سطح 
شهرستان پیچیده شود و جلسات قرآنی تنها مختص به مساجد نباشد فضای همه محله ها حتی 
پارک ها، مدارس و دانشگاه ها و... معطر به بوی خوش بهار قرآن شود و با توجه به استقبال 
و حضور مردم پس از دو سال محدودیت کرونایی قطعاً این برنامه ها تأثیر بسیار خوب و 
مطلوبی بر فرهنگ جامعه خواهد داشت و به ارتقا سطح معنوی مردم و جامعه کمک خواهد 
کرد. رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه ۱۲۰ مبلغ و ۱۵ 
مبلغه با دریافت حکم از این اداره در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد و هیئت ها یا پارک ها 
برنامه تبلیغی اجرا می کنند خاطرنشان کرد: عالوه بر ائمه جماعات مساجد، گروه تبلیغی 
ضیافت با ۲۰ مبلغ آموزش دیده از قم و تعدادی مبلغ بومی ساکن قم داریم که در ایام و 
مناسبت های خاص مثل ماه مبارک رمضان حکم دریافت می کنند و در محله های خودشان 

فعالیت های تبلیغی انجام می دهند.
 حمایلت ملادی و معنلوی شلهردار شلاهین شلهر از جلسلات قرآنلی در 

محلات شلش گانه شلهر
وی در ادامه از اقدام پسندیده شهردار شاهین شهر برای حمایت مادی و معنوی از جلسات 
محالت  در  بانوان  قرآنی  جلسه  پنج  و  شاخص  و  محوری  مسجد   ۱۴ قرآنی  محافل  و 
شش گانه این شهر از جمله مسجد جامع حاجی آباد، مسجد امام حسن مجتبی )ع( خانه 
کارگر، مسجد ثاراهلل و حسینیه اباعبداهلل الحسین )ع( خیابان فردوسی، مسجد امیرالمؤمنین 
)ع( گلدیس، مسجد فاطمه الزهرا )س( هشت بهشت، مسجد جواداالئمه شهرک میالد، 
مسجد قمر بنی هاشم خیابان مخابرات، مسجد فاطمیه خیابان عطار، مسجد قائم )عج( خیابان 
نظامی، مسجدالکریم ردانی پور، مسجدالزهرا خیابان اقبال الهوری، خبر داد و از این اقدام 

خداپسندانه تقدیر کرد.

اعزام بیش از 135 مبلغ به نقاط مختلف شهرستان
شمیم عطر خوش بهار قرآن با مهرواره سمیم در شاهین شهر و میمه مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد تیران و کرون گفت: آموزش و آگاهی 

بخشی عمومی به مردم در ماه مبارک رمضان توسط کانون های فرهنگی و هنری در 
مساجد انجام می شود. علی معینی افزود: طرح نفس های طالیی کانون امام حسن مجتبی 
)ع( که پیش از نماز مغرب و عشا با حضور کارشناسان مسائل بهداشتی، اجتماعی و 

درمانی برای کاهش آسیب و بیماری ها و افزایش دانش عمومی برگزار می شود.
وی ادامه داد: جزخوانی قرآن، آموزش و تفسیر کتاب الهی و تهیه و توزیع بسته های 
معیشتی و طرح مؤمنانه از جمله اقدامات این مراکز فرهنگی و هنری در مساجد است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد تیران و کرون:

آموزش و آگاهی بخشی
در مساجد شهرستان انجام می شود
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The secretary general of Iran’s 
Drug Control Headquarters has 
vowed to support any reduction 
in poppy cultivation in neighbor-
ing Afghanistan. 
Eskandar Momeni made the re-
mark on Tuesday in response to 
Afghanistan’s proclamation of a 
ban on poppy production.
Momeni stated that Iran will wait 
to see if the ban is implemented.
“Based on the UN figures, in the 
year 2000 production of nar-

cotics in Afghanistan was less 
than 200 tons and some 7,000 
hectares of land was used to 
cultivate poppy. But, with the 
presence of the U.S. and NATO 
countries and their support, the 
production of narcotics surged 
50-fold to more than 9,000 tons 
in less than two decades,” he 
explained. “Americans left great 
chaos in Afghanistan. Based on 
existing evidence, Americans 
and NATO aircraft smuggled 

drugs and fueled the cultiva-
tion [of poppy]. Not only they 
backed and promoted the cul-
tivation of poppy, but they also 
offered technical and techno-
logical assistance and supplied 
high-yielding and improved 
seeds that led to the production 
of a huge amount of narcotics in 
Afghanistan,” Momeni added. 
He said that the U.S. utilized nar-
cotics to instill fear in the region, 
resulting to the current scenario 

in which Afghanistan accounts 
for more than 90% of global 
opium production, according to 
UN and Taliban data.Afghanistan 
is the world’s largest grower of 
poppies, the source of sap that 
is processed into heroin, and its 
output and exports have sky-
rocketed in recent years.
The Taliban have issued a direc-
tive prohibiting the production 
of opium poppy, in an attempt 
to allay foreign worries over 
drug control in the war-ravaged 
country. “As per the decree of 
the supreme leader of the Is-
lamic Emirate of Afghanistan, all 
Afghans are informed that from 
now on, cultivation of poppy has 
been strictly prohibited across 
the country,” the group’s su-
preme leader Haibatullah Akhun-
zada said on Sunday.
The decree was read out by 
government spokesman Zabi-
hullah Mujahid at a gathering of 
reporters, foreign diplomats and 
Taliban officials.
“If anyone violates the decree 
the crop will be destroyed im-
mediately and the violator will be 
treated according to the sharia 
law,” it added.

Iran has been the primary victim 
of Afghanistan’s poppy farming. 
Over the last four decades, it has 
lost almost 4,000 security agents 
in the fight against drug dealers. 
Traffickers mostly exploit Irani-
an territory as a transit route to 
transport opium and heroin to 
Europe. The U.S. and NATO have 
accused the Taliban of the sharp 
rise in the production of drugs in 
Afghanistan, a charge refuted by 
the Taliban.
Reportedly, during their two 
decades in Afghanistan, U.S. 
and NATO forces attempted to 
reduce poppy growing by pay-
ing farmers to plant other crops 
such as wheat or saffron.
Some claim the Taliban, which 
controlled the key poppy-grow-
ing districts and made hundreds 
of millions of dollars from the 
trade, foiled their efforts.Depu-
ty Prime Minister Abdul Salam 
Hanafi denied that the Taliban 
aided in the growth of poppy 
plants during their insurgency.
“How come it was exported all 
over the world when they (U.S.-
led forces) had full control over 
Afghanistan,” Hanafi said on 
Sunday.

Iraq’s Acting Electricity Minister Adel 
Karim has said his country is in need 
of gas import from Iran the coming 
years, stressing that Baghdad has not 
struck a deal with the littoral states of 
the Persian Gulf, IRNA reported.
The Iraqi minister made the remarks 
on a local TV program, promising a 
different summer in comparison to 
previous summers, saying that his 
ministry was going to take all the nec-
essary measures to meet the electrici-
ty demand during the summer.
Karim acknowledged that creating a 
power grid connection with Arab lit-
toral states of the Persian Gulf would 
be very costly, noting that the Iraqi 
government does not accept the pric-
es that such Arab countries propose.
“Iran’s gas is appropriate for Iraq and 
its price is acceptable,” he said, add-
ing, “We need Iran’s gas for years.”
The minister also referred to three 
agreements with Qatar, Turkey, and 
Saudi Arabia, noting that Iraq has not 
yet reached any deal with these coun-
tries on energy prices.

Most Iraqi power plants depend on 
Iran’s gas and energy export.
Iraq needs 35,000 megawatts per 
annum and the demand for electricity 
is expected to increase by 1,500 MW 
this year, he went on to say.
Iraqi and Iranian oil ministers had 
previously discussed the increase in 
Iran’s gas export to Iraq as well as the 
issue of payback of Baghdad’s debt to 
Tehran.
Iranian Oil Minister Javad Oji met with 
his Iraqi counterpart Ihsan Abdul Jab-
bar on the sidelines of the Gas Export-
ing Countries Forum (GECF) in Doha 
in March.
Back in December 2021, Ahmed 
Musa, the spokesman for the Iraqi 
Ministry of Electricity, had announced 
that high-ranking delegations com-
posing of representatives from three 
ministries of electricity, treasury, and 
oil along with Salem Chalabi, the CEO 
of the Trade Bank of Iraq, were sched-
uled to visit Iran in order to hold talks 
on demanding for more gas export to 
the neighboring Arab country.

In a tweet posted late on Monday, 
Iran’s Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian said that the United 
States is responsible for the current 
pause in the ongoing talks in Vienna 
to remove the sanctions imposed on 
Iran. “If there’s a pause in the Vienna 
negotiations, that’s because of exces-
sive demands by the U.S. side. 
The Iranian Foreign Ministry will act 
forcefully and rationally in line with 
the best interests of the Iranian people 
and the red lines of the nation.
We will never give in to excessive de-
mands of the U.S. If the White House 
acts realistically, a deal is at hand,” 
Amir Abdollahian tweeted. 
Because of the Biden administration’s 
incapacity to make difficult political 
decisions, talks in Vienna to resurrect 
the 2015 Iran nuclear deal have come 
to a halt.
After a week of diplomatic fin-
ger-pointing between Russia and the 
West over who is sabotaging the Vi-
enna negotiations, expectations for an 
early conclusion have dimmed due to 

Biden’s dithering over the last remain-
ing concerns.
Iran appears to have made all of the 
difficult decisions required to move 
the talks forward. During the negoti-
ations, Iran offered novel answers to 
a number of vexing concerns, includ-
ing guarantees and verification pro-
cedures. However, the United States 
continued to reject the recommen-
dations while failing to come up with 
fresh answers.
In this regard, the spokesman for Ira-
nian Foreign Ministry said on Monday 
that the U.S. must make a decision 
if it wants to reach an agreement in 
Vienna.
“Iran and Iranians cannot be patient 
forever. If the United States wants to 
reach an agreement, it must make a 
political decision as soon as possi-
ble,” Saeed Khatibzadeh asserted.
The spokesman said that the United 
States is responsible for bringing the 
talks to a halt. 
“The solution is in the White House,” 
he reiterated.

Iran embraces ban on poppy cultivation in Afghanistan

Iran devises strategy 
for industrialized nu-
clear program
In the latest sign of Iran’s determina-
tion to advance its nuclear program, 
the Ebrahim Raisi administration 
announced that it will soon unveil a 
comprehensive document for boost-
ing the country’s nuclear develop-
ment.
The announcement was first made by 
Ali Bahadori Jahromi, the spokesman 
for the Raisi administration, on Tues-
day and then the chief nuclear official 
of Iran provided more details on the 
nature of the document in question. 
Bahadori Jahromi said, “the Compre-
hensive Strategic Document for Nu-
clear Development” will be unveiled 
by President Raisi on Saturday. 
Speaking at a press briefing on Tues-
day, the spokesman said, “The com-
prehensive strategic document for the 
development of the country’s nuclear 
power will be unveiled on the 20th 
of Farvardin (April 9) in a ceremony 
hosted by the Atomic Energy Organi-
zation and attended by the president.”
Bahador Jahromi stopped short of 
giving any further details about the 
document. But Mohammad Esla-
mi, the head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI), who is 
responsible for preparing the docu-
ment, said it thoroughly addressed 
the status of the AEOI and the nuclear 
policy of the country.
“We tried to prepare a comprehensive 
document for the development of the 
organization by forming working 
groups consisting of all relevant and 
motivated people,” Eslami said of the 
document, according to Fars News. 
The chief nuclear official added, “This 
document has passed the legal ap-
proval process and fortunately, in 
the first working days of 1401 [the 
Iranian new calendar year], we have a 
comprehensive document for this or-
ganization, and God willing, it will be 
unveiled on April 9, by the president.”
According to Eslami, the document 
includes all aspects of nuclear tech-
nology, the industrialization of Iran 
in various sectors, the Leader’s rec-
ommendations, and the spheres that 
have not been addressed yet.
Eslami pointed out that, according to 
the document, qualitative and quan-
titative targets have been set for the 
processes of the nuclear fuel cycle. 
As regards nuclear power, the docu-
ment sets the stage for the construc-
tion of power plants with a production 
capacity of up to 10,000 MW.
The head of the AEOI also revealed 
that his organization is in the process 
of building a 360 MW power plant 
in Darokhovein in Khuzestan. This 
plant, Eslami said, will be constructed 
by Iranians only.The new document, 
which amounts to a nuclear doctrine, 
comes at a time when negotiations 
in Vienna over reviving the 2015 Iran 
nuclear deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), have come to a standstill 
due to the Biden administration’s 
unwillingness to make political deci-
sions regarding the talks.
It is indicative of Iran’s determination 
to expand its nuclear infrastructure 
and knowledge by relying on domes-
tic capabilities. Iran has been trying 
to maintain and advance its nuclear 
program in the face of Western pres-
sures. Leader of the Islamic Revolu-
tion Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
has recently shone a light on why 
Iran kept its nuclear program despite 
pressures.  In a speech delivered on 
March 10, 2022, the Leader said, “I 
could equally mention the sugges-
tion to forego our scientific progress. 
Some people say, ‘You must forget 
about the nuclear issue because it 
has led to so much sensitivity and has 
created many problems.’ Well, the 
nuclear issue is of a scientific nature.”
He added, “It concerns our scientific 
and technological progress in the fu-
ture. We will shortly – not far in the 
future – be needing the products of 
our nuclear energy. We will com-
pletely need it. Then, whom should 
we refer to? When must we begin 
the process to achieve it? Therefore, 
going without these things and show-
ing negligence towards them is not 
correct.”

