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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان یکشنبه | 21 فروردین 1٤01 | 10  آپریل  2022 |  8 رمضان 1٤٤3 | سال سوم| شماره 1027|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

عالوه برحرمت نگه داشتن ماه مبارک 
رمضان به لحاظ خوردن و آشامیدن 
درانظارعمومی، یک حرمت بسیار مهم 
و ضروری است که باید مسئوالن خرد 
و کالن کشور درقبال سفره های مردم 

نگه دارند.
با چه رویی به مردم می گوئیم حریم 
روزه داران را حفظ کنند اما خودم 
به راحتی درروز روشن حق الناس 
می کنیم. قیمت ها نسبت به قبل از شروع 
ماه مبارک چندین برابر شده است. نان 
ساده مردم در بعضی نقاط حتی به 5 هزار 
تومان رسیده و نرخ لبنیات و میوه و برنج 
و انواع گوشت قرمز و سفید هم که سر 
به فلک کشیده است. معنای ظلم و ستم 
فقط کشتار با سالح گرم و خونریزی 
نیست، این بی عدالتی در قوت و غذای 
مردم هم عین نابرابری و مظلوم کشی 
است. مگرمقام معظم رهبری بارها 
و بارها بر تأمین معیشت و رفاه مردم 
تاکید نکردند، چرا عده ای که معلوم 
نیست چه اهدافی را دنبال می کنند به 
توصیه های رهبری بی اعتنایی می کنند؟ 
تا از کارشان انتقاد می کنیم بالفاصله به 

تحریم و حذف ارز ربطش می دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی

رحمت اله نوروزی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

مسئوالن با کاهش 
قیمت ها حرمت ماه 
رمضان را نگه دارند
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خبر مدیرروابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان از افزایش تعداد مسافران:

مترو میزبان روزی 60 هزار نفر است
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سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشوروشوراها
درمجلس شورای اسالمی در گفت و گو با اخبار اصفهان خبر داد: 

انجام تحقیق وتفحِص میدانی
ازورزشگاه امام رضا )ع( مشهد
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جلسه هم اندیشی پیرامون 
راهکارهای تحقق شعار سال برگزار شد: 

شهرداری، مشتری و متقاضی
شرکت های دانش بنیان
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تحلیل بر مسیر بازار بورس در قرن تازه؛ 

شاخص با چه رنگی
به کدام سو می رود!
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در آینده ای نه چندان دور محقق می شود:

دنیا زیر پای
مشاغل اینترنتی
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آیا میگرن می تواند منجر به استرس شود؟

خویشاوندی خوفناک
دو بیماری برای بدن
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رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان مطرح کرد:

تأسیس سرای نوآوری و کارآفرینی
در دانشگاه کاشان
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رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان:

رئیس جمهور
به زودی به اصفهان سفر می کند

Vitamin E and Your Skin, 
Friends Through Food

5

حال وروز بنگاه های ُخرد وکالن 
اصفهان؛ 

کارگاه هــــای 
کوچـک حـذف و 
کارگاه های بزرگ، 
کوچک می شـوند

ان
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اینفوگرافی

ده نشانه یک مدیر خوب جشنواره غذای سالم ویژه ماه رمضان در اصفهان
همزمان با ماه مبارک رمضان جشنواره غذای سالم ویژه این ماه با عنوان »سی سحر سی افطار« در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان برگزار شد. 
در این جشنواره تشکل های حوزه سالمت و محیط زیست غذاها و دمنوش های مفید و اُرگانیک و غذاهای سنتی اصفهان را معرفی کردند.

منبع : ایرنا 

گزارش تصویری
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آگهى مناقصه عمومى
دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- محل دریافت اسناد مناقصه: شهردارى مبارکه، امور قراردادها، تلفن 52402021-031 با واریز مبلغ 862/500 ریال بهمراه مالیات بر ارزش افزوده جهت هر مورد مناقصه

4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 1401/2/7 خواهد بود.
5- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: مناقصه گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/10 بشرح ذیل به دبیرخانه 

محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
6- زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/2/11 با حضور اعضاى کمیسیون معامالت در محل ساختمان شهردارى

7- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد.
8- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

9- هزینه درج آگهى با برندگان مناقصه خواهد بود.

محمد مهدى احمدى - شهردار مبارکه

مدت انجام برآورد (ریال)رتبه مورد نیازعنوان پروژهردیف
کار (ماه)

مبلغ تضمین شرکت در 
محل تامین اعتبارمناقصه

عملیات جدولگذارى و نصب کانالهاى دفع 1
از محل فروش زمین 545/734/983/94092/300/000/000 راه و باندآبهاى سطحى فاز یک صنایع کارگاهى خیام

هاى صنایع کارگاهى 
خیام عملیات جدولگذارى و نصب کانالهاى دفع 2

512/478/966/3586624/000/000 راه و باندآبهاى سطحى فاز دو صنایع کارگاهى خیام

شناسه: 1299300

نوبت اول



در شـــهر

Isfahan News

ارشـد ارتش در اسـتان های اصفهان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیـاری بـا 
اشـاره بـه پیشـرفت های دفاعـی 
امـروز کشـور گفـت: تـوان دفاعـی 
کشـور در حـوزه آمـوزش، تجهیزات 
و تسـلیحات، بومـی و بطـور کامـل 
ُمتکـی بـه قابلیت های داخلی اسـت. 
گزارش ایرنا، امیر سـرتیپ دوم سـتاد 
سـیاوش میهن دوسـت، به مناسـبت 
روز ارتـش در جمع خبرنـگاران افزود: 
امـروز در تأمین نیازهـای دفاعی خود 
به هیچ کشـوری وابسـته نیسـتیم و 
همـه نیازهایمـان را با بهره گیـری از 
متخصصـان، جوانـان و دانشـمندان 

داخـل تأمیـن می کنیـم.
وی ادامـه داد: بعنوان مثـال اگر یک 
روز گلوله شـلیک شـده از دهنه یک 
توپ و دقـت شـلیک آن در اختیار ما 
نبود، امـروز با نـگاه و هدایـت ما، به 

هـدف اصابـت می کند.
ارشـد ارتش در اسـتان های اصفهان، 
یزد و چهارمحـال و بختیـاری افزود: 
ارتقـای تولیـدات ارتـش توسـط 
همرزمـان مـا در یگان هـای مختلف 
انجـام می شـود و ده ها طـرح دفاعی 
در نیروهـای مختلـف اعـم از زمینی، 
دریایی، هوایـی و پدافنـد و همچنین 
هوانیروز، امـروز در دسـت تولید بوده 
یا بـه اتمام رسـیده اسـت کـه در کل 

کشـور از آنهـا اسـتفاده می شـود.
وی بـا اشـاره بـه رشـد امـروز ارتش 
تصریح کرد: پس از پیـروزی انقالب، 
جنگ روانی شـدیدی توسط دشمنان 
خارجی و داخلـی از جملـه منافقین و 
توده ای ها، علیـه ارتش بـه راه افتاد و 
حتی سـپهبد قرنی فرمانـده آن روز را 
ترور کردند و برخی مشـکالتی دیگر 

برای ارتـش بوجـود آوردند.
امیر میهن دوسـت اظهـار کـرد: امام 
خمینـی )ره( طی بیانیه ای دسـتورات 
ویژه ای بـرای ارتـش صـادر کردند و 
از جملـه بـه ارتش دسـتور دادنـد تا با 
تجهیزات و سـازوبرگ نظامی در روز 
۲۹ فروردیـن رژه رونـد و از مردم هم 
خواسـتند که از ارتش اسـتقبال کنند.

وی با اشـاره بـه نقش نیـروی هوایی 
و برخـی بخش هـای دیگـر ارتـش 
در پیـروزی انقـالب افـزود: پـس از 
پیروزی انقـالب نیز ارتـش در مقابله 
بـا ناآرامی هـا در ترکمـن صحـرا و 
برخی نقـاط دیگر از جمله کردسـتان 

و شـمال غرب، حضوری مؤثر داشت 
و نشـان داد که همواره همراه انقالب 

اسـالمی است. 
ارشـد ارتش در اسـتان های اصفهان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیـاری اظهار 
داشـت: ارتش در تمام عملیات دوران 
دفاع مقدس نیـز حضور مؤثر داشـت 
و نیـروی دریایـی توانسـت در همان 
روزهـای ابتدایـی جنـگ تحمیلـی، 
نیـروی دریایـی رژیـم بعثـی را از پـا 

درآورد.
وی ادامـه داد: نیـروی هوایـی ارتش 
در سـال های دفـاع مقـدس حمایت 
بی نظیـری آفریـد و نیـروی زمینـی 
و هوانیـروز ارتـش در نـوک پیـکان 

حمـالت قـرار داشـت.
امیر میهن دوسـت به خدمـات ارتش 
در سـال های پـس از دوران دفـاع 
مقـدس نیـز اشـاره و اضافه کـرد: در 
این مقطع، بخشـی از ارتش در مرزها 
حضـور داشـته و دارد و از تمامیـت 

ارضـی کشـور حراسـت می کنـد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این 
سال ها، بازسـازی و خودسازی همراه 
با پیشـرفت در دسـتور کار ارتش قرار 
گرفـت تـا جایی کـه امـروز آمادگـی 
حضور در هـر نقطه برای دفـاع وجود 

دارد و کسـی هـم جـرات تجـاوز بـه 
مرزهـای ایـران اسـالمی را نـدارد و 
اگر کسـی فکر تهدید داشـته باشـد، 
ضربه سهمگین و پشـیمان کننده ای 

خواهـد دید. 
ارشـد ارتش در اسـتان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری، خدمات 
مردم یـاری ارتـش در مواجهـه بـا 
سـیل، زلزلـه، خشکسـالی و کرونا را 
از دیگـر برنامه های نیروهای مسـلح 
کشـور در زمان صلح برشمرد و گفت: 
امـروز ارتش در بُعـد محرومیت زدایی 
حضـور فعـال دارد و کارهایـی که در 
اسـتان های محروم انجام داده اسـت 

قابـل قیاس بـا قبل نیسـت.
وی خاطرنشـان کرد: خدمت رسـانی 
بهداشـتی بـه مناطـق محـروم بـا 
بهره گیری از امکانـات و کادر درمانی 
خـود از دیگـر اقدامـات ارتـش بـوده 
کـه بـا اینگونـه فعالیت هـای نشـان 
داد همـواره بـه شـعار »ارتـش فدای 

ملـت« پایبنـد اسـت.
امیر میهن دوسـت همچنین در پاسخ 
بـه سـووالی در بـاره وضعیـت زمین 
چمـن ورزشـگاه ۲۲ بهمـن اصفهان 
گفـت: بازسـازی ایـن مجموعـه 
از یـک مـاه دیگـر آغـاز و بـرآورد 

می شـود بیـش از ۲۰۰ میلیـارد ریال 
برای بازسـازی آن نیـاز اسـت و البته 
مجموعـه ۲۲ بهمـن بخش هـای 
دیگری هـم دارد کـه امکانـات آن در 

اختیـار مـردم اسـت.
وی اظهار کرد: امسـال رژه روز ارتش 
بصورت موتـوری و خودرویـی برگزار 
می شـود و ادوات و تجهیـزات نظامی 
در معـرض دیـد مـردم قـرار خواهـد 

. فت گر
ارشـد ارتـش در منطقـه اصفهـان، 
تجلیل از خانـواده شـهدا و ایثارگران، 
برگـزاری مسـابقات فرهنگـی و 
ورزشـی، غبارروبـی و عطرافشـانی 
مزار شـهدا، تبلیغات میدانی در سطح 
شـهر، حضـور در ۱۰ برنامـه زنـده 
در رسـانه ملـی، سـخنرانی پیـش از 
خطبه هـا در نماز جمعـه ۲۶ فروردین 
توسـط امیر جعفـری مشـاور فرمانده 
ارتـش، برپایی ایسـتگاه سـالمت در 
گلستان شـهدا و نماز جمعه، برگزاری 
محفل انس با قـرآن و دعای ابوحمزه 
در گلسـتان شـهدا همـراه بـا برپایی 
ایستگاه صلواتی را از دیگر برنامه های 

این هفتـه در اسـتان برشـمرد.
وی ادامـه داد: همچنیـن در شـب ۲۹ 
فروردین چهـار ایسـتگاه صلواتی در 

چهار میدان اصلی شـهر دایـر خواهد 
بود و همچنین ده هـا بالگرد، جنگنده 
و توپخانـه ادوات از گروه هـای ۲۲، 
۴۴، ۵۵ توپخانـه بـه تهـران اعـزام 
عقیدتـی،  مسـوول  می شـوند. 
سیاسـی ارتـش در منطقـه اصفهان 
نیـز گفـت: برنامه هـای ایـن ایـام از 
۲۱ فروردیـن مصـادف بـا سـالروز 
شهادت سـپهبدعلی صیاد شـیرازی 
تا روز سـوم اردیبهشـت مقارن با روز 
شـهادت سـپهبد قرنی تـدارک دیده 

شـده اسـت.
قاسـمی  حسـین  حجت االسـالم 
افـزود: امـروز عـالوه بـر برنامه های 
فرهنگـی کـه در سـطح ارتـش اجرا 
می شـود فرصتی برای حرفـه آموزی 

سـربازان نیـز فراهم شـده اسـت.
جانشین پایگاه هشتم شکاری شهید 
بابایـی اصفهان نیـز در این نشسـت 
گفـت: شـهیدعلی صیـاد شـیرازی 
الگـوی جهـادی، میدانـدار وحـدت و 

سـرباز والیـت بود.
سـرتیپ خلبـان سـتاد صمـد نـوری 
بـا اشـاره بـه آمادگی هـای ایـن نیرو 
افـزود: نیـروی هوایـی ارتـش گوش 
به فرمـان والیـت و آماده جانفشـانی 
در راه دفـاع از والیـت بوده و هسـت.

مدیر روابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان 
از افزایش قابل توجه تعداد مسافران مترو بعد 
از تعطیالت نوروز خبر داد و گفت: ســرفاصله 
قطارها کاهش یافته و در ســاعات پرازدحام 

قطارهای فوق العاده پیش بینی می شود.
سعید فاضل در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه تعداد مســافران مترو هم اکنون به ۶۰ 
هزار نفر در روز رسیده است، اظهار کرد: از هفته 
گذشته تعداد مسافران مترو هر روز بیشتر شده 
و پیش بینی می شود در هفته جاری به ۸۰ هزار 

نفر در روز برسد.
وی با یادآوری اینکه در بهمــن ۹۸ که هنوز 
ویروس کرونا در کشــور شیوع پیدا نکرده بود 
آمار مسافران مترو اصفهان به ۱۰۰ هزار نفر در 
روز رسیده بود، گفت: در حال آماده شدن برای 
خدمت رسانی به ۱۲۰ هزار مسافر در اسفندماه 
بودیم که با شیوع کرونا، مترو مدتی تعطیل شد. 
بعد از بازگشایی مجدد مترو نیز آمار ۱۰۰ هزار 
نفر به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر رسید و این آمار به مرور 

با بهبود وضعیت بیشتر شد.
مدیر روابط عمومی شــرکت متــرو منطقه 
اصفهان از کاهش ســرفاصله قطارها به ۱۱ 
دقیقه خبر داد و گفت: سرفاصله قطارها را در 
هفته های پایانی اسفند و شلوغی های شب عید 
از ۱۵ دقیقه به ۱۱ دقیقه رساندیم و بعد دوباره 
سرفاصله ۴ دقیقه افزایش یافت و به ۱۵ دقیقه 

رسید، اما با توجه به شلوغی قطارها درصددیم 
دوباره سرفاصله به ۱۱ دقیقه برسد.

وی افـزود: در چنـد بـازه زمانـی قطارهـای 
فوق العـاده در نظـر می گیریـم کـه ممکـن 
اسـت با ۶ تـا ۷ دقیقه زمان برسـد، مثـاًل بین 
سـاعت ۷ و ۱۵ دقیقه تـا ۸ و ۱۵ دقیقه صبح و 
ظهر بین ۱۳ و ۱۵ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ که شـاهد 
شـلوغی قطارها هسـتیم، فوق العـاده در نظر 
گرفته می شـود تـا بیـن قطارها با سـرفاصله 

۱۱ دقیقـه، قطـار فوق العـاده نیـز بخشـی از 
مسـافران را جابجـا کند.

فاضــل پیرامــون رعایــت پروتکل هــای 
ــت:  ــز گف ــان نی ــرو اصفه ــتی در مت بهداش
ــه  ــت، هم ــی اس ــک الزام ــتفاده از ماس اس
بلیــط فروشــی ها ماســک می فروشــند 
ــند  ــته باش ــک نداش ــه ماس ــرادی ک ــه اف و ب
تذکــر داده می شــود. همچنیــن هــر شــب بــا 
دســتگاه های فرابنفــش قطارهــا ضدعفونــی 

ــط و  ــروش بلی ــخوان های ف ــود، پیش می ش
فضاهــای ایســتگاه های متــرو نیــز چندیــن 

مرتبــه در روز ضدعفونــی می شــود.
وی با بیان اینکه در ایستگاه ها و داخل قطارها 
عالئمی برای رعایت فاصله اجتماعی مشخص 
شده است، گفت: اما با توجه به شلوغی و ازدحام 
جمعیت، رعایت فاصله گذاری مشکل شده، اما 
امیدواریم با کاهش ســرفاصله و فوق العاده ها 

وضعیت بهتر شود.