Over 1,900 tons of 
drugs seized in 2 
years

Iranian anti-narcotics police 
discovered 1,900 tons of drugs 
over the past 2 years, Majid Ka-
rimi, Iran’s anti-narcotics police 
chief, has said.
During the past [Iranian calen-
dar] year (March 2021-March 
2022), some 2,500 operations 
were carried out against drug 
traffickers, he added, IRIB re-
ported on Tuesday.
The main threat now is the 
spread of psychoactive sub-
stances, and statistics from the 
anti-narcotics police reveal that 
23 tons of psychedelics were 
seized in the country last year, 
Karimi said.
In the past year, 10 anti-nar-
cotics police officers were also 
martyred in the fight against 
drug trafficking, he regretted.
Iran holds the world record for 
narcotics confiscation
Iran holds the record for nar-
cotics confiscation in the 
world, Eskandar Momeni, the 
director of anti-narcotics police 
headquarters said in December 
2021.
However, great achievements 
in the field of countermeasures 
have been gained, and the Unit-
ed Nations has officially an-
nounced that 90 percent of opi-
um, 70 percent of morphine, 
and 20 percent of world heroin 
have been discovered by Iran.
In the Iranian calendar year 
ended in March 2021, about 
1,200 tons of drugs were dis-
covered, which was the highest 
rate of discovery in the world,” 
he explained.
According to figures released 
by the United Nations in 2000, 
Afghanistan produced about 
200 tons of narcotics, but in 
2018, it has grown to 9,500 
tons.
In other words, the production 
of narcotics has increased fifty 
times, which has doubled the 
need for prevention efforts, he 
highlighted.
Despite the conditions caused 
by the coronavirus outbreak 
and the imposition of harsh 
sanctions against the country, 
fortunately, with the efforts of 
anti-narcotics police in 2020, 
drug detection increased by 41 
percent.
After the Islamic Revolution (in 
1979), 3,800 were martyred, 
and 12,000 were wounded and 
disabled in the fight against 
drug trafficking.
The UNODC has praised Iran’s 
efforts to fight against narcot-
ics trafficking on the occasion 
of International Day Against 
Drug Abuse and Illicit Traffick-
ing.
The organization also official-
ly announced that the world’s 
first place in the discovery of 
opium, heroin, and morphine 
belongs to Iran.
According to UNODC, Iran re-
mains one of the major transit 
routes for drug trafficking from 
Afghanistan to European coun-
tries and has had a leading role 
at the global level in drug-con-
trol campaigns.
UNODC World Drug Report 
2020 estimates that in 2018, 
91 percent of world opium, 48 
percent of the world morphine, 
and 26 percent of the world 
heroin were seized by Iran.

Iraq still needs Iranian gas, 
says Iraqi minister

Iran FM blames U.S. for pause 
in Vienna talks

Iranian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian has said the country’s 
electricity generation capacity is go-
ing to increase by 6,000 megawatts 
(MW) by the end of spring (June 22) 
in order to meet the summer’s peak 
demand, IRNA reported.
Speaking to the press at the end of 
a meeting with the members of the 
parliament’s Energy Committee, 

Mehrabian noted that 4,500 MW of 
the mentioned figure will be provid-
ed through developing the country’s 
thermal power plants and another 
1,000 MW will also be provided by 
implementing overhaul operations, 
while the other 500 MW is going to 
be supplied by new renewable power 
plants.
The official further outlined some of 

his ministry’s programs in the elec-
tricity sector for the current Iranian 
calendar year (started on March 
21), saying: “We have important 
programs in various fields including 
power plant development as well as 
demand management and energy 
saving.”
Regarding the ministry’s plans to 
supply electricity during the summer 
peak consumption period, he said: 
“We hope this summer will be spent 
with minimal issues and interrup-
tions in electricity supply.”
Back in November 2021, Mehrabian 
had said that his ministry was plan-
ning to construct and put into opera-
tion 21 new power plant units by the 
current year’s summer.
According to Mehrabian, his ministry 
is following a comprehensive pro-
gram for adding 30,000 MW to the 
country’s power generation capacity 
by the end of the current government 
incumbency.
He also noted that the construction 
of 10,000 MW capacity power plants 
had also been started by various in-

dustrial sectors, saying: “four major 
industries have started their work in 
the field of power plant construction. 
Based on the contract concluded 
with these industries, the said in-
dustries will not be provided with 
electricity from the national grid if 
they cannot deliver the power plants 
based on the specified schedule.”
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation 
regarding electricity supply during 
peak consumption periods.
In this regard, the Energy Ministry 
has been following new programs 
to meet the country’s power demand 
during peak periods and to prevent 
outages.
Constructing new units in the coun-
try’s power plants and also build-
ing new power plants for major in-
dustries are among the mentioned 
programs that are being pursued 
seriously by the ministry in collabo-
ration with other related government 
entities.

6,000 MW to be added to Iran’s power generation capacity by late June
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10,000 jobs to 
open up for wom-
en heads of house-
holds
The Welfare Organization will 
create up to 10,000 jobs to em-
power women heads of house-
holds, Mohammad Nasiri, the 
deputy head of the organization 
for cultural and social affairs, 
said on Tuesday.
A total budget of 3 trillion ri-
als (nearly $11.5 million) has 
been earmarked for empower-
ing these women with the ap-
proach of home employment, 
he explained.
According to the Statistical 
Center of Iran, out of twen-
ty-two (22) million families in 
Iran, over three (3) million are 
WHH and most of them are in 
less-developed areas. The Gov-
ernment prioritized such fam-
ilies for targeting socio-eco-
nomic support.
Earlier this month, Zahra Er-
shadi, Iran’s ambassador and 
deputy representative to the 
United Nations, has said that 
Iran has made significant pro-
gress in empowering women, 
despite U.S. illegal and inhu-
mane sanctions.
Meanwhile, Ensieh Khazali, the 
vice president for women and 
family affairs, said in the 66th 
session of the Commission 
on the Status of Women, that 
about 12,000 female heads of 
households underwent em-
powerment training and en-
tered the traditional and virtual 
market.
Also, more than 1.1 million 
women heads of households 
are covered by the Relief Com-
mittee and more than 300,000 
are covered by the Welfare 
Organization, benefiting from 
special support such as facili-
ties, insurance, and livelihood 
services.
---------------------------------------------------------

Some 8,000 in-
mates of involun-
tary crimes freed 
in year
A total of 7,956 prisoners of 
unintentional crimes have 
been released over the past 
[Iranian calendar] year (March 
2021-March 2022), according 
to the head of the Blood Mon-
ey Organization.
Freeing prisoners of involun-
tary crimes is done in three 
ways. The first way is granting 
prisoners leave and the sec-
ond way is providing a number 
of them with loans to be paid 
inside the prison.
The third way of assistance 
is the release of unintentional 
convicts by paying their debt.
Of the total released prisoners, 
345 were female convicts and 
the rest were male debtors 
who were incarcerated due to 
inability to pay financial debts 
or inability to pay dues (work-
shop accidents and traffic 
accidents), Asadollah Joulaei 
said.
The prisoners had a sum of 34 
trillion rials (nearly $130 mil-
lion) in debt, and 45 percent of 
this amount has been forgiven 
by the plaintiffs, he said.
Isfahan’s benefactors released 
the highest number of inmates 
amounting to 725 convicts, 
IRIB reported on Tuesday.
Since 1990, more than 
150,000 unintentional crime 
doers who had debts have 
been freed. Currently, there 
are 10,680 prisoners of unin-
tentional crimes in the coun-
try, of whom 4,673 are eligible 
for assistance.

10 Exercises To Fuel Creative Thinking
By: PARISA JAMADISource:  https://www.fastcompany.com/3057486/10-exercises-to-fuel-creative-thinking

Rarely do brilliant ideas appear out 
of the blue. In his new book How to 
Have Great Ideas: A Guide to Creative 
Thinking (Laurence King, 2016), John 
Ingledew—a photographer and vis-
iting professor at the London School 
of Film, Media, and Design at the Uni-
versity of West London—shares 53 
strategies to help readers on their next 
breakthrough. We’ve reprinted 10 of 
our favorites below.
1. Ask “What Else Can I Do With 
This?”
We see most things—objects, build-
ings, spaces, materials, technology, 
and systems—through the lens of 
habit and familiarity. We take them for 
granted, overlooking numerous other 
possibilities. Combat the mind’s ten-
dency to assume that something can 
only function in a familiar way. Asking 
yourself “What else can I do with this?” 
will lead to new discoveries and ideas.
Project: Turn rubbish into gold—take 
all the junk mail that comes through 
your letter box and turn it into some-
thing of great value. What else can you 
do with a newspaper?
2. Take Notice
“Creative people are expert noticers,” 
observed science professor Guy Clax-
ton. They have highly developed abili-
ties in visual foraging—spotting, gath-
ering, and utilizing things that most 
others overlook. Having an active rath-
er than idle curiosity about the world 
around you reveals ideas. Be nosy, be 

“eyesy.”
Project: Spot and collect the faces, an-
imals, letterforms, and numbers that 
are accidentally created by wear, repair, 
time, decay, spillage, breakage, update, 
replacement, light, shadow, rain, or 
snow. Some of these things only re-
veal themselves when you look at them 
sideways, upside down, or in reverse.
3. Keep it Simple
Problems are often obscured by an 
overload of information. Clarify and 
isolate the challenge you face by 
spending time understanding and de-
fining the problem. Can you simplify it 
down to 10 words, 5 words, or even 3?
Project: Writer Ernest Hemingway fa-
mously laid down a challenge to write 
a story in six words. Try it, or update 
this to a Twitter challenge and write an 
entire story in just 140 characters.

4. Embrace Absurdity
Absurdity is at the heart of some of 
the most creative ideas of the 19th 
and 20th centuries. Lewis Carroll and 
Edward Lear used absurdity in story-
telling; the Marx Brothers, Spike Milli-
gan, and Monty Python exploited it as 
a source of comedy; Samuel Beckett 
used it for drama; Frank Zappa for mu-
sic; Elsa Schiaparelli in fashion design; 
and the dadaists and surrealists used it 
to make art.
Project: Using the visual language of 
signage systems, create absurd signs 
that confound viewers, provoking 

thought or laughter.
5. Try Swapping Systems
Applying a ready-made, successful, 
tried and trusted existing system from 
one area of practice to another can lead 
to great innovation.
Inventor Owen Maclaren created the 
first collapsible baby buggy by utilizing 
the system designed for the folding 
undercarriages of Spitfire planes from 
World War II. James Dyson used cy-
clone systems used to suck up saw-
dust in sawmills and applied them to 
the home vacuum. Both revolutionized 
previously entrenched designs. If you 
find a current system disappointing or 
inadequate, try borrowing one from an-
other field.
Project: Take the quick-change sys-
tems of theater scenery and apply them 
to rethink your living or work space.
6. Reposition
The act of altering how something is 
viewed can reveal new possibilities and 
ideas. This can be achieved by seeking 
every possible viewpoint and shifting 
context—by taking things from their 
usual home and placing them some-
where completely different.
Boxes of wire scrubbing pads and cans 
of soup are familiar items in a super-
market. There are unmade beds in 
every teenager’s bedroom, and dead 
cows and sheep can be found in the 
back of every butcher’s shop. But put 
them in an art gallery and they are big 
news. Nearly 100 years ago, Marcel 

Duchamp was the first artist to realize 
that such repositioning could have an 
impact when his submission to an art 
exhibition of a porcelain urinal laid flat 
on its back cause an enormous scan-
dal.
Project: Make the unremarkable re-
markable—go to a building materials 
store and find an inexpensive object 
that, through repositioning in the 
home, finds a surprising new purpose.
7. Try Translating
Ideas are greatly stimulated by the 
process of transformation. Converting 
things from one form or medium into 
another can guide thoughts in totally 
new and exciting directions. One idea 
leads to another—and then you’re off 
on the ideas trail.
The Russian artist Wassily Kandinsky 
translated classical music into abstract 
paintings, selecting different colors to 
signify the varying emotions the music 
provoked. He also invented a machine 
that translated musical sounds into in-
structions for paintings.
Project: Translate the following words 
into typography—lazy, happy, loud, 
soft.
8. Just Improvise
Improvisation is against-the-odds cre-
ativity. It is a way of thinking and act-
ing that can lead to solutions in hugely 
challenging situations, such as when 
people find themselves imprisoned, 
cast away, stranded, besieged, trapped, 
fenced in, lost at sea, capsized, or ship-

wrecked.
Project: The “design miles” chal-
lenge—the “food miles” initiative 
questioned the vast distances food had 
travelled from its point of production to 
the dinner table. The campaign advo-
cated choosing local produce, which, 
having travelled the least distance, de-
pleted fewer of the world’s resources. 
The “design miles” challenge is similar. 
Only use what is very close at hand. 
Challenge yourself to solve problems 
using only what is in your pockets, on 
the table, freely available, left over from 
another job, or only what is within a 
very short distance.
9. Understand Your Process
To have ideas quickly and repeatedly, 
it’s vital to understand which condi-
tions make you personally most cre-
atively productive. Russian composer 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky reflected: “If 
we wait for the mood, without endeav-
oring to meet it halfway, we easily be-
come indolent and apathetic.”
Project: Discover the creative process 
of your ideas’ heroines and heroes. 
Some are wonderfully eccentric. Ger-
man poet Friedrich Schiller found he 
worked best to the smell of rotting 
apples.
10. Make it Personal
Use things from your own life and ex-
perience to spark ideas—things you 
know about yourself or your family, 
and things from your background.

Iran exported 4.187 million tons of 
commodities worth $1.839 billion to 
Afghanistan in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20) to 
register a 20-percent decline in terms 
of value compared to the preceding 
year, ILNA reported.
The weight of the exported goods also 
decreased by 40 percent year on year, 
according to the Spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Rohollah Latifi.
The official noted that the Islamic Re-
public imported only 17,000 tons of 
goods valued at $19.5 million from 
the country in the previous year, how-
ever, the imports increased by 360 
percent and 200 percent in terms of 
value and weight compared to the fig-
ures for the preceding year 1399.
Regarding the reasons for the de-
crease in exports to Afghanistan, 
Latifi said: “The decrease in exports 
was normal given the situation in 
Afghanistan last year. The first point 
is that for several months we have 
witnessed crises in this country and 
the exporters were faced with ambi-
guities and concerns about sending 
their goods to different destinations 
in Afghanistan.”

On the other hand, there was a change 
of government in Afghanistan, which 
led to a change in the rules and trade 
regulations in this country, he added.
“Another important point was that 
many projects that were being imple-
mented in the country by the former 
government or international agencies 
were stopped or changed, and as a re-
sult, there were interruptions in their 
implementation, or some projects 
were basically shut down, so con-
sumption of construction materials in 
this country decreased, and naturally 
in these conditions, the export of con-
struction materials also decreased,” 
Latifi said.
He further stressed that stability and 
security in Afghanistan will definitely 
be in the interest of all neighboring 
countries and the region, especially 
Iran, adding: “Recently, at the Afghan-
istan Neighbors Summit in China, the 
attending countries discussed the 
issue of security and economic pros-
perity in this country, and if the issues 
raised in this meeting are implement-
ed, Afghanistan will return to the past 
economic prosperity and in this case, 
the reduction of Iranian exports to this 
country will be compensated.”

Iran’s annual exports to Afghanistan exceed $1.8b

The head of Iran’s Agricultural Mech-
anization Development Center said 
some 50 trillion rials (over $186.7 
million) is going to be allocated for 
the mechanization of the country’s 
agricultural sectors in the current 
Iranian calendar year 1401 (started 
on March 21), IRIB reported.
According to Kambiz Abbasi, if the 
mentioned funding is provided the 
Agricultural Mechanization Develop-
ment Center will be able to increase 
the total amount of facilities provided 
to farmers for the purchase of agri-
cultural machinery by 25 percent.
The official noted that the govern-
ment had allocated 40 trillion rials 
(about $148.8 million) for agricul-
tural mechanization in the previous 
calendar year.
The mentioned funding was used to 

supply about 30,000 tractors, 800 
combine machine harvesters, and 
about 50,000 different agricultural 
machines and equipment used in 
various sectors like horticulture, live-
stock, poultry, and aquaculture to the 
country’s farmers.
The official further noted that farm-
ers across the country are going to 
need 50,000 tractors in the current 
year.
According to Abbasi, the mentioned 
funds were injected into the ninth 
credit line that has been opened so 
far for the development of the coun-
try’s agricultural mechanization, and 
the new resources will be injected 
into the 10th credit line that is going 
to be opened this year.
Iranian Agriculture Ministry has been 
allocating a separate credit line for 

the mechanization of the agriculture 
sector every year.
Since over 95 percent of the tech-
nology and knowledge in this area is 
domestic, despite the U.S. sanctions 
most of the goals in the mechaniza-
tion of various agriculture sectors 
will be achieved without any prob-
lems, according to Abbasi.
In the past forty years, since the Is-
lamic Revolution, Iran has witnessed 
a remarkable improvement in various 
sectors and the agriculture industry 
has been one of the areas in which 
the country has undergone huge de-
velopment.
Implementing billions of dollars 
worth of development, research, 
and educational projects across the 
country is an indication of the signif-
icant improvements in this sector.

Over $186m to be allocated for agricultural mechanization this year

The Iranian government has approved a new resolution to facilitate 
foreign investment in the country, IRIB reported on Tuesday quoting 
an official with the Investment and Economic and Technical Assis-
tance Organization of Iran (OIETAI).
According to Abolfazl Koudei, following the suggestion made by the 
Ministry of Finance and Economic Affairs, the cabinet has approved 
a new resolution, based on which the amount of deposit required 
to grant a five-year residence to foreign nationals has been reduced 
from €250,000 in the previous decree to €90,000 euros.
Koudei noted that the main purpose of this decision is to encourage 
investors from other countries, especially from neighboring coun-

tries, to invest in Iran.
The director-general for OIETAI’s foreign investment office noted that 
based on the new resolution, the main investor party along with the 
enterprises’ managers and experts, as well as his/her spouse, male 
children under 18 years of age, female children, and dependent par-
ents will also benefit from the mentioned conditions.
Last December, Head of Iran’s Planning and Budget Organization 
(PBO) Masoud Mirkazemi had said that the government was planning 
to remove the barriers in the way of attracting foreign investment.
Stressing the need for the attraction of domestic and foreign invest-
ment to achieve a targeted eight-percent economic growth, Mirka-

zemi said: “barriers to attracting foreign investment will be removed.”
Back in November 2021, Iranian Finance and Economic Affairs Minis-
ter Ehsan Khandouzi had also announced the government Economic 
Coordination Headquarters’ approval of a roadmap proposed by his 
ministry for economic development which includes the facilitation of 
foreign investment in the country.
According to Khandouzi, following this roadmap, the government will 
help increase productivity and improve the business environment 
through two categories of measures. First, removing barriers to pro-
duction, and secondly providing support for pioneering projects by 
facilitating financing procedures like a foreign investment.

Govt. approves new resolution to facilitate foreign investment

National train project underway
Interior Minister Ahmad 
Vahidi (middle), accompa-
nied by other officials, paid 
a visit to the national train 
project site in Tehran on 
Monday. The project has 

increased the previously 
25 to 30 percent share of 
domestic companies in 
designing, manufacturing, 
and supplying subway 
train parts to 85 percent.



بهـزاد بهادرانـی مدیـر ناحیـه نورد سـرد فـوالد مبارکـه اظهـار کرد: 
تالشـگران واحد تولید محصـول قلع اندود ناحیه نورد سـرد شـرکت 
فـوالد مبارکـه موفق شـدند بـه رکـورد ماهیانـه ۱۰ هـزار و ۴۱۳ تن 
دسـت یابند. همچنین موفق شـدند در خط برش شـماره ۱ قلع اندود 

از مرز تولیـد ۴ هـزار و ۸۴۴ تن عبـور کنند.
وی افـزود: در خطـوط اسیدشـویی ۱ و ۲ مجموعـاً شـاهد رشـد ۱.۸ 
درصـدی تولیـد بودیـم. در خطـوط نورد نیـز مجموعـاً ۱۲ هـزار تن 
افزایش تولید داشـتیم و به تفکیک، تولیـد در خط نورد دو قفسـه ای 
۷ هزار تـن افزایـش یافته اسـت. بدیـن ترتیب از مـرز ۲۰۰ هـزار تن 

کـه ظرفیت تولیـد نامی بـوده بـه تولیـد ۲۰۴ هـزار تن رسـیده ایم.
مدیر ناحیـه نورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکه خاطرنشـان کـرد: در 
خط تاندم میـل نیـز تولیـد ۵ هـزار تن نسـبت بـه سـال ۹۹ افزایش 
یافته و این افزایش تولید در شـرایطی اسـت که میکس تولید بسـیار 
سـخت تر شـده و گریدهـای جدیـدی در سـال ۱۴۰۰ تولیـد شـده 
اسـت. در محصوالت خاص خودرویی، محصوالت سـرد و محصوالت 
اسیدشـویی گریدهایـی نظیـر E۳۹۰D، E۳۳۵D، E۳۷۵D و 
iracorten نمونه هایـی از گریدهای جدیدی اسـت کـه فرایندهای 

تولیـد آن سـخت تر از بسـیاری از محصوالت دیگر اسـت.
بهادرانـی تصریـح کـرد: در خـط قلع انـدود نیـز شـاهد اتفـاق خوبی 
بودیـم و از مرز ۱۱۰ هـزار تن عبـور کرده ایـم. این در حالی اسـت که 
تولیـد نامی ایـن خـط ۱۰۳ هـزار تن اسـت و نکتـه جالب توجـه این 

اسـت که ایـن رکورد پس از ۱۰ سـال شکسـته شـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: رکـورد قبلی مربـوط به سـال ۹۱ بـا ۱۰۸ هـزار تن 
تولید بـود کـه البتـه در آن سـال ها گریدهای تولیـدی ازنظـر ابعاد و 
استحکام، نسـبت سال گذشته بسـیار ساده تر و دسـت یافتنی تر بوده 
و این رکوردشـکنی با توجـه به گریدهـای جدید و تولیـد ضخامت ها 
و عرض هـای کمتـری صـورت گرفته کـه این اتفاقـی مهـم در ناحیه 

نورد سـرد اسـت.
مدیر ناحیه نورد سـرد شـرکت فوالد مبارکـه یادآور شـد: در خطوط 
بـرش درمجمـوع شـاهد هـزار تـن افزایـش تولیـد بوده ایـم کـه این 
رکوردها شـامل خطوط بـرش ۱ و ۲ می شـود. در واحدهای اسـکین 
پـاس ۱ و ۲ مجموعـاً ۲۲ هـزار تـن افزایش تولیـد داشـته ایم که این 
عدد چیـزی معـادل ۴.۷ درصـد اسـت. البتـه در خطوط اصـالح نیز 

۲.۵ درصـد که چیـزی معـادل ۲۱ هزار تن اسـت رشـد داشـته ایم.
وی متذکـر شـد: در خطـوط گالوانیـزه ۲.۶ درصـد رشـد را شـاهد 
بوده ایـم که ایـن موضـوع علی رغـم ترکیب ابعـادی سـخت در حوزه 
تولید بـوده اسـت؛ چراکـه در برنامه تولیـد، محصوالت جدیـد رنگی 
لوازم خانگـی با عـرض و ضخامـت پاییـن در دسـتور کار قرار داشـته 
اسـت و با همه این شـرایط چیزی حـدود ۲.۶ درصد در قالـب ۵ هزار 

تن افزایـش تولیـد را شـاهد بودیم.
بهادرانـی تأکیـد کـرد: در خـط تولیـد ورق رنگـی بـا توجه بـه اینکه 
تولیـد ورق های رنگی ویـژه لوازم خانگـی نیز در سـبد محصوالت این 
خط بوده، رشـد ۱.۷ معـادل افزایـش ۲ هزار تنـی داشـته ایم و عالوه 
بر ایـن موفق شـدیم ۶ هـزار و ۱۲۱ تـن ورق رنگی ویـژه لوازم خانگی 

تولیـد کنیم.
وی ادامه داد: رکوردهای تولیـد روزانه در واحدهای اصـالح ۴ و واحد 
شست وشـوی الکترولیتی نیز از رکوردهـای دیگـر در واحدهای نورد 
سـرد بوده اسـت. در تاندم میـل نیـز در آبان مـاه ۱۴۰۰، رکـوردی به 
میزان تولیـد ۱۳۱ هـزار و ۱۳۲ تن داشـته ایم که این میـزان از تولید 
موجـب شکسـته شـدن رکـورد ماهیانـه و عبـور از مـرز تولیـد نامی 
ماهیانـه واحد بـود. در نـورد قفسـه ای بـا تولیـد ۲۴ هـزار و ۲۶۰ تن 
رکـورد ماهیانـه صـورت پذیرفت کـه ایـن رکورد نیـز پس از ۸ سـال 
شکسـته شـد و این رکوردشـکنی با توجه بـه میکس تولید سـختی 

که مـورد نیاز بـازار اسـت، انجام شـد.
مدیر ناحیه نورد سـرد شـرکت فوالد مبارکـه گفت: رکـورد تولید در 
خط شست وشـوی الکترولیتی بـا رکوردشـکنی ماهیانه بـه ۱۷ هزار 
و ۷۱۴ تن و در خـط بازپخت ۲ و ۳ بـه ۵۳ هزار و ۲۱۰ تـن و ۱۶ هزار 
و ۹۶۷ تـن رسـید و در خط اصـالح ۴ نیز عالوه بر رسـیدن بـه رکورد 
ماهیانـه ۲۰ هـزار و ۶۴۸، رکورد تولید روزانه ۹۰۳ تن شکسـته شـد؛ 
در خـط شست وشـوی الکترولیتـی نیز عـالوه بر رسـیدن بـه رکورد 

ماهیانه، رکـورد تولید روزانـه هـزار و ۲۲۷ تن به دسـت آمد.
وی اظهـار داشـت: ناحیـه نـورد سـرد در حمایـت از شـرکت های 
دانش بنیـان پیش قدم اسـت و گام هـای بلندی برداشـته تا در سـال 
»تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« ایـن روند را به صـورت جدی تر 
پیگیری کند. در واپسین روزهای سـال ۱۴۰۰ موفق شدیم نخستین 
دسـتگاه برش لیزری که توسـط یک شـرکت دانش بنیـان طراحی و 
سـاخته شـده را در خط تمپرمیل نصب و راه اندازی کنیم. این سامانه 
نخسـتین سـامانه برش لیـزری در صنعت فوالد کشـور اسـت که در 

ناحیه نورد سـرد شـرکت فوالد مبارکـه به کار گرفته شـده اسـت.
مدیـر ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: در بحـث 
پارگـی ورق در خط اسیدشـویی یک در مقایسـه با ۵ سـال گذشـته، 
شـاهد کاهـش ۶۵ درصـدی بوده ایم کـه ایـن نشـان دهنده افزایش 

فاکتورهـای ایمنـی بـا اصالحـات انجام شـده در ایـن واحد اسـت.