خبر مدیرروابط عمومی شرکت مترو منطقه اصفهان از افزایش تعداد مسافران:

مترو میزبان روزی 60 هزار نفر است

قدرت دفاعی امروز ایران ُمتکی به توان داخلی است
ارشد ارتش به مناسبت روز ارتش در جمع خبرنگاران اصفهان:

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: در برخی 
ــان  ــتان اصفه ــتان های اس از شهرس

کمبــود کارگــر اعــالم شــده اســت.
ــی  ــف طباطبای ــید یوس ــه س ــت ال آی
ــن  ــه روزه گرفت ــان اینک ــا بی ــژاد ب ن
توفیقــی اســت کــه نصیــب مــا 
می شــود، اظهــار داشــت: هــر آن کس 
ــرادی  ــز اف ــه ج ــرد ب ــه روزه نمی گی ک
کــه توانایــی روزه گرفتــن ندارنــد، 

ــت. ــدا نیس ــق خ ــورد توفی م
ــد  ــلمانان بای ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــوب  ــد و خ ــد، ب ــل کنن ــختی تحم س
را تشــخیص دهنــد تــا در غربــال 
ــد، افــزود: شــاهد  ــرار بگیرن ــد ق خداون
برخــی از روزه خواری هــا هســتیم کــه 
شایســته نیســت و بایــد در ایــن زمینه 
کار فرهنگــی بیشــتری انجــام شــود.

امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــا منت و ســرزنش  ــه دادن نباید ب صدق
ــردن  ــک ک ــرد: کم ــه ک ــد، اضاف باش
ــر پســندیده ای اســت  ــه دیگــران ام ب
ــدا  ــت خ ــرای رضای ــا ب ــد تنه ــه بای ک

ــود. ــام ش انج
ــدن  ــروب ش ــه مض ــاره ب ــا اش وی ب
ــوی  ــر رض ــرم مطه ــان در ح روحانی
ــن  ــالمتی ای ــرای س ــت: ب ــراز داش اب
روحانــی کــه هنــوز در بســتر بیمــاری 
اســت دعــا می کنیــم و یــاد روحانیــان 
شــهید شــده را گرامــی می داریــم امــا 
بایــد توجــه داشــت که درســت اســت 
ــوده  ــان ب ــارب افغ ــرد ض ــن ف ــه ای ک
ــار را  ــن رفت ــوان ای ــا نمی ت ــت ام اس
بــه همــه افاغنــه نســبت داد، در ایــران 
ــته اند،  ــردم را کش ــادی م ــان زی منافق
ــه  ــات را ب ــن جنای ــوان ای ــس نمی ت پ

ــبت داد. ــه نس هم
آیت الــه طباطبایــی نــژاد ادامــه داد: ما 
ــه افتخــار می کنیم  ــون افاغن به فاطمی
و واقعــاً بچه هــای خوبــی هســتند، 
برخی هــا می گوینــد کــه بیشــتر 
ــا  ــتند ام ــه هس ــا افاغن ــکالت م مش

ــود. ــان ش ــه بی ــد اینگون نبای
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از 
شهرســتان ها اعــالم شــده اســت کــه 
ــتند،  ــه رو هس ــر رو ب ــود کارگ ــا کمب ب
افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه پشــت 
میــز نشــینی بــرای همــه امــکان 
پذیــر نیســت، جوانــان تحصیــل 
کــرده بیــکار زیــادی در اســتان 
ــم کــه حاضــر نیســتند  اصفهــان داری
در کارخانه هــا، مرغداری هــا و ... 

کار کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
ــت: در  ــز گف ــان ۵۷ نی ــج رمض روز پن
ــرون  ــان بی ــی در اصفه ــن روز جمع ای
آمدنــد و شــعار علیــه شــاه دادنــد کــه 
بــه دنبــال افــراد زیادی شــهید شــدند 
ــد  ــالم ش ــز اع ــی نی ــت نظام و حکوم
ــهیدان را  ــن ش ــره ای ــاد و خاط ــه ی ک

گرامــی می داریــم.
ــهید  ــهادت ش ــه ش ــن ب وی همچنی
ســید محمــد باقــر صــدر و خواهــرش 
بنــت الهــدی صــدر اشــاره کــرد 
و گفــت: ایــن خواهــر و بــرادر در 
ــیدند و  ــه شــهادت رس ــث ب ــدان بع زن
ــرای  ــی ب ــت بزرگ ــاق مصیب ــن اتف ای
ــه شــهید  ــرا ک ــود چ ــان اســالم ب جه
ــه  ــالگی ب ــدر در ۲۵ س ــر ص محمدباق
درجــه اجتهــاد رســید و دو کتــاب 
نیــز تألیــف کــرد کــه شــهره جهانــی 

داشــت.

کمبود کارگر در برخی 
شهرستان های اصفهان

امام جمعه اصفهان مطرح کرد؛

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

تورج حاج رحیمیـان در سـخنرانی پیـش از خطبه های نماز جمعـه اصفهان 
با تبریـک حلول ماه مبـارک رمضان، اظهار کـرد: حضرت خدیجـه )س( در 
خدمت بـه اسـالم و رفع محرومیـت کـه در این زمان، رسـالت اصلی سـتاد 

فرمان اجرایـی امام هم هسـت، الگـو و پیشـگام بوده اند.
وی با بیـان اینکـه این بانـو تمـام امـوال خـود را در راه اسـالم و بـرای فقرا 
انفاق کرد و بایـد از آن الگوبرداری شـود، تصریح کرد: توجه به مسـتضعفان 
و فقـرا، مخصوصاً در مـاه مبارک رمضـان، رفتار حسـنه اهل بیـت )ع( بوده 
اسـت، لذا باید فراتر از تحمل گرسـنگی و تشـنگی، در این ماه اعمال حسنه 

انجـام دهیم.
مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( اصفهـان بـا اشـاره بـه سـابقه 
شـکل گیری این نهاد انقالبی، گفت: این سـتاد در اردیبهشـت ماه سـال ۶۸ 
به فرمان امام راحـل )ره( کار خـود را آغاز کرد و قرار شـد برای صـرف اموال 

نظـام در راه محرومیت زدایـی و کمـک بـه فقرا اقـدام کند.
وی افزود: اقشـار مناطق محروم و مسـتضعف جامعه دو هدف ارائه خدمات 
از طرف این سـتاد بوده کـه از ارکان مختلفی ماننـد بنیاد احسـان و برکت و 

۱۵ خرداد تشکیل شـده است.
حاج رحیمیان با بیان اینکـه چاالکی و حجم باالی اقدامات از شـاخصه های 
مجموعه سـتاد فرمـان اجرایی در طـول ده های گذشـته بوده اسـت، افزود: 
سـتاد اجرایی فرمـان امـام )ره( یکـی از مهمترین دسـتگاه هایی اسـت که 
به صـورت مدبرانـه و برنامه ریزی شـده در راسـتای حمایـت از فعالیت های 

دانش بنیان و اشـتغال آفرین طی سـال های گذشـته گام برداشـته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ارائه هدفمنـد خدمات بـه اقشـار و مناطق محـروم و کمتر 
توسـعه یافته در سـطح کشـور، هدف اصلی سـتاد اجرایی فرمان امام است، 
مشارکت در توانمندسازی اقتصادی، توسـعه کارآفرینی و اشتغال زایی شعار 
محوری سـتاد بود و در این راسـتا در اسـتان اصفهان ۴۵۹۰ طـرح اقتصادی 
با ظرفیـت اشـتغال بالغ بـر ۱۷ هزار نفـر و مجمـوع سـرمایه گذاری ۶, ۸۰۷ 

میلیارد ریال اجرا شـده اسـت.
وی تصریح کـرد: اجـرای ۲۴۸ پـروژه عمرانـی و زیربنایـی بـه ارزش ۵۵۱ 
میلیـارد ریال شـامل ۱۵ مسـجد و ۴۶ مدرسـه، ۴۴ بـاب مسـکن مربوط به 
خانواده هـای دارای دو معلـول و ۴۳ پـروژه عمرانـی دیگـر همچـون مرکز 
جامع سـالمت و حوزه علمیـه، از دیگر طرح های عمرانی سـتاد بوده اسـت.

مدیر کل سـتاد اجرایی فرمـان امام )ره( اصفهـان با بیان اینکه پایدارسـازی 
اشـتغال ایجاد شـده در سـال های گذشـته با حمایت از طرح های اقتصادی 
مشـارکتی و تکمیل زنجیـره تولیـد از اقدامات در دسـت اجرا اسـت، گفت: 
اجـرای ۲۱۵ پـروژه عمرانی در سـال جاری مانند سـاخت ۳۳ مدرسـه، ۱۶۳ 
واحد مسـکن، بیمارسـتان و تجهیزات پزشـکی به ارزش ۷۳۷ میلیارد ریال 

از جملـه این موارد اسـت.
وی تصریـح کـرد: به کمـک گروه هـای جهـادی سراسـر اسـتان اقداماتی 
همچون توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی، توزیع اقالم بهداشـتی در ایام کرونا، 
اهدای ۷۰ سـری جهیزیه بـرای افراد محـروم انجـام و ۱۸ هـزار عدد کیف 

لوازم التحریـر در قالب پویش احسـان توزیع شـده اسـت.
وی اضافه کرد: سـتاد اجرایی فرمان امام )ره( همواره در راسـتای رسـیدگی 
به سـالمت محرومان اقدام می کنـد و بـرای محرومیت زدایی بـا محوریت 
توانمندسـازی فرهنگـی و اقتصاد اقشـار آسـیب پذیر بـا کمک اهالـی این 

مناطـق، برنامه ریزی کرده اسـت.
حاج رحیمیان با اشـاره به فرمایـش رهبر معظم انقـالب در خصوص »جهاد 
تبییـن«  گفت: معتقـدم هر کجا بـه جوانـان توجه نشـد، ناامیـدی تزریق و 
اشـرافیت ترویج شـد و قطعاً خیانـت اتفـاق می افتـد، لذا مردم مسـتضعف 
شـاید فقر و محرومیت را تحمل کنند، اما خیانت و غفلت مسـئوالن را هرگز 

فرامـوش و تحمـل نخواهند کرد.
وی عنوان کـرد: باید خودبـاوری را بین جوانان ایجـاد کنیم، همچنین عمل 
به شـعار »ما می توانیـم« در بدنه سـتاد اجرایی فرمـان امام الزمـه اقدامات 

اجرایی اسـت که تولید واکسـن برکت در ایـام کرونا از مصادیق آن اسـت.
مدیر کل سـتاد اجرایی فرمان امام )ره( اصفهان ضمن تسـلیت شـهادت دو 
روحانی جهـادی در حرم رضوی توسـط نیروهـای تکفیری، افـزود: در واقع 
نیروهای جهادی در کشـور مظلوم هسـتند و در این بیـن روحانیان و طالب 

جهـادی از همه مظلوم تر هسـتند.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اصفهان ضمن 
تسلیت شــهادت دو روحانی جهادی در حرم رضوی 
توســط نیروهای تکفیری، گفت: در واقع نیروهای 
جهادی در کشور مظلوم هستند و در این بین روحانیان 

و طالب جهادی از همه مظلوم تر هستند.

مستضعفان، خیانت و غفلت 
مسئوالن را تحمل نمی کنند

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اصفهان:

خبر اول

آیین سحوری خوانی که از آیین های کهن سرزمین ماست به همت مرکز تخصصی 
هنرهای ملی و آیینی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 

ایام ماه مبارک رمضان مورد احیا و بازآفرینی قرار گرفته است.
مدیر مرکز تخصصی هنرهای ملی آیینی با اشاره به برگزاری آیین سحوری خوانی 
در محالت شهر اصفهان در رمضان ۱۴۰۱ اظهار داشت: سحوری خوانی یک هنر 
آوایی آیینی و ملی است که از زمان قدیم در مناطق مختلف ایران رواج داشته لذا به 

مناسبت ماه مبارک رمضان درصدد احیای آن برآمدیم.
»منصور قربانی« مناجات خوانی، سحری خوانی، ربناخوانی و دعاهای گوناگون را از 

بخش های مختلف سحوری خوانی دانست و افزود: سحوری خوانی هم به صورت 
انفرادی و هم به صورت گروهی در محالت، کوچه ها و گذرها انجام می شده 
است. وی افزود: در رمضان امسال، گروهی ۲۰ نفره تشکیل شده که بعدازظهرها 
و شب های ماه مبارک رمضان به سحوری خوانی در مناطق مختلف شهر اصفهان 
می پردازند. قربانی ادامه داد: این برنامه از ۱۶ فروردین ماه مصادف با روز سوم ماه 
مبارک رمضان آغاز شده و تا ۲۱ فروردین ماه، هر روز، بعدازظهرها ساعت ۱۸:۴۵ و 

شب ها ساعت ۲۰:۱۵ برگزار می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای اجرای برنامه سحوری خوانی در مناطق 

۱، ۳، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شهر اصفهان گفت: سحوری خوانی تا حدود ۳۰ سال پیش 
و به شکل محدود در محالت شهر اصفهان اجرا می شد؛ اما متأسفانه سال هاست 
به فراموشی سپرده شده و متاسفانه هم اکنون مرشدی که به انجام خودجوش این 

کار بپردازد، نداریم.
مدیر مرکز تخصصی هنرهای ملی آیینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، تصریح کرد: سحوری خوانان از صدای رسا و خوبی برخوردار 
بوده و تسلط خوبی بر مناجات های مختلف داشته اند و بیشتر آنها با ردیف های 

موسیقی نیز آشنایی داشته اند.

سنتی  آیین  احیای 
در  سحوری خوانی 
محالت شهر اصفهان

همزمان با ماه مبارک رمضان 
انجام می شود:
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شدن  شکسته  گفت:  نطنز  هواشناسی  اداره  رئیس 
درختان چنار چندین ساله در یکی از محالت شهر 
نطنز بخشی از خسارت های وزش باد شدید بود که 
بعدازظهر امروز اوج خود رسید. زهرا جهانبانی اظهار 
کرد: از بعدازظهر روز جمعه سرعت وزش باد در نطنز 

به ۱۰۸ کیلومتر در ساعت رسید.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید خسارت هایی به همراه 
داشت، افزود: شکسته شدن درختان چنار چندین ساله 
در یکی از محالت شهر نطنز بخشی از این خسارت ها 

بود که بعدازظهر امروز اوج خود رسید.
رئیس اداره هواشناسی نطنز خاطرنشان کرد: نقشه های 
هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً ناپایدار تا اواسط 

هفته آینده بر روی استان است.
جهانبانی تصریح کرد: بر این اساس طی این مدت 
به  نطنز  شهرستان  مناطق  اکثر  در  جوی  وضعیت 
و  ابر  افزایش  گاهی  ابری،  کمی  تا  صاف  صورت 
وزش باد نسبتاً شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و 

خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

شهردار باغبادران از سقوط ۱۰ اصله درخت در 
پی وزش باد شدید در این شهر خبر داد. حجت 
اله امینی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ورزش 
باد در روز گذشته حوادثی از جمله سقوط بیش 
از ۱۰ اصله از درختان شهرداری بر روی پایه ها و 

کابل های برق و معابر عمومی را به دنبال داشت.
و  شدید  باد  وزش  پیش بینی  دلیل  به  افزود:  وی 
درختان  جمع آوری  برای  اقدامات  برخی  انجام 

آسیب دیده، میزان خسارت به حداقل رسید.
شهردار باغبادران تصریح کرد: علی رغم تمهیداتی 
که در نظر گرفته شده بود به دلیل شدت وزش 
نیز  شهر  باغات خصوصی  درختان  از  برخی  باد 
سقوط کرده و باعث تخریب و شکسته شدن سایر 
درختان و دیوارها و فنس های باغات دیگر شد، 
همچنین شاهد تخریب برخی از تجهیزات شهری 

به دلیل سقوط درختان بودیم.
را آفت زدگی  وی علت آسیب دیدگی درختان 
و عمر باالی برخی درختان دانست و تاکید کرد: 
شدت وزش باد باعث تخریب بخشی از دیواره 
و غرفه های  نورالشهدا  تپه  زمین چمن مصنوعی 
این  اما  پارک ساحلی شهر شد،  در  نصب شده 
مسئله تنها ضرر مادی برای شهرداری و باغ های 
جانی  تلفات  و  داشت  همراه  به  شهر  خصوصی 
نیروهای  آماده باش  به  اشاره  با  امینی  نداشت. 
خدمات شهری شهرداری باغبادران، اضافه کرد: 
ساحلی  خیابان  و  شهر  معابر  درختان  شکستن 
باغبادران آسیب هایی را به شبکه برق وارد کرد 
و دردسرهای بسیار زیادی را برای واحد خدمات 
از  داشت،  همراه  به  باغبادران  شهرداری  شهری 
و  شهری  خدمات  سبز،  فضای  نیروهای  رو  این 

آتش نشانی شهرداری تا زمانی که شدت وزش باد 
کم شود در آماده باش کامل خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گردشگران 
شهر  بیشه زارهای  در  هفته  پایانی  روزهای  در 
باد شدید،  هنگام وزش  می رود  انتظار  باغبادران 
درختان  زیر  پارک خودرو  و  اسکان  توقف،  از 
کهنسال شهر به ویژه در حاشیه زاینده رود، پارک 
ساحلی و خیابان ساحلی به دلیل خطرآفرین بودن 

برخی درختان پرهیز کنند.
و  شهروندان  از  کرد:  تاکید  باغبادران  شهردار 
مشاهده  صورت  در  خواهشمندیم  گردشگران 
درخت در معرض شکستگی یا سقوط، موارد را 
به سامانه ۱۳۷ شهرداری اطالع دهند تا اقدامات 
بروز  از  و  انجام  ممکن  زمان  کمترین  در  الزم 

خسارت های بیشتر جلوگیری شود.