 عصمت شریفی: سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمی لنجان، با 
بیان اینکه اشـتغال زایی نیاز به 
مهارت دارد اظهـار کرد: بخش 
عظیمی از دستاوردهای توسعه 
اقتصـادی مرهـون آمـوزش 
مهارتـی هدفمنـد و تأثیـر آن 
بر نگرش هـای اشـتغال زایی با 
رویکـرد کارآفرینی و نـوآوری 

اسـت.
آزاد  دانشـگاه  سرپرسـت 
اسـالمی لنجـان در دیـدار 
و  کارمنـدان  بـا  نـوروزی 
اعضـای هیـات علمـی واحـد 
اجتماعـات  سـالن  در  کـه 
شـهیدمطهری ایـن دانشـگاه 
برگـزار شـد اظهـار کـرد: مـاه 
مبـارک رمضـان، مـاه رحمت 
و مغفرت فـرا رسـید و خداوند 
ارزشـمند  فرصـت  متعـال 
معنوی نیایـش و بندگـی را بر 
ما ارزانی داشـت تا در مـاه بهار 
قرآن با تأسـی از سـیره پیامبر 
اکـرم )ص( و ائمـه اطهـار )ع( 
جـان و دل را از تعلقـات مادی 
و دنیـوی آزاد کنیم و در سـایه 
تقـوا و ایمـان در مسـیر عروج 
بـه فطـرت الهـی و تقـرب بـه 
سرچشـمه پاکی و کمـال گام 

برداریـم.
سیدمسـعود داودی بـا اشـاره 
بـه شـعار سـال ۱۴۰۱ بـا 
عنـوان »تولیـد، دانش بنیـان 
تصریـح  اشـتغال آفرین«  و 
کـرد: دانشـگاه آزاد اسـالمی 
به عنـوان دانشـگاهی پیشـرو 
در حـل مسـائل جامعـه، بـا 
تأسـیس دانشـکده مهـارت و 
کارآفرینـی و مـدارس عالـی 
مهارتـی قدم های مفیـدی در 
مهارت محورکـردن آمـوزش 

برداشـته اسـت.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسالمی 
لنجـان بـا کمـک و همـکاری 
هیـات  واعضـای  کارکنـان 
علمی بسـیار کوشـا، راه اندازی 
دانشـکده های  توسـعه  و 
مهارتـی کـه در آن مـدارس 
کاربنیـان،  مهـارت،  عالـی 
آموزش هـای آزاد و.. وجـود 
دارد، را در دسـتورکار خود قرار 
داده تا دانشجویان و هنرجویان 
فارغ التحصیلـی  به محـض 
بالفاصلـه جـذب بـازار کار 

شـوند.
داودی بـا اشـاره بـه ظرفیت و 
پتانسـیل های بسـیار بـاالی 
شهرسـتان لنجان اظهـار کرد: 
دانشـگاه آزاد اسـالمی لنجـان 
بـا هـدف ارتقـای اثربخشـی و 
شایسـتگی های منابع انسـانی 
ظرفیت هـای  مبتنی بـر 
اقتصـادی و آمایـش منطقـه 
لنجـان، اقـدام بـه تأسـیس 
و گسـترش مـدارس سـما و 
مـدارس عالـی مهارتـی نموده 
و گستره فعالیت خود را در کل 
شهرسـتان لنجـان بـه انجـام 

خواهـد رسـاند.
وی بـا تاکیـد بر اجرایی شـدن 
»رویداد گام دوم« خاطرنشـان 
کرد: در راسـتای تحقق اهداف 
سـند تحـول و تعالی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، رویـداد گام دوم 
برنامه ریـزی شـد که دانشـگاه 
آزاد اسـالمی لنجـان نیـز بـا 
توجـه بـه فعالیـت و عملکـرد 
مرکـز رشـد واحـد و راه اندازی 
و  مهـارت  دانشـکده های 
کارآفرینـی، به منظـور تحقـق 
رویکـرد »آمـوزش همـراه بـا 
تولید«، به یـاری خدا شـرایط 
فعالیت هـای  بـرای  الزم 
در  را  دانش بنیـان  کار 
مهارت آمـوزی دانشـجویان 

فراهـم خواهیـم کـرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی 
لنجان عنوان کرد:

توسعه اقتصادی مرهون 
آموزش مهارتی هدفمند
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مدیر مالــی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشــاره به افزایش سرمایه 
پیش روی این شرکت گفت: مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت بیست و 
چهارم فروردین ماه برگزار می شود 
که طی آن سرمایه شرکت از حدود 
۱۴۰ میلیارد سهم به ۱۹۰ میلیارد 
سهم خواهد رســید و ۳۶ درصد از 

محل انباشته افزایش خواهد یافت.
صاحب ارجمند در خصوص سود هر 
سهم شپنا اظهار داشت: با سرمایه قبل 
یعنی ۷۶ میلیارد سهم، EPS شرکت 
حدود ۱۷۰ تومان دیده شده بود که 
در ۹ ماهه هم ۱۲۵ تومان سود محقق 
کرده ایم. همچنین امیدواریم تا پایان 

سال به رقم ۱۷۰ تومان برسیم.
به گفته وی، با سرمایه جدید، به نظر 
می رسد EPS تحقق یافته شرکت 
معادل ۹۰ تومان خواهد بود، یعنی 
امیدواریم روی ســرمایه فعلی، سود 

 ۱ ۰ تومانــی را محقق ۰

کنیم.
مدیر مالــی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان افزود: افزایش سود به میزان 
نرخ نفت خام هم، بســتگی دارد؛ در 
یک ماهه پایانی سال، نرخ نفت خام 
افزایش داشــته که به طور حتم اثر 
خود را در صورت های مالی پاالیشگاه 
خواهد داشت و به EPS اعالم شده، 

خواهیم رسید.
ارجمند گفت: سود پاالیشگاه ها در 
۵ درصد تخفیف نفت خام است که 
اگر نرخ نفت خام نســبت به بودجه 
پیش بینی شده بیشتر باشد، ۵ درصد 
مازاد قیمت نفت خام، سود پاالیشگاه 
خواهد بود. به عبارت دیگر و به زبان 
ساده، با توجه به این که نفت خام در 
بودجه، ۷۰ دالر دیده شده و قیمت 
نفت خام اکنون ۱۰۰ دالر اســت، 
معادل ۵ درصد این ۳۰ دالر تفاوت، 

به سود شرکت افزوده خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، 
اواخر تیرماه امســال برگزار خواهد 
شد، تصریح کرد: سهام جایزه شرکت 
حدوداً” دوماه پس از برگزاری مجمع 
فوق العاده تبدیل به ســهم خواهد 
شد، یعنی در زمان برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت، تعداد 
سهام شــرکت ۱۹۰ میلیارد برگه 
سهم، معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان 

سرمایه خواهد بود.
ارجمند در پاسخ به این پرسش که آیا 
پاالیشگاه اصفهان همچنان خریدار 
سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران 
است؟ اظهار داشت: بله 
و در این زمینه منتظر 
تأیید بانک صنعت و 

معــدن 
ی  ا بر

آگهی مزایده هستیم.
گفتنی اســت، »شــپنا« با متوسط 
نفت ۸۰ دالری می تواند برای ســال 
۱۴۰۰ به سود محدوده ۱۰۰ تومان 
دست یابد. حال برای سال جاری با 
قیمت های نفت متوسط ۱۱۰ دالری 
این توان سود سازی افزایش می یابد و 
می توان انتظار سود سازی باالیی را از 
این سهم داشت. در حالی که »شپنا« 
برای امسال افتتاح طرح بهینه سازی 
نیز خواهد داشت و این طرح منجر به 
افزایش بیشتر حاشیه سود شرکت 

خواهد شد.
شد  سود شرکت های ر

زیر مجموعه و 

در صــورت تحقــق برنامــه خرید 
شیران، این شرکت را تبدیل به غول 
پتروپاالیشــی خواهد کرد. »شپنا« 
عالوه بر سودهای عملیاتی باال، قادر 
به شناسایی سودهای سرمایه گذاری 
قابل توجهی نیز خواهد بود. به طور 
کلی افزایش سرمایه در کنار جهش 
سود سال ۱۴۰۰ و سال 
جــاری و همچنین 
افتتاح طرح توسعه و 
سرمایه گذاری و خرید 
شــرکت های  سهام 
مرتبــط بــا فعالیت 
شرکت سبب تحوالت 
جدی در سهم در سال 
جاری و رشد قیمتی 
»شــپنا« به ســمت 
سطوح ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ 

تومان خواهد شد.

اخبار اصفهان:   معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه از ارتقای چشم گیر ضریب ایمنی در فوالد مبارکه خبر 
داد و گفت: برای بهبود سالمت کارکنان و افزایش ایمنی سازمان 

راهکارهای عملیاتی را به کار می بریم.
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مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان گفت: نزدیک به ۳۰ 
کالس کانکسی در مدارس این استان وجود دارد که بیشتر 

در عرصه فعالیت های اداری استفاده می شود.
مجیـد نسـیمی در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: بـا همت 
خیـران و تالش مـردم احـداث کالس هـای آموزشـی در 
اسـتان اصفهان انجام شـد و تنهـا نزدیک بـه ۳۰ کانکس 
در مـدارس وجـود دارد کـه بیشـتر در حـوزه اداری و 

فعالیت هـای دفتـری آموزشـگاه قـرار گرفتـه اسـت.
وی بیان کرد: کمبود کالس آموزشـی و جبران با کانکس 
را نداریم و با توجه به غیرحضوری شـدن مـدارس فرصت 
برای رفـع نیاز صـورت گرفـت و در حـال حاضـر آمادگی 
و کالس الزم بـرای بازگشـایی کامـل و فعالیـت حضوری 

آموزشـی وجود دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان ادامه داد: این تعداد 

کانکس نیز با احداث کالس های جدید حذف می شود و 
البته در برخی از نقاط امکان توسعه برای احداث وجود 

نداشته است.
وی نقش خیران را در کیفیت بخشی به فضاهای آموزشی 
را مهم خواند و یادآورشد: خیرین از بیش از ۵۰ درصد در 
مدرسه سازی همکاری داشته اند و در حال حاضر احداث 

بیش از یکصد مدرسه در دستور کار است.

مدیرکل نوسازی مدارس مطرح 
کرد:

وجود ۳۰ باب کالس 
کانکسی در اصفهان

دانشگاه
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فوالد

 مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه اعالم کرد؛

گام های بلند شرکت فوالد 
مبارکه برای تحقق شعار سال

اقتصاد استان

مدیرمالی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

افزایش سرمایه شرکت ازحدود ۱۴۰ میلیارد سهم به ۱۹۰ میلیارد سهم

جمع آوری و ســاماندهی حدود ۶۱۷ تُن زباله و 
نخاله، دستاورد اجرای پویش »مسیر سبز- ایران 
پاک« در نوروز امسال در استان اصفهان بوده و 
تداوم چنین طرح هایی، راهکار مناســبی برای 
ترویج رفتار مناســب با طبیعت بویژه نریختن 
زباله در محیط پیرامونی ماســت. بی توجهی به 
طبیعت و رهاسازی انواع زباله در مناطق طبیعی، 
گردشــگری و تفریحی، یکی از مسائل مبتالبه 
چالشی و دردسرساز در کشور ما محسوب می شود 
به گونه ای که چه بســیار مناطق طبیعی زیبا و 
چشمنواز بدلیل نامهربانی انسان به یک زباله دان 
بزرگ تبدیل شــده و منبعی سرشار از آلودگی 
و بیماریزا برای موجودات دیگر و خود انسان ها 

بوجود آورده است.
اکنون بســیاری از جنگل ها، کوه ها، دشت ها، 
رودخانه هــا و دریاها به کانون انــواع زباله بویژه 
پالستیک تبدیل شده که وجود آنها نه تنها برای 
زمان حاضر ُمضر است بلکه تجزیه آنها به سال ها 

وقت نیاز دارد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، میانگین سرانه 
تولید زباله برای هر نفر در روز در شــرایط عادی 
کشور حدود ۷۵۰ گرم است اما با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی سال و شــروع خانه تکانی ها، 
این رقم بعضاً تا یک کیلوگرم در روز نیز افزایش 

می یابد.
  تولید روزانه ۵۸ هزار تُن زباله در ایران

بر اســاس آمار، روزانه حدود ۵۸ هــزار تُن زباله 
در کشور تولید می شــود که در این میان سهم 
استان های مســافرخیز مانند گیالن، مازندران 
و گلستان بسیار نگران کننده است، زیرا در این 
سه اســتان در حالت عادی روزانه حدود ۶ هزار 
تُن پسماند تولید می شود که در ایام نوروز گاهی 
به سه برابر هم می رســد که این فاجعه ای برای 
محیط زیست شمال کشور اســت بویژه اینکه 
شیرابه این حجم زباله، جنگل و طبیعت منطقه را 
نابود می کند و در نهایت با ورود آن به محصوالت 
کشاورزی، زندگی و سالمت مردم را تحت تأثیر 
قرار می دهد. از سوی دیگر، امســال با توجه به 
کاهش شــیوع ویروس کرونا و احتمال افزایش 
سفرهای نوروزی، سازمان محیط زیست بر آن شد 
تا با راه اندازی یک پویش، زمینه ای مناسب برای 
پاکســازی طبیعت و فرهنگ سازی برای حفظ 
منابع طبیعی را اجرا کند. این سازمان به منظور 
پاکسازی محیط زیســت از زباله و پسماندها، 
پویشی را تحت عنوان »مسیر سبز - ایران پاک« 
با محوریت روزهای پایانی سال و ایام عید نوروز 

راه اندازی و به تمام استانداران کشور ابالغ کرد.