حریم  حرمت  هتک  گفت:  بادرود  جمعه  امام 
با سابقه  از فضالی  به سه تن  رضوی و سوءقصد 
درخشان جهادی، آن هم در سومین روز ماه مبارک 
است  تکفیری محکوم  فرد وهابی  توسط  رمضان 
و از مسئوالن دستگاه قضائی و امنیتی می خواهیم 
هرچه سریعتر اقدام و برخورد قاطع و انقالبی با همه 

عوامل آن داشته باشند.
خطبه های  در  قاسمی  علیرضا  حجت االسالم 
رضوی  حریم  حرمت  هتک  بادرود،  نمازجمعه 
و سوءقصد به سه تن از فضالی با سابقه درخشان 
جهادی آن هم در سومین روز ماه مبارک رمضان 

توسط فرد وهابی تکفیری را شدیداً محکوم کرد.
وی با بیان اینکه از مسئوالن دستگاه قضائی و امنیتی 
قاطع  برخورد  و  اقدام  سریع تر  هرچه  می خواهیم 
افزود:  باشند،  داشته  آن  عوامل  همه  با  انقالبی  و 
شهادت در راه خدا افتخار ماست دشمن مستأصل 
و درمانده از هوشیاری و استقامت مردم هر روزه به 
زعم خود توطئه ای را برای ضربه زدن به جمهوری 
اسالمی و مردم مقاوم ما تدارک می بیند غافل از 
اینکه این خون مظلومان مردم را بیدارتر می کند و 

صحنه را برای دشمنان تنگ تر خواهد کرد.
امام جمعه بادرود تصریح کرد: دشمنان اسالم بدانند 
که مردم مسلمان ایران و روحانیت فداکار در هیچ 
شرایطی دست از حمایت از اسالم ناب محمدی، 
انقالب، والیت و رهبری برنخواهند داشت. فرزند 
شهید اصالنی گفت که دشمنان فکر نکنند که با 
شهادت پدرم در راه نظام و انقالب سرد می شویم 
هرگز، بلکه قوی تر و مصمم تر راه شهیدان را ادامه 

می دهیم.
وی ادامه داد: دشمنان باید بدانند که با این کارهای 
احمقانه و بزدالنه هیچ گاه نمی توانند در بین مردم و 
مسئولین خللی ایجاد کند. بدانند که ما رهروان راه 
شهدا، حافظان و حامیان امنیت، وحدت و انقالب 
حرکت  رهبری  معظم  مقام  سر  پشت  و  هستیم 

می کنیم.
فروردین  بیستم  به  اشاره  با  قاسمی  حجت االسالم 
روز ملی فناوری هسته ای، گفت: کاخ سفید در سال 
۵۸ ارتباطات سیاسی خود را با جمهوری اسالمی 
ایران قطع کرد و دشمنان بر این عقیده بودند که 
به  غرب  به  وابستگی  بدون  نمی تواند  ایران  ملت 

حیات خود ادامه دهد لذا با استقرار نظام جمهوری 
اسالمی در ایران روح اعتماد به خود در ملت ایران 
دمیده شد و جوانان غیور ایران برای قطع وابستگی 

به بیگانگان راه علم و پیشرفت را در پیش گرفتند.
وی ادامه داد: علی رغم تحریم ها و تحمیل هشت 
سال جنگ علیه ایران، فرزندان غیور و افتخارآفرین 
تنها از تالش و مجاهدت دست  نه  میهن اسالمی 
برنداشتند بلکه هر روز برگ زرینی بر افتخارات 
کشور آفریدند، دستیابی جوانان پرتالش ایران به 
این  افتخارات  جمله  از  هسته ای  صلح آمیز  دانش 
دانشمندان نخبه جوان ایرانی است که تمام دشمنان 

را به شگفتی واداشته است.
فناوری  ملی  روز  کرد:  اظهار  بادرود  جمعه  امام 
به  اسالمی  مقتدر  ایران  که  است  روزی  هسته ای 
انرژی  دارای  کشورهای  جمع  به  رسمی  صورت 
هسته ای پیوست و این یک افتخار در تاریخ انقالب 
اسالمی است که باید قدر این فرصت ها و افتخارات 
با  کشور  برای  علمی  دستاوردهای  زیرا  بدانیم  را 
تحمل سختی ها و سنگ اندازی های دشمنان همراه 

بوده است.

رئیــس مرکــز کارآفرینی دانشــگاه کاشــان از ایجاد 
ــکده ها و  ــی در دانش ــوآوری و کارآفرین ــرای ن س

پژوهشــکده های ایــن دانشــگاه خبــر داد.
سـیدمحمدباقر قریشـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایمنـا، اظهـار کـرد: در راسـتای ابتـکارات راهبردی 
دانشـگاه کاشـان و به منظـور ایجاد بسـتر الزم برای 
شـکوفایی ایده های دانشـجویان و آماده سـازی آنها 
بـه جهـت ایجـاد محصـول، خدمـات و نـوآوری 
در روش هـا و هـر آنچـه کـه موجـب ایجاد کسـب 
بـرای آنـان شـود، سـرای نـوآوری  و کار جدیـد 
پژوهشـکده ها  و  دانشـکده ها  در  کارآفرینـی  و 
قالـب  در  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  همـکاری  بـا 

فعالیت هـای فـردی یـا گروهـی ایجـاد می شـود.
مختلـف  حوزه هـای  در  سـراها  ایـن  افـزود:  وی 
ترویـج  و  تقویـت  به منظـور حمایـت،  دانش بنیـان 
فرهنـگ و اخـالق نـوآوری و تجـاری سـازی در 
دانشـگاه کاشـان و همچنین بهره گیری از توانمندی 
و خالقیـت دانشـجویان در تحقـق روحیه نـوآوری 
و کارآفرینـی و تجـاری سـازی در فضـای پرنشـاط 

علمـی دانشـجویی بـه فعالیـت می پردازنـد.
رئیــس مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه کاشــان بــا 
ــا پیگیــری  بیــان اینکــه بدیــن منظــور اولیــن ســرا ب
ــوآوری  ــاوری، ن ــت فن ــک و معاون ــکده فیزی دانش
و اقتصــادی در ایــن دانشــکده راه انــدازی شــد، 

اظهــار کــرد: از هفتــه آینــده دانشــجویان صاحــب 
ــا تیم هــای دانشــجویی تحــت سرپرســتی  ــده و ی ای
اعضــای هیئــت علمــی می تواننــد در ایــن ســرا پــس 

ــه کار شــوند. ــی مشــغول ب از ارزیاب
قریشــی بــا اشــاره بــه اینکــه تیم هــای مســتقر 
و  خیــران  و  معاونــت  مالــی  حمایت هــای  از 
آموزش هــای  نظیــر  معنــوی  حمایت هــای 
کارآفرینــی و مهارت هــای تخصصــی و همچنیــن 
برخــوردار  آزمایشــگاهی  و  رفاهــی  امکانــات 
ــس از  ــا پ ــن تیم ه ــرد: ای ــان ک ــر نش ــتند، خاط هس
ارزیابــی نهایــی می تواننــد وارد مرکــز تجــاری 

ســازی و یــا مرکــز رشــد دانشــگاه شــوند.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان مطرح کرد:

تأسیس سرای نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه کاشان

رئیس اداره هواشناسی نطنز خبر داد:

خسارت به درختان چندین ساله نطنز در پی وزش باد شدید

با حضور محسـن فیـروزی فرماندار شهرسـتان نایین، 
آقایـی معـاون منابع بیمـه ای اداره کل تأمین اجتماعی 
اسـتان اصفهان، حسـین محسـنی به عنوان سرپرسـت 

تأمیـن اجتماعی شـعبه نایین معرفی شـد.
بـا حضـور فرمانـدار شهرسـتان ناییـن و معـاون منابـع 
بیمـه ای اداره کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان اصفهـان، 
حسـین محسـنی به عنوان سرپرسـت تأمیـن اجتماعی 

شـعبه ناییـن معرفی شـد.
محسـن فیـروزی در آیین تکریم و معارفه سرپرسـت 
تأمیـن اجتماعی این شهرسـتان اظهار کرد: شهرسـتان 
ناییـن در در سـه حـوزه بیمـه قالـی بافـی، افزایـش 
سـهمیه بیمه کارگـری و حوزه صنعـت نیازمند توجه 
و نـگاه ویـژه سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـتان اسـت 
کـه انتظـار اسـت سرپرسـت جدیـد تأمیـن اجتماعی 
شهرسـتان نیـز ضمن اهتمـام ویژه، همراهـی الزم را با 

واحدهـای صنعتی داشـته باشـد.
فرمانـدار شهرسـتان ناییـن بـا بیـان اینکـه بـا همراهـی 
و همدلـی همـه می تـوان جامعـه را پویـا و زنـده نگـه 
داشـت و مطمئنـاً یکـی از حلقه هـای مهـم و اساسـی 

ایـن پویایـی تأمیـن اجتماعی اسـت.
درمانـگاه  وجـود  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  فیـروزی 
تأمیـن اجتماعـی در شهرسـتان ناییـن بر لـزوم تقویت 
ناییـن و ارائـه خدمـات  درمانـگاه تأمیـن اجتماعـی 
درمانـی بیشـتر بـه افـراد تحـت پوشـش بیمـه تأمیـن 

اجتماعـی تاکیـد کـرد.
تأمیــن  کل  اداره  بیمــه ای  منابــع  معــاون  آقایــی 
اجتماعــی اســتان اصفهــان نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
ــت  ــش صنع ــم در بخ ــعی کرده ای ــواره س ــرد: هم ک
همراهــی داشــته باشــیم چــرا کــه اشــتغال بــرای 
ــا در اصــل  ــن اجتماعــی بســیار مهــم اســت و م تأمی

ــا شــریک هســتیم و همراهــی الزم را در  ــا کارفرم ب
ــه  ــاز ب ــورد نی ــای م ــه و کمک ه ــق بیم ــیط ح تقس

داشــته ایم. کارفرمایــان 
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان نایین مهد قالیبافی اسـت 
خاطرنشـان کرد: بحث بیمه قالیبافان در این شهرستان 
بایـد تقویت شـود عـالوه بر ایـن در بحـث کارگران 
سـاختمانی علی رغم اینکه متاسـفانه برخـی افراد فاقد 
شـرایط، اقـدام بـه اسـتفاده از ایـن بیمـه کرده انـد و 
بسـیاری از کارگران محق بیمه، متاسـفانه نتوانسـته اند 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار بگیرنـد کـه در ایـن زمینـه 

بازنگری اساسـی صـورت خواهـد گرفت.
در پایـان ضمـن قـدر دانـی از خدمـات آقـای ثابتـی 
بـا حکـم مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان اصفهان 
محسـنی بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد تامیناجتماعـی 

شهرسـتان منصـوب شـد.

امــام جمعــه خــور و بیابانــک گفــت: در راســتای 
تحقــق شــعار ســال، الزم اســت شــرکت های 
دانــش بنیــان در زمینــه بهــره ور کــردن و اصــالح 
الگــوی مصــرف آب و خــاک ورود پیــدا کننــد.

حجــت االســالم والمســلمین ســعید جاویــدی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در شــهر خــور 
دانش بنیــان  شــرکت های  اســت  الزم  افــزود: 
نویــن«،  »آبیــاری  بــذر«،  »اصــالح  زمینــه  در 
»شــیوه های جدیــد تولیــد« و »بهــره وری بهتــر 

از آب و خــاک« اقدامــات جدی تــری انجــام 
ــد. دهن

ــد  ــش از ۹۰ درص ــا بی ــور م ــت: در کش وی گف
آب در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود 
در حالــی کــه ایــن ســهم در کشــورهای توســعه 

ــت. ــد اس ــه ۳۰ درص یافت
ــام جمعــه خــور و بیابانــک خاطرنشــان کــرد:  ام
مصــرف ۹۰ درصــدی و هــدر رفــت ۶۷ درصدی 
آب در کشــاورزی در کنــار هزینــه ۱۰۰ میلیــون 

دالری ســاالنه بــرای واردات بــذر تنهــا بخشــی از 
مشــکالت کشــاورزی ســنتی مــا بشــمار می آیــد 

کــه امنیــت غذایــی را تهدیــد می کنــد.
وی تاکیــد کــرد: بخــش کشــاورزی مــا از عرصه 
دانش بنیــان عقــب مانــده اســت و بایــد ایــن 

عقب ماندگــی را جبــران کنیــم.
حجــت االســالم جاویــدی افــزود: در کنــار ایــن 
خشکســالی  نگران کننــده  وضعیــت  آمارهــا، 
و کم بارشــی را نبایــد فرامــوش نکنیــم زیــرا 

متوســط ســاالنه بارندگــی در جهــان حــدود ۸۶۰ 
ــران  ــدت آن در ای ــط درازم ــر و متوس ــی مت میل

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ ــی مت ۲۵۰ میل
نشــان  گزارش هــا  تازه تریــن  داد:  ادامــه  وی 
می دهــد مــا پنجمیــن کشــور جهــان هســتیم کــه 
طــی ۷۰ ســال گذشــته بیشــترین میــزان برداشــت 
از آب هــای زیــر زمینــی را داریــم و بحران هــای 

ــود. ــد ب ــان خواه شــدیدی در انتظارم
حجــت االســالم جاویــدی بــا اشــاره بــه شــهادت 

ــهد  ــوی مش ــرم رض ــر در ح ــی جهادگ ۲ روحان
 ۱۶ سه شــنبه  روز  دلخــراش  حادثــه  گفــت: 
)جامــع  اعظــم  پیامبــر  صحــن  در  فروردیــن 
ــالمی را  ــت اس ــای ام ــا و جان ه ــوی(، دل ه رض

جریحــه دار کــرد.
داشــت:  اظهــار  جاویــدی  االســالم  حجــت 
در  هــم  آن  زبونانــه  عملیــات  ایــن  اجــرای 
رضــوی،  حریــم  داخــل  در  و  مشــهدالرضا 
ــی  ــه و کارگردان ــت صحن ــک پش ــت از ی حکای

توطئــه از ســوی دشــمنان اســالم و انقــالب دارد 
ــی جریان ســازی های فضــای مجــازی  کــه ارزیاب
ــن  ــد ای ــر تأیی ــی ب ــته گواه ــای گذش در هفته ه
ــگان  ــد هم ــه بای ــه ک ــزود: آنچ ــت. وی اف ادعاس
بداننــد ایــن اســت کــه روحانیــت خــود را فــدای 
ــا  ــرای آنه ــهادت ب ــد و ش ــت می دان ــالم و ام اس
منتهــای آرزو اســت. شهرســتان خــور و بیابانــک 
بــا حــدود ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت در شــرق 

ــت. ــان اس اصفه

با حضور مسئوالن شهرستان؛

سرپرست تأمین اجتماعی شعبه نایین معرفی شد

امام جمعه خور و بیابانک:

شرکت های دانش بنیان در زمینه اصالح الگوی مصرف آب و خاک ورود پیدا کنند

رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان: 

رئیس جمهور به زودی به اصفهان سفر می کند  
ـــت:  ـــان گف ـــتان اصفه ـــدگان اس ـــع نماین ـــس مجم رئی
رئیـــس جمهـــور بـــه زودی بـــه اســـتان اصفهـــان 
ســـفر می کنـــد. عبـــاس مقتدایـــی در شـــورای اداری 
ـــی  ـــل برخ ـــرای ح ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــتان اصفه اس
از چالش هـــای اســـتان اصفهـــان نیازمنـــد عـــزم 
ملـــی هســـتیم، اظهـــار داشـــت: در ایـــن زمینـــه بایـــد 
هماهنگـــی و وفـــاق بیـــن بخشـــی ایجـــاد شـــود تـــا 

بتـــوان موفـــق عمـــل کـــرد.
ـــان  ـــه اصفه ـــه زودی ب ـــور ب ـــس جمه ـــزود: رئی وی اف
ــی  ــی و همدلـ ــا هماهنگـ ــد بـ ــد و بایـ ــفر می کنـ سـ

ـــری الزم  ـــل آن پیگی ـــرای ح ـــرح و ب ـــکالت را مط مش
را داشـــته باشـــیم.

اصفهــان نیــاز بــه بلــوغ سیاســی و اقتصــادی 
دارد

ــس  ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــیخی، نماین ــرا ش زه
ــان اینکــه  ــا بی ــن جلســه ب ــز در ای شــورای اســالمی نی
ــه بلــوغ سیاســی، اجتماعــی  در اســتان اصفهــان نیــاز ب
و اقتصــادی هســتیم، اظهــار داشــت: بایــد همــه یــک 
ــردم  ــکالت م ــا مش ــد ت ــش رون ــوا پی ــم ن ــت و ه دس

ــود. ــرف ش برط

 صوبات سفرهای شهرستانی الزم االجرا است
همچنین سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز در 
این جلسه ضمن قدردانی از حضور مدیران و نمایندگان 
سفرهای  برای  داشت:  اظهار  اسالمی  مجلس شورای 
شرایط  هفته  دو  داریم،  قبلی  ریزی  برنامه  شهرستانی 
بررسی می شود و پس از آن با حضور در شهرستان ها 

به مشکالت آنها رسیدگی می شود.
به  اینکه مجموعه دبیرخانه سفرها را ملزم  بیان  با  وی 
پیگیری همه مصوبات کرده ایم، اضافه کرد: نباید هیچ 

یکشنبه | 21 فروردین 1۴01| شمــــاره 1027مصوبه ای زمین بماند.

03
Isa fahan

New’s

شهرستان

شهردار باغبادران خبر داد:

سقوط ۱۰ اصله درخت در پی وزش باد شدید
امام جمعه بادرود:

مسئوالن قضایی با عوامل هتک حرمت حرم رضوی برخورد قاطع داشته باشند

همزمان با ماه مبارک رمضان، به همت کمیته مرکزی 
ابوحمزه  بخش  روح  دعای  اصفهان،  استان  شهدای  خادمین 
ثمالی هر شب از ساعت 22 در گلستان شهدای اصفهان قرائت 

می شود.

محمد نیسانی / صاحب نیوز

گزارش تصویری
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Despite close political rela-
tions and geographical dis-
tance, U.S. sanctions on the 
Islamic Republic have pre-
vented Iran-Pakistan’s eco-
nomic ties from realizing their 
full potential over the past 
decade, particularly because 
the Islamic Republic of Iran 
cannot access international 
banking.
To resolve the mentioned 
problem, the two countries 
inked a barter trade agree-
ment during the meeting of 
their Joint Economic Commit-
tee in Tehran in early Novem-
ber 2021.
According to the government 
officials of the two countries, 
under the framework of this 
agreement, the two countries’ 
annual trade exchange is ex-
pected to reach $5 billion.
Although barter trade is clear-

ly an effective tool for side-
stepping economic sanctions 
on Iran, the question is: “will 
it be enough for Iran-Pakistan 
trade to get back on track?”

• Sanctions and solutions
As mentioned earlier, the trade 
ties between Iran and Pakistan 
have been overshadowed by 
U.S. sanctions and the two 
countries, despite having 
great historical and cultural 
ties, have been stripped of op-
portunities for mutually bene-
ficial business.
Bilateral trade between the 
two neighbors, which share 
a border of 960 kilometers, 
stood at about $300 million 
in 2021, while the value of 
Pakistan’s trade with China 
amounted to over $27.8 bil-
lion in the same year.
Considering the significantly 

low level of trade between Iran 
and Pakistan, the two nations 
are going to use barter mech-
anisms as a solution that can 
remove some of the current 
barriers to trade and hopeful-
ly allow them to fully benefit 
from their mutual economic 
capacities.

• Regulatory barriers
According to Pakistani Expert 
and Member of the Digital 
Economy Task Force in United 
Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the 
Pacific (UNESCAP) Muham-
mad Anwar, although signing 
the barter trade agreement is 
a big step toward removing 
the barriers in the way of trade 
between the two countries, it 
is not enough for realizing the 
$5 billion annual trade target.
In order for the barter trade 

agreement to be implemented 
effectively, the two countries 
should make several regulato-
ry adjustments as well, Anwar 
stressed.
“There are regulatory mat-
ters [that should be resolved 
as well]. [for instance] Iran 
charges Pakistani trucks $1 
for each three kilometers dis-
tance in terms of the fuel price 
difference, despite that they 
need to buy fuel on open mar-
ket rate in Iran,” Anwar said.
Iranian trucks carrying car-
goes from Pakistan and 
going inside Pakistan don’t 
need to pay any tax as per 
Pakistan government policy, 
he added.

• Trading in national curren-
cies
Anwar believes that another 
step that would help the two 
countries realize their eco-
nomic potential is to use their 
national currencies for trade 
along with the barter trade 
mechanism.
“Current trade balance is in 
favor of Iran. Due to banking 
restrictions exports of Paki-
stan to Iran are less,” the of-
ficial said.
Trading in national currencies 
will make the two sides able to 
diverse the variety of the ex-
change commodities and this 
way the trade between the two 
sides will be more balanced, 
Anwar stated.
Asked about the major items 
exchanged between Iran and 
Pakistan, he said: “From Paki-
stan mostly foodstuff like rice, 

sesame seed, fresh fruits, 
minerals are being exported 
whereas from Iran side LPG, 
petrochemicals, consumer 
good, etc.”
According to the expert, Paki-
stan’s affordable agricultural 
products can offset the grow-
ing demand in Iran.

• Developing Transit
Anwar, who is also the CEO 
of a transportation company 
called North South Transport 
Network (NSTN), further men-
tioned the transit capacities of 
the two countries as a perfect 
opportunity for the two sides 
to increase their trade bal-
ance.
Iran and Pakistan which are 
both members of the Eco-
nomic Cooperation Organiza-
tion (ECO), can also cooperate 
to improve transit trade corri-
dors in Central Asia, he said.
“Pakistan and Iran are in the 
center of east and west. Pa-
kistan is bordering with India 
and China the two largest 
populated countries in the 
world whereas Iran connects 
Turkey and CIS and beyond 
Turkey, Europe which are 
great consumer markets for 
Asian products,” the official 
explained, adding: “Therefore, 
Iran and Pakistan can play a 
great role in connecting east 
with west.”
Islamabad-Tehran-Istanbul 
block train is an example of 
the works that can be done to 
fully realize the connectivity 
and capacity in this regard, 
the official mentioned.

Can barter trade realize Iran-Pakistan $5b trade target?

Iran, Iraq FMs hold 
phone conversation
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian and his Iraqi 
counterpart, Fuad Hussein, held a 
phone conversation on Thursday 
to discuss some issues of mutu-
al interest, including bilateral ties, 
regional developments and the Vi-
enna talks.
The two sides also exchanged 
congratulations on the arrival of 
Nowruz or the Persian New Year as 
well as the holy fasting month of 
Ramadan, according to the Iranian 
Foreign Ministry.
The top Iraqi diplomat briefed Amir 
Abdollahian on the latest develop-
ments in Iraq and discussed his 
recent visit to Moscow, his talks 
with the Russian foreign minister 
and the developments unfolding in 
Ukraine.
In turn, the Iranian foreign minister 
emphasized the need to focus on 
dialog and a diplomatic solution to 
the crisis in Ukraine, suggesting 
that addressing the root causes of 
the current crisis is key to estab-
lishing peace and lasting stability 
in the Eurasian region.
The two sides also reviewed the 
latest measures taken within the 
framework of bilateral relations 
and stressed the necessity of fa-
cilitating the implementation of 
all the previously-reached agree-
ments.
To that effect, Amir Abdollahian in-
vited his Iraqi opposite number for 
a visit to Iran. Hussain welcomed 
the invitation.

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

“Gando” produc-
er Mojtaba Amini 
named president of 
Fajr Film Festival
Mojtaba Amini, producer of the 
controversial TV series “Gando”, 
has been appointed as president of 
the Fajr Film Festival.
In an announcement for the ap-
pointment published on Thursday, 
Cinema Organization of Iran di-
rector Mohammad Khazaei asked 
Amini to give consideration to sev-
eral matters.
 “It is expected that the 41st edition 
of the Fajr Film Festival, which will 
be organized internationally and 
nationwide, will provide a great 
opportunity for the Iranian cinema 
in the world and nationwide with a 
great regard to cultural diploma-
cy, understanding of regional and 
international considerations, and 
attracting the participation of the 
countries with common religious 
and cultural origins,” he said.
He also asked the new president to 
keep expenditures economical and 
avoid any extravagance in organiz-
ing the festival.
Amini is the producer of the TV 
series “Gando”, which reveals the 
true story of the major espionage 
case of Jason Rezaian, an Irani-
an-American journalist who served 
as Tehran bureau chief for the 
Washington Post.
Rezaian was arrested in Iran in July 
2014 and was convicted of espio-
nage in a trial in 2015. On January 
16, 2016, he and three other U.S. 
citizens were released in exchange 
for the release of seven Iranians 
who were accused or convicted of 
sanctions violations.
The 30-episode docudrama direct-
ed by Javad Afshar was aired on 
IRIB Channel 3 in 2019. The series 
sparked some criticism from Iran’s 
Foreign Ministry, which was por-
trayed as an uninformed, neutral 
and Westernophile organization in 
the series.
Office of the former president, 
Hassan Rouhani, also called the 
story of the TV series the product 
of its screenwriter’s imagination.
The office asked the IRIB to revise 
its negative attitudes toward the 
government, while Amini accused 
the government of intolerance to-
wards the truth.
Amini produced a sequel to “Gan-
do” in 2021.

Saudi, Kuwaiti en-
voys return to Leba-
non as country braces 
for elections 
Ambassadors of Saudi Arabia 
and Kuwait went back to Leb-
anon in what appeared to be 
a diplomatic turnaround that 
comes as the crisis-stricken 
country is gearing up for conse-
quential elections. 
The foreign ministries of Saudi 
Arabia and Kuwait issues sep-
arate statements on Thursday 
announcing their ambassadors’ 
return to Lebanon after months 
of diplomatic boycott resulting 
from remarks by a Lebanese 
minister who criticized the Sau-
di-led coalition’s war in Yemen. 
“In response to the calls and 
appeals of moderate national 
political forces in Lebanon, and 
affirming the Lebanese Prime 
Minister’s commitment to take 
the necessary and required 
measures to enhance with the 
Kingdom and the [Persian] Gulf 
Cooperation Council countries 
and stop all political, military 
and security activities affecting 
the Kingdom and the [Persian] 
Gulf Cooperation Council coun-
tries, the Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Saudi 
Arabia announces the return of 
the Ambassador of” of Saudi 
Arabia to Lebanon, the Saudi 
Foreign Ministry said in a state-
ment.
The ministry also stressed “the 
importance of the return of the 
Republic of Lebanon to its Arab 
depth.”
Kuwait’s Foreign Ministry, for 
its part, said the return of the 
Kuwaiti ambassador to Leba-
non came “in response to the 
appeals launched by the mod-
erate national political forces 
in Lebanon, and in response to 
the commitment made by the 
Prime Minister of the brotherly 
Republic of Lebanon to take the 
necessary and required meas-
ures to enhance cooperation 
with the State of Kuwait and 
the [Persian] Gulf Cooperation 
Council countries and to stop all 
political, military and security 
activities which affect the GCC 
countries.”
Saudi Arabia and Kuwait, along 
with some other Arab states, 
recalled their ambassadors to 
Lebanon and expelled the am-
bassadors of Lebanon in re-
sponse to remarks by George 
Kordahi, former Lebanon’s 
information minister, last Oc-
tober. The cutoff of diplomatic 
relations came after a video 
statement from a popular tele-
vision anchor-turned-politician 
sparked a heated debate on 
social media platforms in the 
Arab world. The video featured 
George Kordahi inveighing 
against the Saudi-Emirati war 
in Yemen a few weeks before 
becoming Lebanon’s informa-
tion minister.   Kordahi made 
controversial statements accus-
ing Saudi Arabia and the UAE 
of attacking Yemen and said 
that the Ansarullah movement 
is defending their country. The 
remarks quickly went viral on 
social media given the fact that 
Kordahi had worked for Saudi 
and Emirati television networks 
for a long time.
Saudi Arabia demanded an of-
ficial apology. The Lebanese 
government did its utmost to 
prevent the deterioration of the 
relations with the Persian Gulf 
countries. But Saudi Arabia and 
its allies paid no heed to the 
Lebanese government’s con-
ciliatory efforts and proceeded 
with their punitive measures 
against Lebanon.

The manufacturing of home appliances rose 
7.6 percent in the 11-month period from March 
21, 2021 to February 19, 2022, as compared to 
the same period of time in the preceding year, 
according to the data released by Industry, 
Mining and Trade Ministry.
The ministry data show that 5,194,400 sets 
of home appliances were manufactured in the 
mentioned 11-month period, while the figure 
was 4,588,300 in the same time span of the 
preceding year.
Back in April 2021, Deputy Industry, Mining 
and Trade Minister Mehdi Sadeqi Niaraki had 
said that considering the Iranian home appli-
ance industry’s infrastructure and capacities, 
the country will be able to become an exporter 
of such products in the near future because 
most of the raw materials needed by the men-

tioned sector are produced domestically.
Stating that the Industry, Mining, and Trade 
Ministry will definitely support domestic man-
ufacturers and national brands, the official add-
ed: “Today we have the necessary manpower, 
knowledge, and infrastructure in the field, so 
there is no reason to look for foreign sources 
to meet the country’s demands.”
Over the past few years, the Iranian govern-
ment has been following a new strategy for 
supporting domestic production to neutralize 
the impacts of the U.S. sanctions while reduc-
ing the reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of 
the pioneers in this regard and like many other 
areas, the production of home appliances has 
witnessed a significant rise in the past three 
years.

Manufacturing of home appliances up 7.6% in 11 months yr/yr

Loading and unloading of goods in 
Imam Khomeini port, in the south-
western Khuzestan province, rose 17 
percent during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), as compared to the preceding 
year, a provincial official announced.
Adel Deris, the director-general of 
Khuzestan’s Ports and Maritime De-
partment, said that 45.976 tons of 
commodities were loaded and un-

loaded in this port during the past 
year.
The official also said that the annu-
al loading and unloading of non-oil 
goods in Imam Khomeini port in-
creased 11 percent to stand at 29 
million tons.
He further announced that 16.665 
million tons of oil products were 
loaded and unloaded in the port dur-
ing the previous year, with four mil-

lion tons growth from its preceding 
year.
Based on the data released by Trans-
port and Urban Development Minis-
try, loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 17 percent 
during the past year.
The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million 
tons in the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood at 130.69 
million tons in the preceding year.
During the said year, loading and 
unloading operations in the contain-
er sector reached 2.1 million twen-
ty-foot equivalent units (TEUs) with a 
weight of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than the 1.85 
million TEUs in the Iranian calendar 
year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sec-
tor, while in the liquid bulk sector the 
figure increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose by 13.1 
percent, and in the petroleum sector 
grew by 22.5 percent.

While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, to 
facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s 
Ports and Maritime Organization 
(PMO) has defined a high number of 
projects to develop and improve the 
country’s ports, as the country aims 
to double the capacity of its ports in a 
course of five years.
According to Ports and Maritime Or-
ganization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Loading, unloading of goods in Imam Khomeini port rises 17% in a year
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Industry, Mining, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin has appointed Ali Nabavi as the 
21st head of the Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO), IRIB 
reported. Fatemi Amin, who is the Chairman of 
IDRO’s General Assembly, appointed Nabavi to 
the position according to a resolution approved 
during the extraordinary general assembly 
meeting of the organization which was attended 
by the ministers of economy, defense, energy, 

science, and labor as well as the vice president 
and chairman of the Planning and Budget Or-
ganization. Nabavi, who has been also a board 
member at IDRO, was previously the industry 
minister’s special assistant for corporate affairs.
He has also served as the chairman of the 
board of directors of Mobarakeh Steel Compa-
ny, secretary of the Industry Ministry’s Finance 
Working Group, and the director of the Energy 
Program of the mentioned ministry.