از طرفی از آنجا که اســتان اصفهان از مهمترین 
کانون های گردشگری و محور تردد بویژه در ایام 
عید نوروز محسوب می شود بر همین اساس برای 
اجرای طرح نامبرده در ایــن خطه، با تمام توان 
برنامه ریزی شد. به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، آماده سازی شهرها، روستاها 
و مناطق گردشگری و پاکسازی آن ها از انواع زباله 
و نخاله جزو ضروریات امسال بود که با مشارکت 
دستگاه های متولی بویژه سازمان محیط زیست 
و اداره کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی در تمام شهرســتان های استان بخوبی 
پیش رفت. منصور شیشه فروش، اظهار داشت: بر 
مبنای گزارش های بدست آمده حدود ۲۹ میلیون 
دستگاه خودرو در ایام عید نوروز در استان تردد 
کردند که نسبت به سال قبل ۷۹ درصد افزایش 
داشت، همچنین ۷.۵ میلیون بازدید از جاذبه های 
گردشگری استان نیز موید ورود پُرتعداد مسافران 
به منطقه در نوروز سال جاری بود.وی اضافه کرد: 
ورود ۲.۳ میلیون دستگاه خودرو به استان برای 
اقامت و گردشــگری که با افزایش ۷۸ درصدی 
نسبت به به رقم سال گذشــته روبه رو بود نیز از 
توجه مدیریت اســتان به ضرورت حفظ محیط 

زیست حکایت داشت.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به توجه وافر به پویش »مســیر سبز - 

ایران پاک« گفت: برای انجــام اقدامات مرتبط 
با این پویش ۱۱۶ شــهرداری، ۸۵۰ دهیاری و 
۷۰ شهرک صنعتی و شــماری از صنایع استان 

مشارکت داشتند.
  پاکسازی ۹00 هکتار از مناطق طبیعی و 

زیست محیطی اصفهان
شیشــه فروش افزود: بر مبنای این طرح ۲۷۰ 
کیلومتر و ۹۰۰ هکتار از مناطق طبیعی و زیست 
محیطی اســتان مورد سرکشــی قرار گرفت و 
ضایعات و زباله های رها شده در آنها جمع آوری 

شد.
وی تصریح کرد: همچنین با مشارکت اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ۴۰۰ کیلومتر از 

جاده های ارتباطی استان پاکسازی شد.
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان خاطرنشان کرد: 
از دیگر فعالیت هایی که در قالب پویش نامبرده 
در اســتان مورد توجه قرار گرفت پاکســازی و 
ساماندهی مسیر آبراه ها، کانال ها و رودخانه ها بود 
که در قالب آن ۲۰۰ کیلومتر از مسیرها توسط ۶۲ 
گروه گشت مورد بررسی قرار گرفت و پاکسازی 

مورد نیاز در آنها انجام شد.
  جمع آوری 6۱6.۸ تُن انواع زباله و نخاله 

در استان
وی اضافه کرد: در استان اصفهان ۹.۸ تُن زباله، 
۲۸۰ تُن انــواع ضایعات و ۳۲۷ تُــن انواع نخاله 

ساختمانی جمع آوری و ساماندهی شد که نقش 
شایانی در ایجاد یک منطقه وسیع پاک و عاری از 

زباله داشت.
  ضرورت تداوم پویش و طرح های حفاظت 

از محیط زیست
یک فعال محیط زیست نیز در گفت و گو با ایرنا 
در باره اثربخشی و ســودمندی اجرای این گونه 
پویش ها اظهار داشت: اجرای چنین طرح هایی 
باید افزایش یابد چرا که همــگان را به اقدامات 

جدی برای حفظ محیط زیست ترغیب می کند.
نوید َحَسنی با بیان اینکه بی توجهی به طبیعت 
و رهاسازی زباله در آن، عوامل و دالیل چندگانه 
دارد، خاطرنشان کرد: مسائل ابتدایی زندگی و 
فعالیت های روزمره تکراری بخصوص برای امرار 
معاش سبب شــده که کمتر به منابع طبیعی، 
محیط زندگی و محیط زیست اهمیت دهیم و این 
یک موضوع آسیب زا هم برای خودمان و هم برای 
آیندگان به شمار می رود که نیازمند اصالح است.

وی با بیان اینکه وقتی مــردم در تأمین نیازهای 
ضروری و اساسی خود گرفتارند کمتر به منابع 
طبیعی و طبیعت فکر می کنند، تصریح کرد: باید 
از طریق جراید، شبکه های اجتماعی و رسانه ملی 
مالحظات آموزشی در این پیوند مطمح نظر قرار 
بگیرد که فرهنگ ســازی در زمینه نگهداری از 

طبیعت به وظیفه همگانی تبدیل شود.

دستاورد پویش »مسیر سبز - ایران پاک« در اصفهان؛

۶۱۷ تُن زباله جمع آوری شد!



امیر محمد رحمانیان: »رابرت هابک«، وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد 
که دولت آلمان به طور موقت و با توجه به اهمیت موضوع تأمین انرژی، 
کنترل شرکت آلمانی »گازپروم جرمنیا« را که به عنوان یک شرکت 

تابعه با غول روسی گازپروم همکاری داشت، در دست می گیرد.
بر این اساس، »آژانس شبکه فدرال آلمان« به نمایندگی از دولت تا 
۳۰ سپتامبر ســال جاری میالدی مدیر شرکت »گازپروم جرمنیا« 
خواهد بود که تا کنون تنها مالک آن گازپروم روسیه محسوب می شد.

پیش از این در روز جمعه و در بحبوحه مناقشات بر سر گاز روسیه، 
شرکت گازپروم بدون ارائه توضیحی اعالم کرده بود که فعالیت های 

تجــاری اش را در آلمان متوقف می کند و با ایــن تصمیم آینده این 
شرکت و فعالیت های آن را در ابهام فرو برده بود.

شــرکت های تابعــه گازپــروم در واقــع اپراتورهــای مهمــی هســتند 
ــای ســوختی  ــر محموله ه ــازی گاز و دیگ ــه ذخیره س ــه در زمین ک
ــه  ــز ب ــا نی ــروم جرمنی ــد. گازپ ــت دارن ــان فعالی ــروم در آلم گازپ
ــه خــود دارای چندیــن شــرکت تابعــه در بریتانیــا، ســوئیس و  نوب

ــود. جمهــوری چــک ب
رابرت هابک در یک نشست مطبوعاتی گفت: »دولت آلمان هر کاری 
را که الزم باشــد برای تضمین امنیت عرضه سوخت در کشور انجام 

می دهد که واگذار نکردن سرنوشت زیرساخت های انرژی به کرملین 
و تصمیمات خودسرانه آن، یکی از این کارها است.« وزیر اقتصاد آلمان 
همچنین افزود که حق رأی صاحبان »گازپروم جرمنیا« نیز به »آژانس 
شبکه فدرال آلمان« یا همان »Bundesnetzagentur« واگذار 
شده است و به این ترتیب این آژانس می تواند همه تصمیمات الزم را 

برای تضمین عرضه انرژی بگیرد.
آلمان پیش از این در روز چهارشنبه ۳۰ مارس، از فعال کردن مرحله 
اول یک طرح اضطراری برای تضمین تأمین گاز طبیعی در صورت 

قطع احتمالی صادرات گاز روسیه خبر داده بود.
ISFAHAN
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جهــــــــــان
دولت آلمان با هدف تأمین عرضه انجام 

داد؛

 کنترل شرکت 
»گازپروم جرمنیا«

سامان سفالگر: همزمان با اوج گیری 
»جنگ اوکراین«، این رویداِد مهم، تاثیرات 
قابل توجهی را در ابعاد مختلف به ویژه بر 
سیاست و اقتصاد جهانی داشته است. در بِعد 
سیاسی، برخی ناظران و تحلیلگران از آغاز 
دوره ای جدید از جنگ سرد در عرصه روابط 
بین الملل سخن می گویند و حتی برخی 
بر این باورند که اگر ناتو با روسیه در مساله 
اوکراین درگیر شود، تا حد زیادی احتمال 
وقوع »جنگ جهانی سوم« نیز باال می رود. با 
این حال، به طور خاص بسیاری از ناظران و 
تحلیلگران بر این باورند که کشورهای غربی 
در شرایط کنونی تحت تأثیر جنگ اوکراین، 
با یک بحراِن تمام عیار در بحث انرژی )به 
ویژه تأمین گاز( خود رو به رو شده اند که 
اگر نتوانند هر چه سریع تر راه حلی را برای 
آن بیابند، بایستی انتظار تاثیرات به شدت 
منفی آن بر اقتصادهای خود را داشته باشند. 
در این راستا، کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس نظیر امارات و عربستان و 
قطر نیز، به دالیل مختلف، نَه تمایل و نَه 
زیرساخت های الزم جهت تأمین نیازهای 
انرژی غرب را ندارند. در واقع، آن ها مایل 
نیستند که به دلیل پیوندهای نزدیک خود 
با روسیه و همچنین یادآوری این نکته به 
واشینگتن که کمک های آن ها به این کشور 
به صورت رایگان و در ازاِی هیچ نیست )این 
رویکرد بویژه از سوی امارات و عربستان 
دنبال می شود(، عماًل همراهی چندانی را 

با کشورهای غربی جهت تأمین نیازهای 
انرژی آنها در بحبوحه جنگ اوکراین از خود 
نشان نداده و نمی دهند. با این همه، برخی 
تحلیلگران حوزه بازار انرژی در خارج و داخل 
کشورمان و حتی افکار عمومِی داخل ایران، 
به طور خاص دیدگاههای مختلفی را در این 
باره مطرح می کنند که ایران باید از شرایط 
پیش آمده )تحت تأثیر جنگ اوکرین( 
نهایت استفاد را کند و ضمن تسریع حرکت 
خود به سمت احیای توافق برجام با غرب، تا 
حد زیادی نیازهای انرژی کشورهای غربی 
به ویژه در حوزه گاز را در بحبوحه وضع 
تحریم های اقتصادی گسترده علیه روسیه 
تأمین کند. با این حال، یک سؤال اساسی 
در این میان مطرح می شود که آیا اساساً ایده 
صادرات گاز ایران به اروپا، واقع بینانه است؟ 
در پاسخ به این سؤال می توان دو استدالل 
بنیادین را با محوریت واقع بینانه نبودِن این 

ایده مطرح کرد.
ایده اول

اوالً، صنعـت نفـت و گاز ایران سال هاسـت 
که به دلیـل تحریم های غـرب، فرصت های 
سـرمایه گذارِی بیشـماری را از دست داده 
اسـت )برخـی برآوردهـا حاکی از کسـری 
سرمایه گذارِی حدوداً 2۰۰ میلیارد دالری 
در صنعـت نفـت و گاز ایـران در دهـه اخیر 
هسـتند(. ایـن مسـاله خود تـا حـد زیادی 
نشـان از آن دارد کـه اساسـاً کشـورمان 
در سـال های اخیـر در بحـث توسـعه 