IDRO’s 
new head 
appointed

8th Intl. Confer-
ence on Rumi and 
Shams-i Tabrizi 
set for Sept. 29, 30

The 8th International Conference 
on Rumi and Shams-i Tabrizi will 
be held on September 29 and 
30, the organizers announced on 
Thursday.
The city council and the munic-
ipality of Khoy in West Azarbai-
jan Province organize the con-
ference every year in the town, 
which is home to the tomb of 
Shams, with contributions from 
the Iranian National Commission 
for UNESCO and several other 
organizations.
Khoy Governor Zabihollah Ka-
zemi, Khoy City Council director 
Sajjad Chehrehara and several 
other officials attended a meet-
ing on Thursday to unveil post-
ers of the event.
Speaking at the meeting, Kazemi 
called Rumi and Shams literary 
and mystic legends of the world, 
and said, “If Rumi and Shams 
had not presented their teach-
ings in the form of poetry, they 
would never have achieved such 
worldwide fame.”
“Rumi and Shams are those pi-
ous and learned artisans whose 
teachings are needed by people 
in the modern world,” he added. 
Kazemi referred to the tomb of 
Shams as having great cultural 
potential, and urged the cultur-
al organization to increase their 
efforts to introduce the profound 
culture of the country through 
the teachings of Rumi and 
Shams. 
On his part, Chehrehara also 
praised UNESCO’s initiation to 
celebrate the 800th anniversa-
ry of the active life of Shams-i 
Tabrizi in 2022 and 2023, and 
said, “International programs to 
commemorate Rumi and Shams 
across the world will be focused 
on the vibrant story of Rumi’s 
first encounter with his mentor 
Shams.
Khoy will celebrate the occasion 
by a program entitled “Meeting 
of Two Seas”, which will be or-
ganized under the auspices of 
the Iranian National Commission 
for UNESCO.
“The Line of Mysticism” is part 
of a program designed to be held 
during the conference to bring 
together experts on Rumi and 
Shams from Balkh, Neyshabur, 
Tabriz, Khoy and Konya to ex-
change their latest studies on 
the two luminaries of Persian 
literature.
Musical ensembles have also 
been invited to give performanc-
es during the conference and 
additional festivals, which will 
be organized during October and 
November. 
Rumi undertook one or two 
journeys to Syria, during one of 
which he met the dervish Shams.
However, he was deeply influ-
enced by Shams during their 
second visit to Konya on Novem-
ber 30, 1244.
For months, the two men con-
stantly interacted, and as a re-
sult, Rumi neglected his disci-
ples and family, who could not 
tolerate the close relationship.
One night in 1247, Shams disap-
peared forever. This experience 
turned Rumi into a poet. The 
Divan of Shams (The collected 
Poetry of Shams) is a true trans-
lation of his experiences into 
poetry.

Vitamin E and Your Skin, Friends Through Food
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/vitamin-e-for-skin#other-vitamins

If you’re looking for natural ways to 
support healthy skin, vitamins are im-
portant to help maintain skin’s appear-
ance and health. The best source of 
vitamins is from nutrient-rich foods, 
but vitamin supplements and topical 
products containing vitamins can also 
be beneficial.
In addition to helping skin look its best, 
vitamins can be used to treat a variety of 
skin conditions like acne, psoriasis, and 
the aging effects from sun exposure on 
your skin.
This article looks more closely at vita-
min E and what it does for your skin.
What is vitamin E?
Vitamin E is a fat-soluble, essential 
nutrient with anti-inflammatory prop-
erties. Vitamin E helps support the im-
mune system, cell function, and skin 
health. It’s an antioxidant, making it 
effective at combating the effects of free 
radicals produced by the metabolism of 
food and toxins in the environment.
Vitamin E may be beneficial at reducing 
UV damage to skin.
It may also be effective at reducing the 
symptoms of atopic dermatitis and fatty 
liver disease, and for slowing the pro-
gression of mild to moderate Alzheim-
er’s disease.
Vitamin E is even used to widen blood 
vessels, reducing the risk of blood clots.
UV light and sun exposure reduce vi-
tamin E levels in skin. Vitamin E levels 
also decrease with age. However, vi-
tamin E is available in many foods, in 
supplement form, and as an ingredient 

in products applied topically.
What to know about vitamin E in foods
Vitamin E can be found in many foods, 
including:
• certain commercially processed foods, 
such as cereal, juice, and margarine
• abalone, salmon, and other seafood
• broccoli, spinach, and other green 
vegetables
• nuts and seeds, such as sunflower 
seeds, and hazelnuts
• vegetable oils, including sunflower, 
wheat germ, and safflower oil
Natural vitamin E in food is often listed 
as d-alpha-tocopherol on food labels. 
Vitamin E is also produced syntheti-
cally. The synthetic form of vitamin E is 
often referred to as dl-alpha-tocopherol. 
Natural vitamin E is more potent than its 
synthetic version.
Vitamin E can be absorbed even better 
when combined with vitamin C.
Recommended vitamin E allowance
The amount of vitamin E you need daily 
is based on your age.
Teens, adults, and pregnant women 
should consume around 15 milligrams 
(mg) each day, according to the Nation-
al Institutes of HealthTrusted Source. 
Breastfeeding women need around 19 
milligrams. Infants, babies, and chil-
dren require less vitamin E in their daily 
diet.
Most people who live in areas where 
healthy food is available get enough vi-
tamin E from food.
People with conditions that affect their 
ability to digest or absorb fat may need 

more vitamin E. These 
conditions include 
cystic fibrosis and 
Crohn’s disease. 
For these people 
and others con-
cerned about vitamin 
E intake, supplements 
may help. Vitamin E is an 
ingredient in many multivi-
tamin and mineral supple-
ments.
Vitamin E products
Vitamin E supplements
Most people in the United 
States don’t need to supple-
ment their diet with additional vi-
tamin E. Eating foods rich in this 
nutrient is typically enough to sup-
port skin health.
When taken orally, through food or 
supplements, vitamin E is delivered 
to the skin by sebum, the oily secre-
tions produced by sebaceous glands.
People with oily skin may have higher 
concentrations of vitamin E in their der-
mis and epidermis.
Oily areas of the skin, such as the face 
and shoulders, may also have higher 
concentrations of vitamin E than dry 
areas.
Topical vitamin E
Vitamin E is available in cream form 
and as an oil for topical use. It’s added 
to many cosmetic products, including 
anti-aging creams, eye serums, sun-
screens, and makeup.
Vitamin E easily absorbs into skin. Top-

ical 
u s e via creams 
or other products may increase the 
amount of vitamin E stored within the 
sebaceous glands.
An animal study reported in Nutrition 
and CancerTrusted Source indicated 
that topical use of vitamin E reduced 
acute and chronic skin damage caused 
by UV irradiation.
While vitamin E oil is very thick and 
hard to spread on skin, it can make an 
excellent moisturizer for dry, patchy ar-
eas of skin. Problem areas that are very 
dry, such as the cuticles and elbows, 

might benefit from topical application 
of vitamin E oil.
Many vitamin E supplements come in 
the form of capsules that can be broken 
open and used directly on dry areas.
Other vitamins and minerals for skin
Many other vitamins, such as D, C, K, 
and B, are also beneficial for optimum 
skin health. The best way to ensure 
that your skin gets the complete nour-
ishment it needs is to eat a wide range 
of healthy foods, including fruits, veg-
etables, healthy fats, and lean protein 
sources.

Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin along 
with the head of Islamic Republic of 
Iran Railways (RAI) Miad Salehi vis-
ited Iran’s first dry (inland) port near 
the capital Tehran on Friday.
As reported by Mehr News Agency, 
Aprin Dry Port which is located in 
Islamshahr town in the south of Teh-
ran, is going to be officially inaugu-
rated in the near future.
With the mentioned port going oper-
ational, central industrial provinces 
will have easier access to their re-
quired goods and the cost of main-
taining cargo in ships and warehous-
es of the country’s entry points will 
also be significantly reduced.
When fully operational, about 60 per-
cent of the country’s imported goods 
are going to be transported to the dry 
port of Aprin via railway to be cleared 
through customs and provided to the 
owners of the goods.
Speaking on the sidelines of the men-
tioned visit, Salehi said the develop-
ment of Aprin is a priority of the RAI, 

and due to the significant investment 
made in this region, a suitable freight 
network will also be created to facili-
tate access to the port.
The first phase of the Aprin port was 
supposed to be put into operation 
in the first half of the Iranian calen-
dar year 1399 (ended on March 20, 
2020), but due to some technical 
issues related to the establishment 
of customs at the port, its operation 
was postponed.
A dry port (also referred to as an in-
land port) is an inland intermodal ter-
minal directly connected by road or 
rail to a seaport, operating as a center 
for the transshipment of sea cargo to 
inland destinations.
In addition to their role in cargo 
transshipment, dry ports may also 
include facilities for storage and con-
solidation of goods, maintenance for 
road or rail cargo carriers, and cus-
toms clearance services. The location 
of these facilities at a dry port relieves 
competition for storage and customs 
space at the seaport itself.

Iran’s 1st inland port to be inaugurated soon

Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation hosted an 
Iran-Russia business forum in Mos-
cow on Thursday, IRNA reported.
The trade convention was attended 
by senior officials from the two sides 
including Iran’s Ambassador to Rus-
sia Kazem Jalali, Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak, and President of the 
Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation Sergei Katyrin.
Representatives of 70 Iranian com-
panies along with envoys from 300 
Russian firms active in various sec-
tors, including industry, technology, 
petrochemicals, medicine, and food 
industry, were also present at this 
gathering and held B2B meetings on 
trade issues.
A 70-member Iranian delegation ar-
rived in Russia on Monday to attend 
this business forum and to hold talks 
with Russian counterparts.

This was considered the biggest Ira-
nian business delegation ever to visit 
Russia while most of the attendees 
were representatives of Iran’s private 
sector.

Iran to export dairy products to Rus-
sia, EAEU
On the sidelines of the forum, Iranian 
officials also met with Head of Rus-
sia’s Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance Sergey 
Dankvert and discussed ways of ex-
panding ties in this area.
During this meeting, the two sides 
agreed to prepare the ground for the 
exports of some dairy products from 
Iran to Russia and the members of the 
Eurasian Economic Union (EAEU).
They also discussed the development 
of cooperation in the supervision of 
standards in the production and trade 
of dairy products, aquaculture, plants, 
livestock and poultry.

Iran and Russia have been taking se-
rious steps for boosting their mutual 
trade over the past few years.
In late January, Iranian President Ebra-
him Raisi said that the Islamic Repub-
lic and Russia have reached an agree-
ment to boost the trade between the 
two countries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade barriers 
and boost the economic exchanges 
between the two countries. Currently, 
the level of mutual trade is not accept-
able, so the two countries agreed to 
increase trade to $10 billion a year,” 
Raisi said on January 21, upon arrival 
to Tehran after a two-day visit to Mos-
cow.
The president also noted that the two 
sides had also discussed monetary 
and banking issues during his talks 
with Russian officials.
“The two countries can take steps to 
break the dominance of the dollar over 
monetary and banking relations and 
trade with the national currency,” Raisi 
stressed.
The two countries also agreed to iden-
tify mutual agricultural capacities as 
well as suitable areas for the exchange 
of agricultural products in order to in-
crease the level of trade in the agricul-
tural sector, according to the official.
He went on to say that the Islamic Re-
public of Iran has very good capacities 
in the field of transit and transporta-
tion, saying: “During this visit, it was 
agreed to activate the north-south cor-
ridor. This transit route will make the 
time and distance of transiting goods 
from Russia and different northern 
countries to the southern regions 
much shorter.”

Moscow hosts grand Iran-Russia business forum

The value of Iran’s non-oil export increased 37 percent during the last 
month of the past Iranian calendar year (ended on March 20), as com-
pared to the last month of its preceding year, the spokesman of Is-
lamic Republic of Iran’s Customs Administration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that 10.117 million tons of commodities worth 
$5.102 billion were exported in the last month of the past year, indi-
cating a two-percent decline in terms of weight.
The official further put Iran’s non-oil trade at 14.539 million tons val-
ued at $11.538 billion in the said month, of which 4.422 million worth 
$6.436 billion was import.
As previously announced by the IRICA head, the value of Iran’s non-oil 
trade rose 38 percent in the past Iranian calendar year 1400, as com-

pared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade at 162 million tons 
worth $100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-oil products worth 
$48 billion in the previous year, which was $14 billion (41 percent) 
more than the figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was reached while the 
toughest sanctions were imposed on Iran, but thanks to God and 
the efforts of entrepreneurs, producers and the cooperation of for-
eign trade-related organizations, a historical record was achieved in 
the past year which was unprecedented in recent decades, the official 
underlined.

Monthly non-oil export increases %37 year on year



علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در جلسه هم اندیشی پیرامون راهکارهای 
تحقق شعار سال اظهار داشت: شهرداری اصفهان مصمم است در زمینه 
تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر اقتصاد دانش بنیان، ورودی جدی داشته 

باشد و به تحقق این امر کمک کند.
وی تاکید کرد: در این زمینه، نقش اصلی و محوری شهرداری اصفهان 
در پیشبرد و توسعه مجموعه های دانش بنیان حضور به عنوان مشتری و 

متقاضی خدمات آن ها است.
قاسم زاده با اشاره به اینکه پیش بینی شده بود که شهرداری اصفهان یک 
کارخانه فناوری در حوزه خدمات شهری راه اندازی کند، گفت: نیاز است 
با توجه به ظرفیت موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی این امر به متولیان 

مربوطه واگذار شده و شهرداری در نقش متقاضی وارد شود.
شهردار اصفهان در خصوص نقش شهرداری در عرصه دانش بنیان توضیح 
داد: نقش مهم ما به عنوان مدیریت شهری در عرصه دانش بنیان، تبدیل 
شدن به یک مشتری و متقاضی به شدت خواهان است که با مراجعه به 

شرکت های دانش بنیان نیازهای خود را تأمین می کند.
وی به مفاد تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری اصفهان، شهرک علمی و 
تحقیقاتی و شورای اسالمی شهر اصفهان با مضمون اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه شهری اشاره و تصریح کرد: همکاری بین دستگاهی، فرآیندهای 
جذب و بومی سازی فناوری، حمایت از شرکت های فناور، مشارکت در ایجاد 
فناوری های مورد نیاز، بازاریابی و بازارسازی محصوالت دانش بنیان، ترویج 
فرهنگ دانش بنیان و تبدیل کالن شهر اصفهان به کالن شهر هوشمند 
مبتنی بر دانش و استفاده حداکثری بخش های مختلف شهرداری از 
ظرفیت های دانش بنیان، در این تفاهم نامه به عنوان اهداف اصلی مورد 

توجه قرار گرفته است.
قاسم زاده با بیان اینکه بر اساس این تفاهم نامه، مقرر شده است شهرداری 
اصفهان زمینه استقرار شرکت های دانش بنیان در پهنه های ویژه ای در 
شهر اصفهان را بررسی و تسهیل گری کند، عنوان کرد: حمایت های 
مادی و معنوی از دانش بنیان ها، مشارکت افراد عالقه مند در حوزه های 
دانش بنیان، استفاده حداکثری از دانش و تجربه فنی کارشناسان حوزه 
شهری و همچنین حوزه روابط بین الملل در فعال تر شدن ظرفیت صادرات، 
ایجاد ساختارهای حقوقی که می تواند به عقد قراردادها کمک کند و... از 

دیگر مفاد این تفاهم نامه سه جانبه است.
• اصفهان شایسته تبدیل شدن به قطب علم و فناوری کشور است

در ادامه این جلسه جعفر قیصری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
اظهار داشت: سال هاست که در حوزه دانش بنیان مسائل و چالش های 

مختلفی مطرح است اما اصفهان در این حوزه همواره پیش رو بوده است.
وی با بیان اینکه اصفهان شایسته تبدیل شدن به قطب علم و فناوری کشور 
است، گفت: سال ۹۹ در جلسه ای به صورت مجازی میزبان رهبر معظم 
انقالب با حضور شرکت های مختلف بودیم و ایشان در جلسه فرمودند 

شرکت های دانش بنیان باعث امید و نشاط برای کشور هستند.
قیصری اعالم کرد: اصفهان ۳ پارک علم و فناوری و ۸ مرکز رشد دارد 
همچنین ۶۰۰ هسته و شرکت فناور نیز در شهرک مستقر هستند که ۳۰۰ 

مورد آن ها شرکت های دانش بنیان می باشند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه ما در صادرات 
محصوالت دانش بنیان با مشکالتی روبرو هستیم، گفت: شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه به خالقیت و دانش نیاز دارند تا مشکالت خود را در 
مقابل شرکت های تجاری بزرگ حل کنند؛ تقویت شرکت های دانش بنیان 
از طریق عرضه محصوالت این شرکت ها و زمینه سازی صادرات آن ها 

بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه در اصفهان سهم استفاده از خدمات و کاالهای شرکت های 
دانش بنیان در مقایسه با آمار کشوری باالتر است، افزود: ما در اصفهان برای 
رسیدن به ۵ درصد توصیه شده از سهم محصوالت این شرکت ها در تولید 
ناخالص ملی، راه زیادی نداریم اما با توجه به ظرفیت های موجود باید به 

حدود ۱۵ درصد برسیم.
قیصری یادآور شد: اصفهان در مباحث مرتبط با امنیت غذایی، آب و محیط 
زیست حدود ۷۰ شرکت خوب دارد که در کشور می توان رتبه اول را در این 

حوزه به اصفهان اختصاص داد.
• حل مشکالت زیست محیطی با استفاده از ظرفیت شرکت های 

دانش بنیان
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه 
اصفهان می تواند به قطب صنایع دانش بنیان کشور تبدیل شود، گفت: 
اگر در شهر اصفهان مشکالتی در زمینه آب، هوا و زمین داریم، با ورود 
صنایع دانش بنیان و محدود کردن توسعه صنایع آالینده می توان این 
چالش ها را مرتفع ساخت. وی افزود: از زمان استقرار شورای ششم، صنایع 
دانش بنیان در اصفهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا اصفهان 
به قطب صنایع دانش بنیان کشور تبدیل شود و به ابتکار شورای اسالمی 
شهر و شهرداری اصفهان، از فعاالن عرصه های صنعتی و علمی دعوت 
شده تا راهکارهایی عملی برای تحقق شعار سال ارائه کنند. دراین نشست 
راهکارهای متنوعی برای حمایت از ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان 
در مدیریت شهری از سوی نمایندگان شرکت های دانش بنیان و رؤسای 
دانشگاه ها مطرح و تفاهم نامه ای میان شهرداری اصفهان، شورای اسالمی 

شهر و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.

رئیس کل دادگستری اصفهان 
استان  زندانی   ۷۵۳ گفت: 
اصفهان با بدهی ۲ هزار و ۷۵۰ 
میلیارد ریال پارسال با کمک 

خیرین آزاد شدند.
حجت االسـالم و المسـلمین 
اسـداله جعفـری در برنامـه 
آزادی زندانیـان جرائـم غیـر 
عمـد اسـتان اصفهـان افـزود: 
در حـال حاضـر بیـش از ۸۰۰ 
زندانـی غیـر عمـد بـا بدهـی 
بیـش از هـزار میلیـارد ریـال 
در بنـد هسـتند کـه بـا کمک 

خیریـن آزاد خواهنـد شـد.
وی بیـان کـرد: ۹۹ درصـد از 
ایـن افـراد بـه دلیـل بدهـی 
ناشـی از چـک، نفقـه و مهریه 
و بخشـی هم بدهـکاری مالی 
غیر کالهبـرداری دارند که در 

بنـد قـرار گرفته انـد.
رئیس کل دادگستری اصفهان 
به صدور حکم اعصار قضات 
اشاره کرد و اذعان داشت: این 
اقدام قضایی به آزادی بخشی از 
بدهکاران کمک کرده تا از بند 

خارج شوند.
وی اضافـه کـرد: مرخصـی 
بـرای انجـام کار در بیـرون 
پرداخـت  بـرای  ندامتـگاه 
بدهـی از دیگـر حمایت هـای 
دادگسـتری برای رهایـی این 
قشـر و بازگشـت بـه زندگـی 

بـوده اسـت.
حجـت االسـالم جعفـری بـا 
اشـاره به حماسـه پنج رمضان 
مـردم اصفهـان خاطرنشـان 
کرد: مـردم ایـن اسـتان از اول 
انقالب تاکنـون در صحنه های 
مختلف نظام حضور داشته اند 
که مسـتحق بهتریـن خدمت 
رسانی از سـوی مسـئوالن در 
حوزه هـای مختلـف هسـتند.

وی به مطالبه مردم این دیار 
برای موضوع آب و جلوگیری 
از تضییع حقآبه های آنان اشاره 
کرد و گفت: دستگاه قضایی 
این مطالبه جدی و حفظ منافع 

مردم را دنبال می کند.
عضـو هیـات مدیـره خیریـه 
حمایـت از زندانیـان امـام 
موسـی کاظـم )ع( اصفهـان 
نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره 
بـه کمـک جامعـه خیرخـواه 
نیـاز  بـرای رفـع  اصفهـان 
زندانیـان و خانواده هـای آنـان 
گفـت: خیریـن بـرای تأمیـن 
نیازهـای سـاختمان سـازی 
اصفهـان  مرکـزی  زنـدان 

داشـته اند. همـکاری 
محمدرضـا کجانـی افـزود: 
کمـک بـه آزادی زندانیـان، 
تأمیـن نیازهـای خانواده های 
آنان و ازدواج دختران و پسران 
این قشـر از جمله فعالیت های 

خیریه اسـت.
وی بـا بیـان اینکه ایـن خیریه 
در یک دهه گذشـته سـه هزار 
و ۵۰۰ زندانـی جرائـم غیـر 
عمـد را آزاد کرده، یادآورشـد: 
پارسـال بـرای آزادی بیـش از 

۵۰۰ نفـر کمـک کرد.
خیریه  مدیره  هیات  عضو 
حمایت از زندانیان امام موسی 
کاظم )ع( اصفهان اضافه کرد: 
سال گذشته ۵۰ جهیزیه برای 
زندان  مددجویان  دختران 
اصفهان تهیه و زمینه ازدواج 

آنان فراهم شد.
به گزارش ایرنا، مردم استان 
اصفهان از ابتدای ماه مبارک 
رمضان تاکنون ۱۴ میلیارد و 
۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی 
غیرعمد  زندانی جرائم   ۲۰
پرداخت کرده اند که از این رقم 
یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون 
ریال از طریق پویش مردمی هر 
نفر ۱۰۰ هزار ریال جمع آوری 

شده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان:

۷۵۳ زندانی با کمک 
خیرین آزاد شدند
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یلدا توکلی: شــرایط اقتصادی در 
جامعه بســیاری از زندگی هــا را با 
مشــکل مواجه کرده اما در این میان 
شاید قشــری که بیشترین آسیب را 
می بیند، کارگران است همانهایی که 
اگر چه ساالنه افزایش حقوق جزئی 
دارند اما به نسبت رشد تورم و افزایش 
قیمت ها این حقوق نمی تواند دردی از 
دردهای آنها را درمان کند و در واقع 
پولی به جیب کارگران ریخته نمی شود 
چرا که آنها مجبور هستند اجناس را 
گران تر بخرند و ایــن افزایش حقوق 
ســودی برای آنها ندارد. در این میان 
اوضاع کارگرانی که زیر حقوق قانونی 
یا اداره کار حقــوق می گیرند و البته 
تعدادشان هم کم نیست، بسیاربدتر 
اســت؛ کارگرانی کــه مجبورند به 
خاطربیکارنشدن حق قانونی خود را 
فراموش کنند. شــاید هم بهتر است 
اینگونه بگوییم که وقتی دولت حمایت 
قانونی درستی از کارگران ندارد سفره 
سیاه و سفید کارگران هر روز بی رنگ 

و رو تر می شود.
• حــق بیمــه ۳۰ درصــدی 
کارگاه های کوچک را در آستانه 

ورشکستگی برده است
نرخ حق بیمه هر ســال، با توجه به 
فرمولی که از سوی ســازمان تأمین 
اجتماعی، تعیین و ارائه شــده است، 
محاسبه می شــود و معموالً میزان 
مبلغی که بــرای پرداخت حق بیمه 
سازمان بیمه تأمین اجتماعی تعیین 
می شــود، چند درصد افزایش دارد. 
نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز، به روال 
سال های گذشته، افزایش پیدا کرده 
اســت اما این حق بیمه ۳۰ درصدی 
بســیاری از کارگاه های کوچک را در 

آستانه ورشکستگی و یا تعطیلی قرار 
داده اســت چرا که نــه کارفرما توان 
پرداخت حقــوق اداره کار را دارد و نه 
می تواند حق بیمه کارگران را پرداخت 
کند و در نهایت کارگاه های کوچک 
به دلیل باالبودن حق بیمه که مبنای 
آن ۳۰ درصد پایه حقــوق کارگران 
است، رغبتی برای تولید ندارند واین 
مسئله با اشــتغال زایی و حمایت از 

تولید منافات دارد.
• آماری از کارگران غیر رسمی 

وجود ندارد
اما در این میان آماری از کارگران غیر 
رسمی وجود ندارد و کسی انگار این 
کارگران را نمی بینــد چرا که نه حق 
بیمه ای برای آنها پرداخت می شود و 
نه نامی از آنها در جایی ثبت شده که 
حق و حقوق قانونی داشــته باشند. 
کارفرما هم قادر به پرداخت حقوق و 
حق بیمه برای آنها طبق قانون نیست 
اما در زیر پوست همین جامعه نزدیک 
به ۷ میلیون کارگر غیر رسمی زندگی 
می کنند. »فروزان ایل خواست« یک 
خانم هنرمند ۲۷ ساله است که کار با 
چرم را آموزش دیده و در حال حاضر 
هفت ماه اســت با وامی که دریافت 
کرده و البته وسایلی که از سالها پیش 
خریداری کــرده کارگاه کوچکی راه 
انداخته و در کنار کارگرانش که کمتر 
از ۵ نفر هســتند در حال کار است و 
البته به آنها آموزش هم می دهد، وی 
می گوید: من با توجه به سفارش هایی 
که می گیرم کار انجــام می دهم و از 
همین رو بــه کارگرانــم ماهانه بین 
۵۰۰ تا یک میلیون و پانصد می توانم 
دســتمزد دهم و اصاًل توان پرداخت 

حق بیمه برای آنها را ندارم.

• این ظلم به کارگران است
»اکبر اخوان مقــدم« یک کار آفرین 
اصفهانی است که در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی کارگــر در کارخانه اش 
مشغول فعالیت هســتند، کارگرانی 
که برای همه آنهــا در ماه حق بیمه 
پرداخــت می شــود، کارگرانی که 
وضعیتشــان با کارگران کارگاه های 
کوچک خیلی فرق دارد. این کار آفرین 
اما نگران وضعیت جامعه کارگری به 
ویژه کارگران و کارگاه هایی است که 
نامی از آنها در میان نیســت و آسیب 
پذیرترهستند. وی می گوید: قانون کار 
سالهاست دچار مشکل است قانونی که 
قرار بود از کارگران ضعیف و دهک های 
پایین کارگری حمایت کند، اما بیشتر 
از کارگران رسمی حمایت می کند و 
در این میان وقتی از کارگر و کارفرمای 
کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر حمایت 

نشود در نهایت همه چیز باعث تعطیلی 
آن ها می شود و این ظلم به کارگران 
است کارگری که کمتر از میزان حقوق 
اداره کار دریافت می کند، امکان بیمه 
شدن، بازنشسته شدن و برخورداری 
از مزایای دیگر را ندارد و در نهایت هم 

بیکار می شود.
• تعدیل نیرو یا حقوق بدون بیمه 
و مزایا و در ادامه تعطیل کردن 

کارگاه
ایــن کارفرما بــا بیان اینکــه قانون 
باید توان افراد و حتــی کارفرمایان 
و محصولی کــه تولید می شــود را 
در نظر بگیــرد، خاطر نشــان کرد: 
نماینده کارگران و ســایر افرادی که 
برای کارگران بــدون در نظر گرفتن 
این شــرایط تعیین قانون و دستمزد 
می کنند درک صحیحی از شــرایط 
جامعه و مردم ندارند و دائماً کارفرما را 

متهم می کنند. در صورتی که با افزایش 
حقوق مالکان و کارفرمایان کارگاه های 
بــزرگ و صنعتی محصــول خود را 
دوبرابر می کنند و هیچ زیانی متحمل 
نمی شوند اما کارفرمایی که مدیریت 
کارگاه های کوچک را به عهده دارد، 
توان افزایش حقــوق را ندارد و عماًل 
به سمت تعدیل نیرو یا حقوق بدون 
بیمه و مزایا و در ادامه تعطیل کردن 
کارگاه پیش می رود. با چنین رویه ای 
بیکاری افزایش پیدا می کند و عماًل 
قشر ضعیف از حلقه اقتصادی و خلق 
پول خارج می شود که این موضوع به 
ضرر کشور تمام می شود. در این میان 
ای کاش دولت به جای افزایش ناچیز 
هر ساله حقوق کارگران به سمت رفع 
مشکالت آنها پیش می رفت مشکالتی 
که ریشه ای در همه جا نفوذ کرده اند 

و جامعه کارگری با آنها درگیر است.

شهردار اصفهان در خصوص نقش شهرداری در عرصه 
دانش بنیان گفت: نقش مهم ما به عنوان مدیریت شهری 
در عرصه دانش بنیان، تبدیل شــدن به یک مشتری 
و متقاضی به شــدت خواهان اســت که با مراجعه به 

شرکت های دانش بنیان نیازهای خود را تأمین می کند.

۰6
مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان گفت: سود و جرائم تسهیالت بانکی 
برای کشاورزان متحمل خسارت خشکسالی در این استان بخشیده شد.

رضا جمشیدیان افزود: کشاورزان متحمل خسارت خشکسالی در سال 
زراعی گذشته در استان اصفهان مشمول بخشودگی سود و جرائم 

تسهیالت شده اند.
وی اضافه کرد: نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ پرونده بدهکاران تسهیالت 

بانکی در استان اصفهان بررسی شد و مورد حمایت قرار گرفت.

مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان، کل مبلغ بدهی را بیش از ۸۹۰ 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این مبلغ به کشاورزان بخشیده شد و در 

حساب مطالبات از دولت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: کل تسهیالت پرداختی مشمول این بخشش در استان 

اصفهان افزون بر چهار هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال بوده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان با اشاره به حمایت این بانک از تولید 
در بخش کشاورزی، دامپروری و دامداری خاطرنشان کرد: توصیه به 

انجام بیمه محصوالت و خدمات برای جبران بخشی از خسارت ها 
وجود داشته است اما این مؤلفه حمایتی در بخش کشاورزی کمتر 

مورد قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته ۸۹۲ میلیارد ریال خسارت به 

کشاورزان این استان پرداخت شده است.
اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که بخشی از آن 

در سال های اخیر بدلیل خشکسالی زیر کشت نرفت.

مدیر شـعب بانـک کشـاورزی اصفهان 
داد: خبر 

تسهیالت  جرائم  بخشودگی 
بانکی کشـاورزان خسارت 

ازخشکسالی دیده 

خبر روز
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نشست خبری

 جلسه هم اندیشی پیرامون راهکارهای تحقق شعار 
سال برگزار شد:

شهرداری، مشـتری و متقاضی 
شـرکت های دانش بنیان

اقتصاد استان

حال وروز بنگاه های ُخرد وکالن اصفهان؛

کارگاه های کوچک حذف و کارگاه های بزرگ، کوچک می شوند

مجری کل طرح هــای زیربنایی اصفهان گفت: 
تکمیل طرح های ملی و اســتانی نیمه تمام از 
جمله بهره برداری از پنج طرح عمرانی بزرگ از 

اولویت های استان در سال جاری است.
علیرضا صلواتی افزود: قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران، طرح قطار شهری، کنار گذر غرب و شرق 
اصفهان و احداث چند تونل بین استانی از جمله 
این طرح هاست که در سال جاری با جدیت دنبال 

می شود.
وی با بیان اینکه طرح کنار گذر غرب اصفهان تا 
حد فاصل میدان کرکوند شهرستان مبارکه ادامه 
پیدا کرده است، اظهار داشت: تکمیل این طرح تا 
جاده اصفهان - شیراز در دستور کار قرار دارد و 

بدنبال سرمایه گذار برای این طرح هستیم. 
صلواتی خاطرنشان کرد: ۶۳ کیلومتر از طرح کنار 
گذر شرق اصفهان هم سال گذشته به بهره برداری 
رسید و ۳۳ کیلومتر حد فاصل جاده باغ رضوان 
تا پلیس راه مبارکه- شــیراز- اصفهان در حال 

انجام است.
وی اضافه کرد: این طــرح در ۲ قطعه کارگاهی 
پیشــنهاد شــده که یک قطعه ۱۷ کیلومتر و 
قطعه دیگر ۱۳ کیلومتر است و برای هر ۲ قطعه، 
پیمانکار مجزا مشخص شده و در حال انجام است 
و با دریافت مجوز زیســت محیطــی ادامه پیدا 

خواهد کرد.
مجری کل طرح های زیر بنایی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه قطار سریع السیر اصفهان - تهران 
بعنوان یکی از طرح های مهم ســال ها بر زمین 
مانده بود و با پیگیری های انجام شده در وزارت 

راه و شهرسازی، در دستور کار قرار گرفت، گفت: 
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی بعنوان کارفرما برای این 

طرح تعیین شد.
وی با بیان اینکه این طرح در تعداد قابل توجهی 
کارگاه در حال اجراست، افزود: اولویت کنونی، 
تکمیل مســیر اصفهان - قم است که به مرحله 

زیرسازی رسید.
صلواتی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در این 
دوره بــرای تکمیل این طرح توســط وزیر راه و 
شهرسازی انجام شده است، ادامه داد: نگاه وزارت 
راه و شهرسازی این است که تغییر مسیر و مراحل 

اجرایی انجام نشود و طرح با قدرت ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به طرح قطار حومه ای اصفهان اظهار 
داشت: مسیرهای مختلف این طرح مشخص و 
ذینفعان آن تعریف شده و در مراحل مطالعاتی 
قرار گرفته اســت و در صدد هستیم که با کمک 
صنایع و دیگر ذینفعان طرح، از جمله شهرداری ها 

به نتیجه برسد.
صلواتی ادامه داد: منطقه شــرق در طرح قطار 
شهری اصفهان کمتر مورد توجه بوده اما در طرح 
قطار حومه ای بعنوان یک ظرفیت مورد توجه قرار 
گرفته است تا بتوانیم حمل و نقل ریلی در شرق 
استان و شرق شهرستان اصفهان را توسعه دهیم.