زیرسـاخت های نفتـی و گازی خـود بـه 
دلیـل فشـارهای تحریمـی چنـدان موفق 
عمـل نکـرده و نتوانسـته بویـژه توسـعه 
در امـر زیرسـاخت های گازی خـود را بـا 
محوریـت صـادرات محـور کـردِن ایـن 
صنعت در دسـتورکار قـرار دهد. از سـویی 
بایـد توجه داشـت که ایـران روزانـه چیزی 
در حـدود 7۰۰ تا 8۰۰ میلیـون متر مکعب 
گاز مصـرف می کنـد کـه ایـن میـزان از 
میانگین هـای بیـن المللـی بسـیار باالتـر 
اسـت و در مقایسـه بـا ظرفیـت تولیـد گاز 
طبیعـی در ایـران کـه روزانـه چیـزی در 
حـدود 9۰۰ میلیـون متـر مکعـب اسـت، 
عمـاًل منابـع چندانـی را بـرای کشـورمان 
باقـی نمی گـذارد تـا مـا بـه صـادراِت گاز 
طبیعـی فکـر کنیـم )بـرای صـادرات گاز 
باید کشـورمان میانگین مصرف خـود را به 
رقـم ۳۰۰ تـا 4۰۰ میلیـون متـر مکعب در 
روز کاهش دهـد و ظرفیت تولیـد گاز خود 
را نیز بـه حـدوداً 1 میلیـارد و 2۰۰ میلیون 
متـر مکعـب در روز افزایـش دهـد(. از این 
منظر، اساسـاً در شـرایط فعلی، صنعت گاز 
ایـران توانایی صـادرات گاز بـه اروپـا را دارا 
نمی باشـد و منابـع کافـی در ایـن زمینه را 

در اختیـار نـدارد.
ایده دوم

ثانیـاً، باید توجـه داشـت که مسـاله تأمین 
گاز اروپـا بـرای روسـیه یـک مسـاله بـه 
شـدت مهم و حیاتی اسـت. روس ها از قِبل 

صادرات سـاالنه گاز به اروپا میلیاردها دالر 
درآمـد دارنـد )برخـی برآوردهـا از درآمـد 
سـاالنه 2۰۰ میلیارد دالری روسـیه در این 
زمینـه حکایت دارنـد(. از یـن رو، حتی اگر 
قرار باشـد آن هـا شکسـت در معادله جنگ 
اوکرایـن را بپذیرنـد، پذیـرای ایـن نکتـه 
نخواهند بود کـه بـازار گاز اروپا را از دسـت 
بدهنـد. در ایـن میـان بایـد توجـه داشـت 
کـه هـر کشـوری کـه بخواهـد در شـرایط 
کنونـی، بـه نوعـی سـهم بـازار روسـیه در 
تأمیـن نیازهـای انـرژی غـرب را بگیـرد، 
عمـاًل بـه دشـمن شـماره یـِک روس هـا 
تبدیـل خواهـد شـد. از ایـن رو، ایـران کـه 
اکنون روابـط نزدیک و بعضاً راهبـردی را با 
روسیه در مسـائل مهم سیاسـی، اقتصادی 
و ژئوپلیتیـک بـرای خـود تعریف کـرده، به 
هیچ عنـوان مایل نیسـت که دشـمنی این 
کشـور را به سـمت خود جلب کنـد و باعث 
تحریـک روس هـا در ایـن زمینـه شـود. از 
این رو، بـدون تردید اگـر ایـران بخواهد در 
شـرایط فعلـی کـه روابـط روسـیه بـا غرب 
تنـش آمیـز اسـت، ایـده صـادرات گاز بـه 
اروپا را )با فـرض ایجاد برخـی ظرفیت های 
صادراتـی در این زمینه( دنبال کند، اساسـاً 
در بُعـد سیاسـی نیز دشـمنی روسـیه را به 
سـمت خود جلـب کرده کـه این مسـاله به 
هیچ عنوان مطلوب تهران نیسـت و اساسـاً 
در شـرایط روابط تنـش آمیز ایـران و غرب 
نیـز می توانـد در بلنـد مدت خسـارت های 
قابـل توجهـی را بـرای منافع ملی ایـران به 

دنبال داشـته باشـد.
گ از این رو، طرح ایده جایگزینی گاز روسیه 
با گازِ ایران جهت تأمین نیازهای گازی غرب، 
اساساً ایده ای غیرواقع بینانه و خام است. با 
این حال، تهران می تواند از طریق شراکت 
و همکاری با کشوری نظیر روسیه و حتی 
استفاده از خط لوله آن، بخشی از نیازهای 
فزاینده گازی اروپا را که حتی خوِد روسیه 
هم قادر به تأمین آن نیست، تأمین کند. 
جهت تحقق این ایده ایران می تواند گاز خود 
را از طریق خط لوله گازی اش به خط لوله 
سراسری روسیه برساند و در قالب مشارکت 
و همکاری با مسکو، وارد بازار گازی اروپا 
شود. البته که این طرح هم نیاز به چکش 
کاری و رایزنی های خاص و گسترده میان 
تهران-مسکو دارد. با این حال، واقع بینانه 
تر از طرح ایده صادرات گاِز مستقل ایران 

به اروپا است.

زهرا وفایی: هرسـاله بـا شـروع نفس های 
گرم زمین و جمع شـدن کوله بار ننه سـرما، 
قول و قرارهای مسـئوالنِه مدیران کشـور در 
همـه حوزه هـا حسـابی آتشـین می شـود تا 
جایی که بعضـی از خودشـانی ها در سـنگر 
دیگـر خدمـت بـه ملـت، انگشـت بـه دهان 
می ماننـد. نمونـه اش توضیحـات و چـاره 
جویی هـای آب و برقـِی علی اکبـر محرابیان 
وزیـر نیـرو اسـت کـه دو سـه روز پیـش در 
کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی 
ارائه داده اسـت. او در پاسخ به سـؤاالت اعضا 
کمیسـیون راجع پیشـگیری از بحران آب و 
برق درتابسـتان پیـش رو قـول صددرصدی 
داده کـه وزارت نیـرو ۳5 هـزار مـگاوات برق 
تولید می شـود و امسـال دیگر مشکل قطعی 

بـرق و آب نخواهیم داشـت.

وزیردرحـال پیگیـری وعده هایش در 
زمان رأی اعتماد اسـت

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلـس در این بـاره به مـا گفـت: محرابیان 
در حـال پیگیـری وعده هایش در زمـان رأی 
اعتماد گرفتن از نمایندگان اسـت. وزیر نیرو 
در آن جلسـه قول قطعـی داده که تابسـتان 
14۰1 کشـور بحـران آب و بـرق نخواهـد 

داشـت.
نخعی به نقل از وزیر نیرو ادامه داد: تولید 15 
هزار مگاوات برق حرارتی با مدیریت مجموعه 
وزارت نیرو و تولید 1۰ هزار مگاوات برق توسط 
صنایع آغاز شده و 1۰ هزار مگاوات در حوزه 

تجدیدپذیرها را نیز در برنامه دارند.
 ایـن در حالی اسـت کـه وی بـا بیـان اینکه 
»بایـد دیـد چقـدر وعده هایی کـه می دهند 

عملی اسـت و محقق می شـود« بیان داشت: 
در جلسـه کمیسـیون انرژی بـا وزیر نیـرو از 
سـوی نماینـدگان بـه ایشـان یادآوری شـد 
کـه کشـور بـا کسـری تولیـد بـرق نسـبت 
به مصـرف بـه ویـژه در زمـان پیـک مصرف 
مواجـه اسـت و سـال گذشـته هم بیـن 12 
هـزار تـا 15 هـزار مـگاوات کسـری بـرق یا 
عدم موازنه میان تولید و مصـرف را در برخی 

از روزهـا داشـتیم.
سخنگوی کمیسـیون انرژی مجلس یازدهم 
ادامه داد: وزیر نیـرو از آغاز تعمیرات و اورهال 
کـردن تمامـی نیروگاه هـای موجـود خبـر 
داده و طبـق پیش بینـی آن ها تا قبـل از آغاز 
پیک مصرف در تابسـتان تمـام نیروگاه های 
مدنظـر اورهـال خواهنـد شـد. واحدهـای 
نیمـه تمام نیـز در حـال اتمـام و وارد شـدن 

به مدار هسـتند و طبـق صحبت آقـای وزیر 
تـا تابسـتان سـال جـاری 5۰۰ مـگاوات از 
ایـن طریـق بـه ظرفیـت بـرق تجدیدپذیـر 
اضافـه می شـود. نخعـی همچنیـن یـادآور 
شـد: از مهـر 14۰۰ تاکنـون بـا کاهـش 19 
درصدی بارندگـی روبه رو هسـتیم و اگرچه 
نسـبت بـه سـال گذشـته وضعیـت بهتری 
داشـتیم امـا با شـرایط نرمـال فاصلـه وجود 
دارد. حـاال بـه گفته سـخنگوی کمیسـیون 
انـرژی مجلس شـورای اسـالمی باید منتظر 
رسـیدن عمو گرما و محقق شـدن یا نشـدن 
قـول و قرارهـای آقـای وزیـر ماند. همـه این 
مـوارد در حالـی اسـت کـه بـا وجـود خوش 
بینی هـای برخـی از نماینده هایـی کـه بـه 
وزیرنیروی فعلی رأی اعتماد دادند، تردیدها 

در تحفـف وعده هـا بیشـتر می شـود.

درآمدی بر ایده صادرات گاز ایران به اروپا؛

تهدیدها و فرصت های نبرد همسایه ها برای ما!

نشست کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نیرو توسط سخنگوی کمیسیون تشریح شد:

مجلس امیدوار و مردد به وعده های برقی وزیر

بی اثر کردن تحریم های آمریکا توسط بانوی قدرتمند روسی؛

آن زن از بانک مرکزی آمد!

برخالف ادعاهای مقامات پیشین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
رئیس بانک مرکزی روسیه توانســت با راه کارهای منطقی خود در هماهنگی 
نزدیک با »والدیمیر پوتین« در چارچوب منافع ملی، تحریم های سنگین آمریکا 

را بی اثر کند.
به گزارش تحریریه، ارزش روبل روسیه پس از افت چند هفته قبل، اکنون به سطح 
پیش از جنگ اوکراین رسید. این تحول بزرگ یک موضوع مهم را بری مردم ایران 
اثبات می کند که »ادعاهای مسئوالن ارشد کشورمان که همه اتفاقات اقتصادی 
در داخل در کنار تورم و کاهش ارزش ریال را به تحریم آمریکا نسبت می دادند بی 

اساس و برای فرار از مسئولیت بوده است«.
»والدیمیر پوتین« و خانم »»الویرا نبیولینا« رئیس بانک مرکزی روسیه نشان 
دادند که با تصمیم گیری عقالنی و پیگیری مجدانه منافع ملی و نه سودهای حزبی، 
سیاسی یا حتی خانوادگی، می توان با اقدامات درست حتی با سخت ترین تحریم ها 

هم مقابله کرد و آن ها را از همان ابتدا ناکارآمد ساخت.
تارنمای نشریه »Quartz« نوشــت، اینکه ارزش روبل به سطح پیشین خود 

بازگشته است نشان از بی اثر شدن تحریم ها است.
»والدیمیر پوتین« به خاطر آنکه کشورهای غربی تحریم هایی را علیه آن برقرار 

کرده اند، تالش می کند تا روبل را تقویت کند.
تقریباً یک ماه پس از اعمال شدیدترین تحریم های غرب علیه روسیه، روبل در برابر 
دالر آمریکا به همان سطحی برگشته است که آخرین بار قبل از حمله به اوکراین 
مشاهده شده بود. اکنون کارشناسان این سؤال را مطرح می کنند: چرا روبل درد 

تحریم را احساس نمی کند؟ و آیا تحریم ها کارساز نیستند؟
»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه ایاالت متحده روز سوم آوریل اظهار داشت 
بخشــی از دلیل این جهش ارزش روبل به خاطر اقدامات مقامات روسیه برای 
تقویت ارز ملی بوده است. برخی سیاست های پولی و بانکی در داخل باعث شدند 

تا ارزش روبل تثبیت شود.
بلینکن مدعی شد این امر مصنوعی است و کنترل های سرمایه از سوی کرملین 

برای مدت زمان نامحدودی قابل تداوم نیست و وضع روسیه تغییر خواهد کرد.
قیمت باالی انرژی، ارزش روبل را باال نگاه می دارد  -

»ویلیام جکسون« اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در شرکت تحقیقاتی »کپیتال 
اکونومیکس« در لندن اعتقاد دارد عالوه بر این، افزایش قیمت نفت و گاز به معنای 
افزایش ارزش صادرات و درآمد روسیه بوده است. همزمان تأثیر تحریم ها باعث 
شده است که تقاضای داخلی و واردات به شدت تضعیف شود. بنابراین، تجارت و 
مازاد حساب جاری روسیه به طور چشمگیری افزایش یافته و در نهایت تقاضا برای 

روبل را ایجاد کرده است.
جکسون گفت تا زمانی که قیمت انرژی باال بماند - و تا زمانی که روسیه بیشتر 
مشتریان نفت و گاز خود را حفظ کند - احتماالً روند ارزش روبل به سمت باال ادامه 

خواهد داشت.
اما این عوامل هنوز ممکن است تغییر کنند. آلمان، فرانسه و دیگر خریداران بزرگ 
اروپایی گاز با فشار مســکو برای پرداخت با روبل مواجه هستند، و این امر باعث 
افزایش بیشتر ارزش ارز ملی روســیه خواهد شد. اگر این کشورها از درخواست 
پوتین امتناع کنند و رئیس جمهوری روسیه به تهدید خود مبنی بر قطع صدور گاز 
عمل کند، ممکن است توقف پرداخت ها ضربه سختی به روبل وارد کند. البته باید 

به یاد داشت در این زمان قیمت انرژی هم به شدت افزایش می یابد.
کارشناسان غربی مدعی هستند سطح ارزش روبل همچنین معیار خوبی برای 
بررسی میزان تاثیرگذاری تحریم ها نیست. جکسون عنوان داشت صرف نظر از 
حرکت روبل، تحریم ها باعث افزایش تورم می شود و بانک ها را تحت فشار قرار 