وی گفت: اتصال قطار حومه ای به قطار ســریع 
السیر و خطوط یک، دو و سه قطار شهری اصفهان 

هم پیش بینی شده است.
مجری کل طرح های زیر بنایی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: احداث چند تونل بین استانی از 
جمله بادرود - کاشان و جاده های دسترسی قمصر 
و تقاطع های غیر همسطح برای ایمن سازی تردد 

نیز در حال انجام است.
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در اصفهان وجود دارد 
و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، این استان 
بعنوان چهارراه ترانزیتی، رتبه نخست حمل بار و 

رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.

مجری کل طرح های زیر بنایی استان اصفهان:

تکمیل ۵ طرح بزرگ عمرانی در اصفهان در اولویت است

آزمون عملی فرآیند خودراه اندازی واحدهای برقآبی نیروگاه کارون ۴ با حضور نمایندگان امور 
دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه ای اصفهان انجام شد. علی اسالمی معاون بهره 
برداریان شرکت گفت: با توجه به اهمیت عملیات بازیابی شبکه قدرت و به منظورسنجش 
وارزیابی آمادگی تجهیزات نیروگاه های خودراه انــداز و بهره برداران مرتبط با آن، برگزاری 
آزمون های خودراه اندازی به صورت دوره ای در سطح شبکه برق کشور برنامه ریزی می شود. 
اسالمی اذعان داشت: در این راســتا و با توجه به اهمیت نیروگاه سدکارون ۴ به عنوان تنها 
نیروگاه خودراه انداز قابل اتکاء در شبکه برق منطقه مرکزی، آزمون خودراه اندازی آن تا سطح 
برقدار کردن ترانسفورماتور اصلی واحد با حضور نمایندگان امور دیسپاچینگ و مخابرات در 
محل نیروگاه کارون ۴ برگزار شد و پس از انجام هماهنگی ها و مقدمات الزم آغاز و پس از یک 

ساعت با موفقیت به پایان رسید.

جلسه کمیته راه اندازی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت شجاع آباد با هدف جابجایی ترانسفورماتور 
T1 پست مذکور با حضور اعضایء کمیته راه اندازی، نمایندگان طرح و توسعه و بهره برداری 
ومشاور طرح و پیمانکار در محل این پست برگزار شد. محمود احمدی رئیس کمیته راه اندازی 
ایستگاههای شرکت در این باره گفت: در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده و در حال 
اجرا جهت جابجایی ترانســفورماتور T1 و فیکس ترانسفورماتور T2 تعویض شده به نحو 
مناسب روی فونداسیون درپست مذکور بحث و تبادل نظر گردیده و بر تکمیل موارد باقیمانده 
از جمله تست ترانسفورماتورها طبق زمانبندی اعالم شده و در اسرع وقت تاکید گردید. گفتنی 
است پروژه جابجایی ترانسفورماتورهای پست ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت شجاع آباد جهت استفاده 
صنایع و مشترکین منطقه انجام شده و شرکت نیرو بهینه فردا به عنوان مشاور پروژه و شرکت 

نوژان نیرو نیز پیمانکار پروژه مذکور می باشند.

انجام آزمون عملی فرآیند خودراه اندازی
واحدهای برقآبی نیروگاه کارون 4

برگزاری جلسه کمیته راه اندازی 
پست 20/63 کیلوولت شجاع آباد
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• احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت
یک اپیدمیولوژیست درباره زمان احتمالی وقوع موج هفتم 
بیماری، گفت: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش تماس ها، 
دید و بازدیدها و... احتمااًل وقوع موج هفتم بین دو تا شش 
هفته طول بکشد و احتمال می دهیم در اواسط اردیبهشت موج 
بعدی رخ دهد. بیتا عباسی درباره نحوه شکل گیری موج هفتم 
بیماری در کشور، گفت: هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده 
است احتمال اینکه شاهد طغیان بیماری باشیم نیز بیشتر 
است، ولی کانون های اصلی آلودگی مهم هستند. درحال 
حاضر به نظر می رسد ترکیبی از واریانت های )امیکرون و 
دلتا( در کشور وجود داشته باشد. احتمااًل چرخش ویروس 
درون کشور رخ دهد و شانس گسترش موج از نقاط پر تردد 
و پر تماس بیشتر است. با توجه به جابجایی عظیم جمعیت 
امسال نوروز احتمال دارد که سرعت گسترش موج را بیشتر از 

شرایط عادی شاهد باشیم.
 • شرایط بیماری عادی نیست

مهدی فروغیـان نیز با تاکیـد بر اینکه بازگشـت به شـرایط 
عـادی بـا عـادی شـدن شـرایط یکـی نیسـت،  بیـان کرد: 
شـرایط اصـاًل عـادی نیسـت و مراقبـت دانش آموزانـی که 

بیمـاری زمینـه ای دارنـد یـا نشـانه هایی از بیمـاری در آنها 
شناسـایی می شـود و... هم باید صـورت گیـرد. تعطیلی تنها 
کافـی نیسـت و نمی توانـد رویکـرد مدیریتـی خوبی باشـد.

ــای  ــه مهمانی هـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــن اپیدمیولوژیسـ ایـ
ـــرد:  ـــح ک ـــان و ...، تصری ـــاه رمض ـــم های م ـــاری، مراس افط
هـــر تجمعـــی می توانـــد مقدمـــه ای بـــرای گســـترش 
ـــت  ـــه رعای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــه مه ـــد؛ نکت ـــی باش اپیدم
پروتکل هـــا در تجمعـــات صـــورت گیـــرد و گروه هـــای 
آســـیب پذیر ماننـــد ســـالمندان و کســـانی کـــه بیمـــاری 
زمینـــه ای دارنـــد در مراســـمات حضـــور فیزیکـــی 
نداشـــته و از طریـــق فضـــای مجـــازی و صـــدا و ســـیما 
ـــدید  ـــالی ش ـــال ابت ـــرا احتم ـــند؛ زی ـــته باش ـــارکت داش مش
ــت. از  ــایرین اسـ ــش از سـ ــیب پذیر بیـ ــای آسـ گروه هـ
ـــق  ـــس از تزری ـــرور پ ـــه م ـــم ب ـــی ه ـــطح ایمن ـــی س طرف
ـــی  ـــطح ایمن ـــش س ـــا کاه ـــد و ب ـــش می یاب ـــن کاه واکس
ــت  ــد. پـــس الزم اسـ ــال افزایـــش می یابـ ــال ابتـ احتمـ
پروتکل هـــای بهداشـــتی در برگـــزاری مراســـمات 
ـــئولیت  ـــاس مس ـــم احس ـــان مراس ـــود و متولی ـــت ش رعای
بیشـــتری کـــرده و در ایـــن حـــوزه فعـــال عمـــل کننـــد.

• طـی تعطیـات نـوروزی اقـدام خاصـی برای 
مدیریـت کرونـا را شـاهد نبودیم

یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در 
کشور پس از تعطیالت نورورزی،  گفت: با توجه به تعطیالت،  
سفرها،  افزایش مراودات، دید و بازدیدها و... احتمااًل وقوع 
موج هفتم بین دو تا شش هفته به طول انجامد و احتمال 

می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.
دکتر حامد قاسملو با اشاره به این که طی تعطیالت نوروزی اقدام 
خاصی برای مدیریت کرونا را شاهد نبودیم، گفت: عماًل مردم 
رفتار عادی خود را ادامه دادند و اگر رعایتی هم انجام می شد 
بیشتر فردی بوده و افراد برای محافظت خود اقدام می کردند. 
در چنین شرایطی با توجه به تغییراتی که در ساختار ژنتیکی 
ویروس رخ می دهد، احتمال اینکه شاهد خیز مجدد اپیدمی طی 
چند هفته پیش رو باشیم، زیاد است؛ مگر این که سطح ایمنی 
جامعه آنقدر باال رود که ابتالی به بیماری رخ ندهد؛ در غیر این 
صورت بر اساس قوانین علمی حاضر، بیماری حاصل مواجهه 
افراد حساس با عامل بیماری زا است. عامل بیماری زا نیز از بین 
نرفته است و در برخی کشورهای اروپایی،  شرق دور و آمریکای 

جنوبی هنوز پیک هایی از کرونا وجود دارد.

هشدارهای اپیدمیولوژیست ها و پیش بینی ترسناک اردیبهشتی؛

ماه دوم سال واحتمال موج هفتم کرونا!

میگرن بـا سـردرد فـرق دارد. علت سـردرد و میگرن مشـخص نیسـت اما 
می توان اسـترس را بـه عنوان یـک عامل بـرای میگـرن و سـردرد در نظر 
گرفـت. از هر 5 نفر که مبتـال به میگرن هسـتند، 4 نفر اسـترس را به عنوان 
یک محرک توصیـف می کنند. آرامـش پس از یـک دوره اسـترس زیاد نیز 

به عنـوان یک محـرک بـرای میگـرن در نظر گرفته می شـود.
خب، رابطـه بین سـردرد و میگرن چیسـت؟ ما در ایـن مقاله قصـد داریم در 
مورد تحقیقـات، عالئـم و راه کارهای مقابلـه ای با میگرن و سـردرد توضیح 
دهیم. به منظـور کمک بـه درمـان و مدیریت این شـرایط چالـش برانگیز، 
ما به شـما داروهـای قابـل اعتمـاد، تکنیک هـای مقابلـه ای و توصیه های 

تخصصـی را معرفـی می کنیم.
تحقیقات انجام شـده مبنی بر این اسـت که هرچند که علـت دقیق میگرن 
نامشـخص اسـت، اما محققان براین باورند که ممکن اسـت میگرن ناشی 
از تغییـرات در سـطوح مواد شـیمیایی خـاص مغز، مانند سـروتونین باشـد. 

سـروتونین به تنظیم درد کمـک می کند.
طی یـک تحقیق انجام شـده در سـال 2014، افـراد مبتال به میگـرن که در 
یـک روز کاهش اسـترس را تجربه کـرده بودنـد، روز بعد بیشـتر در معرض 

ابتال به میگـرن قرار داشـتند.
محققان بـر این باورنـد که آرامش پـس از اسـترس زیاد، یکـی از مهمترین 

عوامل میگرن اسـت و بیشـتر از خود اسـترس عامل میگرن اسـت.
• عائم استرس و میگرن

قطعاً قبـل از تجربه عالئم میگرن، عالئم اسـترس را تجربـه خواهید کرد. 
عالئم رایج اسـترس عبارتند از: معده درد، تنش عضالنی، کج، خسـتگی، 
درد قفسـه سـینه، ضربان قلب سـریع، ناراحتی و افسـردگی و عدم تمایل 

به برقـراری رابطه جنسـی.
عالئم میگرن ممکن اسـت یـک یـا دو روز قبـل از میگرن اصلی شـروع 
شـوند. این مرحلـه پـرودروم نامیده می شـود. عالئـم این مرحلـه عبارتند 
از: خسـتگی، هوس هـای غذایی، تغییـرات خلـق و خوی، سـفتی گردن، 

یبوسـت و خمیازه کشـیدن مکرر.
بعضی افـراد میگـرن را با اورا یـا هالـه تجربه می کننـد که پـس از مرحله 
پـرودروم رخ می دهد. هالـه باعث اختـالالت بینایـی می شـود. در بعضی 
از افـراد، می تواند باعث ایجاد مشـکالت حسـی، گفتاری و حرکتی شـود، 
از جمله: دیدن چراغ های چشـمک زن، نقاط روشـن، یا اشـکال، سـوزش 
در صـورت، بازوها یا پاها، مشـکل در گفتـار، از دسـت دادن موقت بینایی.

هنگامـی که سـردرد شـروع می شـود، مرحلـه حمله نامیـده می شـود. در 
صورت درمـان نشـدن، عالئـم مرحله حملـه می تواننـد از چند سـاعت تا 
چند روز بـه طـول بی انجامند. شـدت عالئم در هـر فردی متفاوت اسـت.

عالئـم عبارتند از: حساسـیت به صـدا و نور، افزایش حساسـیت بـه بوها و 
لمس، درد تیرکشـنده در یک یا هر دو طرف سـر، شـقیقه ها، و یا در جلو یا 
عقب سـر، حالت تهوع، اسـتفراغ، سـرگیجه و احسـاس ضعـف و بی حالی 
که مرحلـه نهایی، فـاز پس از حملـه نامیده می شـود. این مرحلـه می تواند 
باعث تغییـرات خلقی شـود، کـه می توانـد از لذت آنی و احسـاس شـادی 
زیـاد تـا احسـاس خسـتگی و درماندگـی متغیـر باشـد. همچنیـن ممکن 
اسـت سـردرد مبهم را تجربه کنیـد. این عالئـم معمواًل حدود 24 سـاعت 

طول می کشـند.
• چگونه می توان از شـر میگرن ناشـی از اسـترس خاص 

؟ شد
برای درمـان میگرن و جلوگیـری از حمالت آینـده می توان از دارو اسـتفاده 
کرد. در صورتی که اسـترس عامل میگرن باشـد، پیدا کـردن راه هایی برای 
کاهش سـطح اسـترس می تواند به جلوگیری از حمالت آینـده کمک کند.

• داروها
داروهایی که بـرای از بیـن بـردن درد میگرن اسـتفاده می شـوند عبارتند 
از: مسـکن های بدون نسـخه، ماننـد ایبوپروفـن، اسـتامینوفن، داروهای 
میگـرن بـدون نسـخه کـه اسـتامینوفن، آسـپیرین و کافئیـن را ترکیـب 
می کنند، مانند Excedrin Migraine. تریپتان، مانند سوماتریپتان، 
آلموتریپتـان، و ریزاتریپتـان و ارگوت، کـه ترکیبی از ارگوتامیـن و کافئین 

.Migergot و Cafergot اسـت، مانند
• مواد افیونی یا اُپیوئید مانند کدئین

در صورتی کـه همراه بـا میگرن، دچـار تهوع و اسـتفراغ شـوید، داروهای 
ضد تهوع برای شـما تجویز می شـود. کورتیکواسـتروئیدها گاهـی اوقات 
بـرای درمـان میگرن هـای شـدید، همـراه بـا داروهـای دیگـر اسـتفاده 
می شـوند. امـا بـه دلیـل داشـتن عـوارض جانبی، بـرای اسـتفاده مـداوم 

توصیـه نمی شـوند.
• سخن پایانی

اگر اسـترس علت میگرن باشـد، باید به دنبـال از بین بردن منبع اسـترس 
باشـید. به منظور کاهش دفعـات میگـرن و یا درمـان عالئـم می توانید از 

داروها و اقدامات خـود مراقبتی اسـتفاده کنید.

مریم یادگاری: آمارهای کرونایی همان طور که پیش بینی می شد کم کم، زیادتر می شود. خیلی واضح و روشن این را می شود از رنگ های شهرها روی نقشه دید 

و سری به آمارهایی زد که پله پله باالتر می رود. آنسوتر در چین هم اخبار منتشره از »شانگهای« دوباره تِن جهان را به لرزه انداخته است. به همین دالیل با چند 

اپیدمیولوژیست گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.

پریسا جمدی:  میگرن باعث درد تپنده و تیرکشنده در یک یا هر 
دو طرف سر می شود. درد اغلب در اطراف شقیقه ها یا پشت یک 
چشم احساس می شود، و ممکن است از 4 ساعت تا 72 ساعت 
به طول بی انجامد. میگرن عائم دیگری نیز دارد، از جمله تهوع، 

استفراغ و حساسیت به نور که در طول میگرن رایج است.