می دهد و شرایط مالی را به طور چشمگیری تغییر می دهد.
باید دید خانم نبیولینا در مورد اثرات بلندمدت تحریم بر اقتصاد روسیه چه راهکاری 
را بر می گزیند و آیا ممکن است مسکو نیز شاهد بحران اقتصادی شدید همچون 

افت شدید ارزش پول ملی دوسال گذشته ایران باشد؟
زمان پاسخ این سؤال را مشــخص می کند؛ آیا ادعاهای مقامات پیشین دولت و 
بانک مرکزی ایران درســت بود یا آنکه کم کاری یا ... مسبب فقر مردم و بحران 

اقتصادی شد؟

گزارش ویژه
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قرن نو: قیمت نفت در روزهای 
گذشته پس از آنکه مرکز مالی 
چین، شانگهای، قرنطینه را برای 
مهار افزایش آلودگی های کرونا 
آغاز کرد، حدود 7 درصد سقوط 
کرد و نگرانی ها از نابودی تقاضا را 
افزایش داد. بهای معامالت آتی 
نفت برنت 1۳ دالر کاهش یافت 
و به 1۰7.۳ دالر در هر بشکه رسید 
و قیمت نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز 1۰ دالر 
کاهش یافت و به 1۰2.4 دالر در 
هر بشکه رسید. قیمت های آتی 
نفت خام از زمان حمله روسیه به 
اوکراین در اواخر فوریه بی ثبات 
بوده است؛ در اوایل ماه، قیمت برنت 
نزدیک به 12 درصد افزایش یافت 
در حالی که وست تگزاس تقریباً 
9 درصد افزایش یافت. شانگهای 
از  جلوگیری  برای  تالش  در 
گسترش کرونا، روز دوشنبه وارد 
یک قرنطینه دو مرحله ای برای 
2۶ میلیون نفر شد؛ مقامات پل ها و 
تونل ها را بستند و ترافیک بزرگراه ها 
را محدود کردند. انتظار می رود 
تقاضای نفت در چین، بزرگ ترین 
واردکننده نفت خام در جهان، 
در ماه آوریل 8۰۰ هزار بشکه در 
روز کمتر از حد معمول باشد. از 
طرف دیگر امید به پیشرفت در 
مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین 
که می تواند در ترکیه آغاز شود نیز 
بر قیمت ها تأثیر گذاشته است؛ با 
این حال، تحلیلگران انتظار دارند 
کشورهای  سازمان  که  زمانی 
و  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
متحدانش که مجموعاً اوپک پالس 
نامیده می شوند، برای بحث در 
مورد افزایش برنامه ریزی شده 
4۳2۰۰۰ بشکه در روز به سهمیه 
تولید، گرد هم آیند، افزایش بیشتر 
قیمت ها را در نظر گیرند. چندین 
منبع نزدیک به این گروه گفتند که 
اوپک پالس احتماالً به برنامه های 
خود برای افزایش متوسط تولید 
نفت خود در ماه می پایبند خواهد 
بود، علیرغم افزایش قیمت ها به 
دلیل بحران اوکراین و درخواست 
مصرف کنندگان برای عرضه بیشتر. 
به گفته تحلیلگران، در همین حال، 
کسری عرضه رو به افزایش است، 
در حالی که انتظار می رود حجم 
نفت خام روسیه در ماه آوریل برای 
یافتن خریداران با مشکل مواجه 
شود. خبرگزاری دولتی روسیه 
تاس به نقل از دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین روز دوشنبه 
گفت: کاهش سفارشات نفت روسیه 
با قراردادهای کشورهای جنوب 
شرقی آسیا جایگزین خواهد شد. 
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
متحده عربی روز دوشنبه گفت که 
نفت نباید از هیچ کشوری دریغ 
شود زیرا جهان به شدت به این 

طالی سیاه نیاز دارد.

روسیه از بازار نفت خارج می شود؟

جهان محتاج ثروت سیاه
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طـرح جدیـد بـی فایـده بـرای 
جلب سـرمایه گـذاری خارجی 
ابـاغ شـده اسـت، امـا تاثیری 
در واقعیـت امر نخواهد داشـت.

تحریریـه،  گـزارش  بـه 
»ابوالفضل کوده ئـی« مدیرکل 
دفتر سـرمایه گـذاری خارجی 
سـازمان سـرمایه گـذاری و 
کمک هـای اقتصـادی و فنـی 
ایـران بـا اشـاره بـه تصویـب 
پیشـنهاد وزارت اقتصـاد در 
هیئـت دولـت دربـاره »کاهش 
میـزان حداقـل سـرمایه یـا 
سـپرده« و »افزایش سـال های 
مجـوز اقامـت« بـرای سـرمایه 
گـذاران خارجـی، هـدف از 
ایـن مصوبـه را تشـویق هـر 
چـه بیشـتر اتبـاع کشـورهای 
خارجـی و بویژه همسـایه برای 
سـرمایه گذاری در ایـران اعام 
کرد، و گفـت: بر همین اسـاس 
اصـاح مصوبـه اعطـای اقامت 
پنج سـاله بـه سـپرده گـذاران 
و سـرمایه گـذاران خارجـی که 
قبًا در سـال 1398 به تصویب 
هیئـت وزیـران رسـیده بـود، 
مجـدداً در دسـتور کار وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایـی و 
متعاقبـاً دولـت قـرار گرفـت و 
پـس از انجام اصاحـات الزم به 
تصویـب کمیسـیون اقتصادی 
دولـت و نهایتـاً هیئـت وزیران 
رسـید. تغییـرات انجـام شـده 
در مصوبـه جدیـد نسـبت بـه 
مصوبـه قبلـی بـه این صـورت 
میـزان سـپرده  کـه،  اسـت 
نیـاز جهـت  گـذاری مـورد 
اعطـای اقامـت پنـج سـاله بـه 
اتباع خارجـی از 250 هزار دالر 
در مصوبـه قبلـی به میـزان 90 
هـزار یـورو در مصوبـه جدیـد 

کاهـش یافتـه اسـت.
میـز کسـب و کار تحریریـه 
معتقد اسـت کـه این طـرح راه 
به جایـی نمی برد، زیرا مشـکل 
اقتصـاد ایـران عـدم شـفافیت 
و عـدم ضمانـت اجـرای قانـون 
همـراه بـا ورود ذی نفعـان و 
متغیرهـای فـراوان مؤثـر بـه 
سرمایه گذاری ها اسـت که کار 
را حتـی برای سـرمایه گـذاران 
ایرانـی نیز دشـوار کرده اسـت.

وقتی در حـوزه قوانیـن پایه ای 
کشـور و وظایفی کـه نهادهای 
اصلـی تصریـح شـده در قوانین 
اساسـی شـاهد اتفاقاتـی مانند 
ورود فراقانونـی هیـات عالـی 
اجـرای  بـر حسـن  نظـارت 
سیاسـت های کلـی نظـام و 
وتـو الیحـه بودجـه و طرح های 
مجلس هسـتیم، در بخش های 
پایینتـر که حساسـیت عمومی 
روی آنهـا وجود نـدارد چه خبر 

اسـت؟
سـرمایه گذار چـه ایرانـی و چه 
خارجـی بـه قوانیـن شـفاف و 
دارای ضمانـت بـرای فعالیـت 
نیازمنـد اسـت و در غیـر ایـن 
صورت عطـای سـرمایه گذاری 
را به لقـای آن خواهد بخشـید.

پشت پرده خرید سهام توییتر توسط ایالن ماسک

مالک تسال، صاحب بیشترین سهام توییتر شد

  امین رضایی: شیبا اینو )SHIB(، دومین ارز دیجیتال برتر مبتنی 
برمیم، پس از دوج کوین )DOGE( واتریوم )ETH( به شبکه 
محبوب خودپردازهای رمزارزی درآمریکا اضافه شد. بیت کوین آوامریکا 
)Bitcoin of America(، اپراتورمحبوب خودپردازهای ارزدیجیتال 
درآمریکا، اعام کرده که رمزارز شیبا را به لیست ارزهای دیجیتال تحت 
پشتیبانی خود اضافه کرده است. این خودپردازها امکان خرید و فروش 
بیت کوین و همچنین چند آلت کوین را فراهم می کنند. بر اساس داده های 
ارائه شده توسط پلتفرم Coin ATM Radar، بیت کوین آو امریکا 
دارای 1، 8۴1 دستگاه خودپرداز در سراسر ایاالت متحده است. این 
دستگاه ها با ارائه ترکیبی از ویژگی های خودپردازهای رمزارزی و سنتی، 
امکان خرید ارز دیجیتال با استفاده از پول نقد را فراهم می کنند. با این 

حال، کارمزد دریافتی توسط این دستگاه ها به طور قابل توجهی باالتر از 
کارمزد دریافتی از سوی صرافی های رمزارزی است. طبق گزارش ها، بیت 
کوین آو امریکا ماه گذشته پشتیبانی از دوج کوین، برترینمیم کوین بازار 
را فعال کرده بود که این اقدام، منجر به افزایش قابل توجه قیمت این 
رمزارز شد. با این حال و علی رغم پشتیبانی این اپراتور از شیبا، داده های 
بازار نشان می دهند که اینمیم توکن رشد چندانی نداشته است. در زمان 
انتشار این خبر، شیبا با قیمت ۰٫۰۰۰۰۲۶۷۱ دالر معامله می شود که 
تنها ۰٫۳۷ درصد رشد قیمتی دارد. با این حال، انتظار می رود که افزودن 
شیبا به این دستگاه های خودپرداز، باعث افزایش رونق اینمیم توکن شود. 
ماه گذشته، این ارز دیجیتال به مجموعه رمزارزهای پشتیبانی شده توسط 

غول سینمایی AMC نیز اضافه شده بود.

مهدی واعظـی: ایان ماسـک مدیر عامل شـرکت 
تسـا کسـی که نسـبت بـه سیاسـت های مدیریت 
محتـوای توییتـر انتقاداتـی داشـته اسـت، اقـدام به 
خریـد 9.2 درصد از سـهام ایـن شـرکت را خریداری 
کرده اسـت و بـا ایـن اقـدام غیـر منتظـره تبدیل به 

بزرگترین سـهام دار این شـرکت شـده اسـت.
ایان ماسـک یکی از تاثیرگذارترین افرادی است که 
در توییتر فعالیـت دارد. به طور مثـال زمانی که ایان 
ماسک در سـال 2018 قصد داشت تسا را خصوصی 
کند، در توییتر پسـتی منتشـر کرد تا در مـورد آن به 
جهان بگویـد. وقتـی در سـال 2016 در ترافیک گیر 
کـرد، ایـده یـک سیسـتم تونـل زیرزمینـی را بـرای 
کاهش ازدحـام روح خـراش در توییتر منتشـر کرد. 
هنگامی کـه مـاه گذشـته والدیمیـر پوتیـن رئیس 
جمهـور روسـیه را به مبـارزه تن بـه تن دعـوت کرد، 

آن را در توییتـر پخـش کرد.
روز دوشنبه، یک پرونده نظارتی در کمیسیون بورس 
و اوراق بهـادار آمریـکا نشـان داد کـه ایان ماسـک، 
مدیـر اجرایـی میلیـاردر تسـا و اسـپیس ایکـس و 
ثروتمندترین فرد جهان، 9.2 درصد از سـهام توییتر 
را خریـداری کرده اسـت. این رسـانه اجتماعی بیش 

از 80 نفر کاربـر دارد.
سـرمایه گذاری ایـان ماسـک در شـرکت توییتر که 
حداقل از یک ماه گذشـته شـروع شـده اسـت، طبق 
آخریـن قیمـت معامله شـده این سـهم حـدود 2.9 
میلیارد دالر ارزش داشـت. اما پس از انتشـار این خبر 
قیمت سـهام توییتر بیش از 27 درصد رشـد قیمتی 
را تجربه کرد و ارزش سـهام وی به حدود 3.7 میلیارد 
دالر افزایـش یافـت. ایـن دارایی تنها کسـر کوچکی 

از دارایی 270 میلیارد دالری ایان ماسـک اسـت.
نکته جالـب این موضـوع آن اسـت که آقای ماسـک 
علیرغم اینکه تمایل به اشـتراک گذاری همه چیز در 

توییتـر - از ایده های تجاری، توهیـن و میم ها گرفته 
تا آخر هفته گذشـته، تجربه اش در یک کلوپ شـبانه 
مشـهور برلیـن - دارد، امـا در رابطـه بـا ایـن موضوع 

محافظه کارانـه رفتار کرده اسـت.
هدف ایـان ماسـک از خریـد سـهام توییتر 

؟ چیست
آقـای ماسـک در زمان حساسـی بـرای این شـرکت 
اقدام بـه خرید سـهام آن کرده اسـت. جک دورسـی 
در ماه نوامبر از سـمت مدیر عاملی خـود کناره گیری 

 activist کرد و پـس از مواجهه با یک سـهامدار
و دسـت وپنجه نرم کردن با انتقادات 

قانون گذاران دربـاره آزادی 
سانسـور  بیـان، 

محتـوای  و 

مسـموم کننده تصمیـم دارد هیئت مدیـره شـرکت 
را پـس از پایـان دوره ریاسـت خـود در سـال جاری 

تـرک کنـد.
آقای دورسـی زمام امـور را به پـاراگ آگـراوال، مدیر 
ارشـد فناوری توییتر سـپرده اسـت که در سیلیکون 
ولی نسـبت بـه آقـای دورسـی جایگاه مسـتحکمی 
نـدارد. آقـای آگـراوال رده هـای اجرایـی شـرکت را 
سـازماندهی مجدد کرده اسـت. او همچنیـن عمیقاً 

نسـخه  »غیرمتمرکز« بـه 

توییتر، یکـی از آخریـن پروژه هایـی که دورسـی در 
ایـن شـرکت داشـت، عاقـه دارد.

در طـی این تـاش توییتـر قدرت خـود را به دسـت 
کاربـران خـود منتقـل می کنـد و غول هایـی چـون 
متـا )مالک فیـس بـوک و اینسـتاگرام( را بـه چالش 
می کشد. توییتر یک تاش مسـتقل برای ایجاد یک 
پروتکل به اصطـاح باز بـرای رسـانه های اجتماعی، 
اسـتفاده از ارزهـای رمزنـگاری شـده در برنامه هـای 
خود و گشـودن دری بـه روی توسـعه دهندگانی که 
می خواهنـد ویژگی های سفارشـی بـرای توییتر 

بسـازند، تأمیـن می کند.
هنوز مشـخص نیسـت که 
آقـای ماسـک دقیقاً 
قصـدی  چـه 
بـا سـهام 
د  خـو
ر  د

توییتـر دارد. او در هفته هـای اخیـر از ایـن شـرکت 
به دلیل عـدم رعایت اصـول آزادی بیان انتقـاد کرده 
است و اسـتدالل کرده اسـت که کاربران باید به جای 
تکیه بر توییتر می بایسـت الگوریتم هایـی را انتخاب 
کننـد کـه توییت هایـی را کـه می بیننـد را انتخـاب 
کنند. جک دورسـی ماه گذشته در پاسـخ به توییتی 
که آقای ماسـک بـرای الگوریتم هایی کـه خارجی ها 
می توانند برای پلتفرم بسـازند، گفت: »انتخاب اینکه 
از کـدام الگوریتـم اسـتفاده شـود )یا نـه( بایـد برای 

همـه آزاد باشـد و وی بـا ایـن ایـده موافـق بـود«
هنوز مشـخص نیسـت که آیـا از آقـای ماسـک برای 
پیوسـتن به هیئت مدیره توییتر درخواسـت خواهد 
شـد یا خیر. او یک سـند اوراق بهـادار به نـام بایگانی 
13G را ثبـت کـرد کـه نشـان می دهـد، قصـد دارد 
سرمایه گذاری منفعانه ای داشـته باشد و قصد ندارد 
کنترل شـرکت را دنبال کند. اما وال اسـتریت از قبل 
شـروع بـه گمانه زنـی کرده اسـت کـه آقای ماسـک 
می تواند وضعیت سـرمایه گذاری خـود را تغییر دهد 
و به خریـد سـهام توییتـر ادامـه دهد یا حتی سـعی 

کند شـرکت را به طـور کامل تصاحـب کند.
استیون دیویدوف سولومون، اسـتاد دانشکده حقوق 
در دانشـگاه کالیفرنیـا گفت که ایـن پرونده بـه آقای 
ماسـک اجـازه می دهـد »هرگونه قصـدی را کـه در 
رابطه با توییتـر دارد را پنهان کند.« امـا وی افزود که 
تشـکیل پرونده به عنوان یک »سرمایه گذار منفعل« 
با قصـدی برای تحـت فشـار قـرار دادن شـرکت کار 
صحیحی نیسـت، اگرچه که بـه ندرت تحـت پیگرد 
قانونی قـرار می گیرد و اثبات آن دشـوار اسـت. رابطه 
شـخصی طوالنی و پیچیده آقای ماسـک بـا توییتر، 
قبًا او را به دردسـر انداخته اسـت، زیـرا توییت های 
او در مـورد امـور مالی تسـا منجـر بـه درگیری های 

قانونی با S.E.C شـده اسـت.

اضافه شدن دومین ارزدیجیتال به شبکه خودپردازهای رمزارزی آمریکا؛

 شیبا وارد دستگاه های خودپرداز شد!

دیدگاه

ISFAHAN
N E W S

پیشنهادهای وزارت اقتصاد 
کمکی به جلب سرمایه 
گذاری خارجی می کند؛

طرح های بی فایده و 
امیدواری های واهی

 اخبار اصفهان: معاون سیاسـی امنیتی اجتماعی اسـتانداری 
اصفهان گفـت: الزم اسـت کـه رسـانه های این اسـتان موضوع 
کم آبی، خشکسالی و خشـکی رودخانه زاینده رود، راهکارهای 
جاری سـازی همیشـگی آن و فرونشسـت زمیـن را بـه طـور 

مسـتمر و جدی پیگیر باشـند.
محمـد رضـا جان نثـاری در شـورای اطاع رسـانی اسـتان در 
محل اسـتانداری افـزود: رسـانه ها بایـد با تمـام قوت با انتشـار 
اخبـار و گزارش ها مسـائل نامبرده را دنبـال و مطالبـات الزم را 

انجـام دهند.
وی اضافه کرد: موضوعات آب تنها مختص شـرب و کشـاورزی 
نیسـت بلکه بایـد در بخش های مختلـف مانند محیط زیسـت 
و صنعـت نیـز دنبـال شـود و بـه ویـژه جاری سـازی رودخانـه 
زاینـده رود در اولویـت قرار می گیـرد و افق رسـانه ها و مطالبات 

بایـد جاری سـازی کامـل رودخانه باشـد.
معـاون اسـتاندار اصفهان با اشـاره بـه فعالیت های دولـت برای 
ریشـه کـن کـردن فقـر مطلـق تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه 
فعالیت هـای در اسـتان در حـال انجـام اسـت کـه گزارش های 

آن بـه زودی منتشـر خواهد شـد.
جان نثاری پرداختن به شـعار سـال 1۴01 را با اهمیت دانسـت 
و خاطرنشـان کرد: در ایـن زمینه با محوریت سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان اصفهان همـه نهادهـا و سـازمان ها باید 
در رابطه بـا اینکه چه کاری در موضوع شـعار سـال انجـام داده 
پاسـخگو باشـند و حداکثر بازه زمانی بـرای گزارش ها سـه ماه 

خواهـد بود.
وی با تاکید بـر اینکه رسـانه ها همچنین بر بازگشـایی مدارس 
و دانشـگاه ها معطـوف شـوند اظهـار داشـت: در 2 سـال از آغاز 
شـیوع ویـروس کرونـا و بـا تعطیلـی مـدارس و دانشـگاه ها و 
برگـزاری مجـازی جلسـات، با افـت علمـی و مسـائل فرهنگی 

روبـرو شـدیم و بایـد این موضـوع اصاح شـود.
معاون سیاسـی امنیتـی اجتماعی اسـتانداری اصفهـان گفت: 
اتصال دانـش آمـوزان به فضـای مجازی بـی در و پیکـر و بدون 
نظـارت و کنترل، سـبب آسـیب های فرهنگی شـده اسـت که 

بایـد جبـران کنیم.
جان نثاری افـزود: حتی اگـر بپذیریـم امتحانـات و کاس های 

غیرحضـوری مفیـد و اثربخـش بـوده امـا در حـوزه پـرورش و 
تربیـت فعالیت هـای مثبتـی صـورت نگرفته اسـت.

وی با تاکید بر حل مشـکات معیشـتی خاطرنشـان کـرد: این 
موضوع نیز باید در دسـتور کار باشـد تـا اوضاع معیشـت افراد و 

اقشـار مختلف انعـکاس یابد.

وی با بیـان اینکـه وضعیـت معیشـتی خبرنـگاران و همچنین 
وضعیـت مالی رسـانه ها بایـد رو بـه بهبود باشـد افـزود: در این 
زمینـه بایـد جلسـه مرتبـط بـا حضـور متولیـان امـر، مدیران 
رسـانه ها و همچنیـن دسـتگاه های اجرایـی مروبطـه بـه ویژه 
مدیریت بانـک ملی بعنـوان بانک ناظر بـر تمام بانک هـا برگزار 
شـود تـا ببینیـم چگونـه می تـوان بـر مشـکات فائـق آمـد و 

دسـتورالعمل و تصمیمـات الزم اتخـاذ شـود.
پیگیـری روشـنگری و جهاد تبییـن باید بـه طور   -

رسـانه ها در  جـدی 
معاون اسـتاندار اصفهـان ادامـه داد: ایجـاد اطلس رسـانه های 
اسـتان از دیگر مطالبات ما اسـت و از سـوی دیگر روشـنگری و 

جهـاد تبیین بایـد به طـور جـدی در رسـانه ها پیگیری شـود.
جان نثاری همچنین تشـکیل جلسـه و یا برگـزاری گردهمایی 
با حضـور تمامـی اصحاب رسـانه اسـتان اصفهـان را خواسـتار 
شـد و افزود: مـا می خواهیم در این جلسـه بـه صـورت رودر رو 
و بی پـرده بـا خبرنـگاران صحبـت کنیم و مسـائل و مشـکات 

مختلـف اسـتان را از زبان آنان بشـنویم.
وی با بیـان اینکه رسـانه ها بایـد همه صداهـا در یـک جامعه را 
منعکس کننـد گفت: ایـن گونه می توان توسـعه و پیشـرفت را 

شـاهد باشـیم و نباید تنها یک صدا منتشـر شـود.
معـاون اسـتاندار اصفهـان اظهارداشـت: هنگامی که رسـانه ها 
توانمند شـوند می توان شاهد توسعه اسـتان بود و در این زمینه 
باید با تشـکیل کارگروهی با حضور دسـتگاه اجرایـی، نخبگان 

و مدیـران رسـانه ها راه حل های مناسـبی اتخـاذ کرد.
شـورای اطاع رسانی اسـتان اصفهان روز سه شـنبه به ریاست 
معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری و با حضور نهادهای مرتبط 
از جملـه اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و نماینـدگان 

رسـانه ها در اسـتانداری اصفهـان برگزار شـد.

نرخ تورم در ترکیه به ۶۱ درصد رسید

ــل 5.۴6 درصــد  ــاه قب ــه م ــارس نســبت ب ــاه م ــده در م ــرد قیمــت مصــرف کنن ــام ک ــه اع ــوز: موسســه آمارترکی یورونی
افزایــش یافتــه اســت. تــورم ســاالنه از 5۴.۴۴ درصــد در فوریــه نیــز گذرکــرده اســت. براســاس داده هــا، بیشــترین افزایــش 
قیمــت ســاالنه مربــوط بــه بخــش حمــل و نقــل بــا 99.12 درصــد بــوده در حالــی کــه افزایــش قیمــت مــواد غذایــی 70.33 
درصــد بــوده اســت. ایــن بزرگتریــن افزایــش ســال بــه ســال از مــارس 2002 بــوده اســت. افزایــش قیمت هــا بخشــی ازیــک 
بحــران اقتصــادی اســت کــه توســط همــه گیــری کرونــا تشــدید شــده اســت. درهمیــن حــال، حملــه روســیه بــه اوکرایــن 
منجــر بــه افزایــش قیمــت گاز، نفــت وغــات شــده اســت. تــورم سرســام آور ترکیــه نیزبــه دنبــال مجموعــه ای ازکاهــش نــرخ 
بهــره دراواخرســال گذشــته، درراســتای مخالفــت رئیــس جمهــور رجــب طیــب اردوغــان بــا هزینه هــای بــاالی اســتقراض و 

در تــاش بــرای تقویــت رشــد، ســرمایه گــذاری و صــادرات رخ داده اســت.

بورس از چاله سقوط گریخت

ایبنــا: شــاخص کل بــورس روزگذشــته، روزی پرنوســان را پشــت ســر گذاشــت ودرحالــی کــه در ســاعات ابتدایــی معامــات 
تــا یــک میلیــون و ۴65 هــزار واحــد کاهــش یافتــه بــود درادامــه توانســت رونــدی صعــودی بــه خــود بگیــرد و بــه رقــم یــک 
میلیــون و ۴71 هــزار واحــد برســد. شــاخص کل بــورس در ایــن روز بــا 2633 واحــد افزایــش تــا رقــم یــک میلیــون و ۴71 
هــزار واحــد افزایــش یافــت. شــاخص کل بــا معیــار هــم وزن هــم بــا 2562 واحــد صعــود بــه رقــم 375 هــزار و 828 واحــد 
رســید. معاملــه گــران ایــن بــازار 5۴7 هــزار معاملــه بــه ارزش 59 هــزار و 512 میلیــارد ریــال انجــام دادنــد. پاالیــش نفــت 
اصفهــان، مخابــرات ایــران، گــروه مپنــا و شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران نســبت بــه ســایر نمادهــا بیشــترین تأثیــر مثبــت 
و در مقابــل توســعه معــادن و فلــزات، ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی و فــوالد مبارکــه اصفهــان نســبت بــه ســایر نمادهــا 

بیشــترین تأثیــر منفــی را روی بــورس گذاشــتند.
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