خویشـاوندی خوفناک دو 
بیمـاری بـرای بدن

آیا استرس می تواند منجر به میگرن شود؟

زندگی سالم

خبر ویژه

عضــو خانــه صنعــت و معــدن 
اصفهــان گفــت: نیروهــای بســیار 
محــدود  محیــط  در  مســتعدی 
زندان هــا هســتند کــه می تواننــد 
گره گشــای صنعــت و نیــروی کار 
ــع  ــرای صنای ــه ب ــا تجرب ــب و ب مناس

اســتان اصفهــان باشــند.
ــه  ــور در برنام ــا حض ــی ب ــا چین رض
یــک شــهر ضیافــت شــبکه اصفهان، 
اظهــار کــرد: رســالت اصلــی بــر 
ــم  ــا بتوانی ــت ت ــان ها اس ــده انس عه
ــم  ــدازی کنی ــور را راه ان ــاد کش اقتص
ــای  ــد کاره ــت بتوان ــه دول ــه اینک و ب
بــزرگ اقتصــادی انجــام دهــد، نبایــد 
زیــاد امیــد داشــت، زیــرا بدنــه دولــت 
بزرگ اســت و مشــکالت خــاص خود 
ــان  ــه کارآفرین ــت ک را دارد و اینجاس
ــده و  ــدان آم ــه می ــد ب ــرات بای ــا ج ب
ــا  ــد ت ــام دهن ــی را انج ــای بزرگ کاره

ــد. ــه را اداره کنن ــاد جامع اقتص
وی بــا بیــان اینکــه وجــود افــرادی که 
محرومیــت را در زنــدان تجربــه کردند 
در کنــار ســایر پرســنل واحدهــای 
تولیــدی، درس هــای زیــادی بــه 
هــر دو طــرف می آمــوزد، افــزود: 
خداونــد توفیــق داد و حــدود ۳0 درصد 
از افــرادی کــه در شــرکت مــا کار 
می کننــد از کســانی هســتند کــه 
ــان  ــت از زندانی ــن حمای ــط انجم توس

ــدند. ــی ش معرف
ــت  ــو هیئ ــنا، عض ــزارش ایس ــه گ ب
مدیــره خانــه صنعــت و معــدن 
اســتان اصفهــان همچنیــن ادامــه 
داد: دوره زنــدان هفــت نفــر از ایــن 
افــراد در ســال 1400 بــه اتمــام رســید 
و اســتخدام شــرکت ما شــدند و شروع 
ــد و خــدا را شــاکریم کــه  ــه کار کردن ب
ــرادی کــه محدودیــت  توانســتیم از اف
ــد، از آنها بیشــتر  ــدان را تجربه کردن زن
ــم. ــاد دهی ــا ی ــه آنه ــم و ب ــاد بگیری ی

ــه  ــد ب ــا بای ــا اصفهانی ه ــت: م وی گف
ایــن نتیجــه برســیم کــه اعضــای یک 
خانواده ایــم تــا ایــن محدودیت هــا 
را هرچــه ســریعتر از جامعــه خــود 
ــن فکــر  ــه ای ــد ب ــم و بای برطــرف کنی
کنیــم کــه خانــواده افــرادی کــه 
اکنــون در زنــدان گرفتــار هســتند 
دغدغــه خاطــر خانــواده خودشــان 
ــه  ــتند ک ــن هس ــران ای ــد. نگ را دارن
ایــن خانــواده چگونــه بایــد ارزاق 
ــه  ــت ک ــد. اینجاس ــه کن ــود را تهی خ
ــای  ــه خانواده ه ــردم ب ــای م کمک ه

زندانیــان اهمیــت پیــدا می کنــد.
ــان  ــی اصفه ــه صنعت ــی از جامع چین
ــتفاده  ــا اس ــن نیروه ــا از ای ــت ت خواس
ــت  ــو در صنع ــک س ــرا از ی ــم، زی کنی
ــت و  ــاز اس ــوده نی ــروی کارآزم ــه نی ب
ــرادی  ــیاری از اف ــر بس ــوی دیگ از س
زندانــی نیروهــای کارآزمــوده ای 
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــتند ک هس
ــد  ــه بای ــن رابط ــدند و ای ــار ش گرفت
هرچــه ســریعتر ایجاد شــود و کســانی 
بایــد در زنــدان باشــند کــه بــرای 

جامعــه خطرنــاک هســتند.
ــیار  ــان کرد: نیروهای بس وی خاطرنش
ــدان  ــه محــدود زن مســتعدی در جامع
ــت  ــای صنع ــه گره گش ــود دارد ک وج
امــروز مــا هســتند، بنابرایــن از جامعــه 
ــای  ــه ج ــه ب ــا دارم ک ــی تقاض صنعت
ــه کار  ــور ب ــارج کش ــرو از خ ــه نی اینک
ــان  ــه خودم ــه درد دل جامع ــم ب گیری

ــم. ــوش کنی گ
ــر 10  ــه ازای ه ــه ب ــن برنام وی در ای
ــان  ــون توم ــری 12 میلی ــی نف زندان
بــه نیــت 12 امــام کمــک کــرد. 
ــان  ــون توم ــغ 20 میلی ــن مبل همچنی
نیــز بــرای کمــک بــه انجمــن حمایت 
از زندانیــان بــرای خانواده هــای 
ــدا  ــوند، اه ــه آزاد می ش ــی ک زندانیان

کــرد.

زندانیان جرائم 
غیرعمد نیروی کار 
مناسب برای صنایع

عضو خانه صنعت و معدن اصفهان 
پیشنهاد داد:

بیش از چهل روز از آغاز جنگ اوکراین 
می گذرد. اگرچه مطابق آخرین اخبار، 
ارتش روسیه در اطراف کی یف مرتکب 
جنایت جنگی هول ناکی شده، ولی به 
نظر می رسد که اگر والدیمیر پوتین در 
ادامۀ این جنگ دستور استفاده از سالح 
شیمیایی یا اتمی را صادر نکند، جنگ 
روسیه و اوکراین به تدریج از صدر اخبار 

دنیا خارج خواهد شد.
اگرچــه »درگیــری« )منازعــه( و 
»دربرگیری« )تأثیــر( و »مجاورت« 
عوامــل مؤثــر در ارزش خبری یک 
رویــداد اســت، ولــی »تازگی« و 
»شــگفت انگیزی« وقایع نیز نقش 
مهمی در تعییــن ارزش خبری آن ها 

دارد.
این واقعیتی انکارناپذیر اســت که از 
ارزش خبری هر جنگ یا بحرانی که 
به درازا بکشد کاسته خواهد شد. تکرار 
و استمرار، پس از مدتی، نافی جذابیت 
است و رســانه ها و افکار عمومی به 
رویدادهای تــازه نیاز دارنــد. رویداد 
تکراری، دیر یا زود ارزش خبری خود را 

به کلی یا نسبتاً از دست می دهد.
کسانی که در آغاز جنگ اوکراین ایراد 
می گرفتند چرا بــه جنگ یمن توجه 
کافی نداشتید، به تدریج می بینند اگر 
جنگ اوکراین هم به انــدازه جنگ 
یمن طوالنی شود، ارزش خبری آن 

فرومی کاهد.
همچنین، کســانی که می گفتند در 
فلســطین هفتاد و چند سال است زد 
و خورد نظامی در جریان اســت ولی 
جنگ اوکراین تازه آغاز شده و چطور 
است این جنگ این قدر برایتان مهم 
اســت و به آن درگیری هفتاد و چند 
ســاله توجه چندانی نداریــد، به این 
نکته توجه نداشتند که ارزش خبری 
)ونــه موضوع دیگــری( دردرگیری 
فلسطینیان و اسرائیلی ها دقیقاً به دلیل 
به درازا کشیدن تا حد زیادی فروکاسته 
و وقتی ارزش خبری ویژه پیدا می کند 
که فاجعه جدیدی در آن سرزمین رقم 

بخورد.
اگر ســتم روســیه به مردم اوکراین 
بیش از ســتم اســرائیل بــه مردم 
فلسطین جلب توجه می کند، به خاطر 
نوظهور بودن این ســتم است. یعنی 
لزومًا کاســه ای زیر نیم کاسه نیست 

و »رســانه های امپریالیستی« تحت 
نفوذ »سرمایه داران یهودی«، مشغول 
سانســور وقایع مهم جهان نیستند. 
اگر جنگ اوکراین و روســیه هم 10 
سال به درازا بکشــد، قطعاً به حاشیه 
اخبار سیاســی جهان رانده می شود و 
نیویورک تایمز و واشــنگتن پست و 
گاردین 10 سال دیگر مثل امروز به آن 

نخواهند پرداخت.
ژوزف استالین در توجیه جنایات خود 
می گفت »مرگ یک نفر تراژدی است 
و مرگ میلیون ها نفر آمار«. همین چند 
سال قبل که داعش گاهی عملیاتی 
تروریستی در فرانسه یا سایر کشورهای 
اروپای غربی انجام می داد و خبر جنایت 
آن فراگیر می شد، بسیاری در خاورمیانه 
در نقد رســانه ها یا شــخصیت های 
برجسته دنیا می گفتند چرا به این همه 
کشته هرروزه در جنگ سوریه توجهی 
ندارید و مرگ چند فرانسوی در پاریس 
برایتان مهم تر از مرگ این همه سوری 

است؟
این منتقدین به اهمیت »خبر« توجهی 
نداشتند. اآلن هم اگر در اوکراین تلفات 
جنگ از طرق غیرعادی رقم نخورد، 
مرگ اوکراینی های اروپایی به تدریج 
عادی می شــود و تا حد زیادی شبیه 
مرگ مردم ســوریه در جریان جنگ 

داخلی این کشور خواهد شد.
مرگ دیگران برای ما همیشــه یک 
»خبر« اســت. مرگ عزیزانمان البته 
چیزی بیش از خبر اســت؛ مصیبت 
اســت. در قبال خبر مــرگ دیگران، 
یعنی مردمی که آن ها را نمی شناسیم 
یا آشــنایی دورادوری با آن ها داریم، 
متأســف می شــویم و بــا خودمان 
می گوییم کاش فرصت کوتاه زیستن 

را از دست نمی دادند.
این تأســف اما اگر مرگ دیگران به 
امری روزمره و مســتمر تبدیل شود، 
صرفًا جنبه عقالنی پیدا می کند و بار 
عاطفی نه چندان عمیــق خود را )در 
قیاس با مرگ عزیرانمان( از دســت 
می دهد. یعنی انسان سلیم النفس به 
حکم عقل می کوشد جلوی مرگ و میر 
مردم فالن سرزمین را بگیرد. اما این 
کوشش ممکن است در عین کاهش 
ارزش خبری آن مــرگ و میر مکرر و 

مداوم رقم بخورد.
خبر که معمواًل سرشــتی مصیبت بار 
دارد، در واقع نوعی هشــدار است به 
ضرورت توقف امــری نامطلوب. اما 
اگر آن امر نامطلوب روزمره شود، این 
دیگر وظیفه سیاست مداران و صاحبان 
قدرت است تا جلوی تداوم روزمرگی 
مصیبت را بگیرند. خبرنگار و سردبیر 

فالن رسانه، پیش تر با برجسته کردن 
آن مصیبــت، وظیفه شــان را انجام 
داده اند و از آنجا که دنیا به پایان نرسیده 
و چرخ روزگار همچنــان می چرخد، 
سردبیر و خبرنگارانش ناگزیرند سراغ 
موضوعات و رویدادهــای دیگر هم 
بروند؛ رویدادهایی کــه از فرط تکرار 

مالل آور نشده اند.
اگر هر روز زلزله بیاید، زلزله هم ارزش 
خبری خود را از دست می دهد. کاماًل 
یا نسبتاً. اما شهرداران و مهندسان راه 
و ساختمان نمی توانند وظیفه شان را 
برای مهار خسارات زلزله نادیده بگیرند.

وقوع خشـونت نظامی یـا غیر نظامی 
در جوامـع یـا مناطقی که کمتـر دچار 
چنین خشـونت هایی هسـتند، ارزش 
خبـری بیشـتری بـرای رسـانه ها در 
سراسـر دنیـا دارد. در روزگار پـس از 
حنـگ جهانـی دوم، جنـگ در اروپـا 
امری کمیاب اسـت و بـه همین دلیل 
ارزش خبـری آن بیشـتر از جنـگ در 

خاورمیانه اسـت.
کما اینکه ارزش خبــری تیراندازی و 
قتل مثاًل 12 دانش آموز در فالن مدرسه 
آمریکا کمتر از وقوع چنین واقعه ای در 
تهران است. چون در تهران از عجایب 
است که یک دانش آموز با اسلحه وارد 
مدرسه شود و چندین دانش آموز دیگر 

را بکشد؛ اما در آمریکا این واقعه از فرط 
تکراربه واقعه ای منتَظر و محتمل بدل 

شده است.
گردن زدن مجرمین در عربستان هم 
امر عجیبی نیســت ولی اگر در ایران 
چنین اتفاقی رخ دهــد، ارزش خبری 
ویژه ای دارد. اعــدام قاچاقچیان مواد 
مخدر در ایران و چین امر رایجی است 
و در مطبوعات داخلی ایران مثل بمب 
خبری عمــل نمی کنــد، ولی چنین 
واقعه ای در بعضی از کشورهای دنیا 

ارزش خبری ویژه ای دارد.
حضور زنان در ورزشگاه های فوتبال در 
کشورهای اروپایی به کلی فاقد ارزش 
خبری اســت اما در عربستان و ایران 
ارزش خبری باالیی دارد. تلفات باالی 
ناشــی از تصادفات جاده ای در ایران 
و هند رویدادی روزمره اســت ولی در 
بعضی از کشورهای دنیا، واقعه است 
نه واقعیت؛ و تیتر یک مطبوعات آن 

کشورها را به خود اختصاص می دهد.
باری، این یادداشــت بــه این دلیل 
نوشته شــد که روند طبیعی فعالیت 
رســانه های آزاد دنیا و نیز رسانه های 
غیر ایدئولوژیــک داخلی را محصول 
توطئه سرمایه داری جهانی و غربزدگی 
روزنامه نگاران وطنی و مقوالتی از این 

دست ندانیم.

نبردی که ازخاکریز به رسانه ها کشیده شد!
کاهش ارزش خبری جنگ اوکراین؛ توجه رسانه ها عجیب نبود

دریا وفایی: روح اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
درمجلس شورای اسالمی درگفتگو با ما از ورود مجلس شورای اسالمی به حادثه 
بازی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد خبر داد و گفت: طی جلسات فوری 
که در روزهای گذشته با حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی مشهد برگزار 
شد، علت پاشیدن گاز اشــک آور به بانوان حاضر در پشت درب ورزشگاه، عدم 
هماهنگی و سوء مدیریت برخی دستگاه ها اعالم شد. البته این نظر نماینده وزارت 
کشور بود و مجلس خودش نیز دست به کار خواهد شد. وی افزود: بنا شده تا پس 
از وصول گزارش ها، ظرف 4۸ ساعت آینده دستگاه ها همه مدارک، مستندات و 

صورتجلسات را برای کمیسیون ارسال نمایند و کمیسیون گزارشی جهت قرائت در 
صحن آماده کند. در نهایت چنانچه نیاز بود یک هیئت تحقیق و تفحص به صورت 

میدانی با بازدید از ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد گزارشی را آماده نمایند.
 نجابت درتوضیحات بیشترگفت: رئیس مجلس مأموریت بررسی وقایع پیش از 
بازی ایران و لبنان را به کمیسیون امور شوراها محول کرده و هرچه سریعتر نتیجه 

تحقیقات اعالم می شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمجلس یازدهم ادامه داد: عامل 
این اقدام تأسف بار هر دستگاهی که باشد، بدون کوچکترین اغماضی مورد تنبیه 

قاطع قرار خواهد گرفت. نباید اعتبار ایران و ایرانی به دلیل برخی سوء مدیریت و 
کج سلیقگی ها مخدوش گردد. وی بیان داشت: از جمله تخطی های صورت گرفته 
توسط فدراسیون فوتبال، دعوت حدود 4 هزار نفر از افراد مختلف جهت تماشای 
مسابقه است که فراتر از ظرفیت پیش بینی شدهِ مصوبه ستاد ملی کرونا بوده است. 
البته آنچه در ورزشگاه مشاهده شده است حضور جمعیت قریب 2۳ هزار نفری در 

ورزشگاه می باشد که خیلی از افراد نیز فاقد بلیت بوده اند.
نجابت تصریح کرد: عامل و عامالن این نوع بی آبرویی ها باید به طور علنی برای 
جامعه معرفی و با جدیت مورد برخوردهای الزم قرار گیرند تا درس عبرت واقع شود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی 
کشوروشوراهادرمجلس شورای 

اسالمی در گفت و گو با اخبار 
اصفهان خبر داد:

انجام تحقیق وتفحِص 
ازورزشگاه  میدانی 
امام رضا )ع( مشهد
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اخبار اصفهان : رئیس سازمان 
انرژی اتمی برنامه محوری این 
سازمان را در حوزه برق هسته ای 
دانست و گفت اضافه شدن ۱۰ 
هزار مگاوات برق جدید به کشور 
رنسانســی در این حوزه خواهد 
بود که اعتبــارات تحقق آن در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی 

شده است.
محمد اســامی معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی در نشست خبری با حضور 
خبرنگاران رســانه های داخلی 
و خارجی به تشریح برنامه های 
مراسم شانزدهمین سالروز ملی 
فناوری هسته ای که قرار است 
2۰ فروردین ماه با حضور رئیس 
جمهور برگزار شــده و از برخی 
از دستاوردهای جدید سازمان 
انرژی اتمی در آن رونمایی شود، 
پرداخت. اســامی با اشــاره به 
ایجاد مزرعه تولید علم و فناوری 
به عنــوان یک ایســتگاه برای 
تجاری سازی و سرمایه گذاری 
که توانسته اســت زمینه های 
فراوانی برای شرکت های دانش 
بنیان فراهم کند، اظهار داشت: 
این مرزعــه علمــی می تواند 
ایســتگاهی فعال برای تحقق 
شعار ســال مقام معظم رهبری 
جهت حمایت از دانش بنیان ها 
در راســتای ایجاد اشتغال و در 

زندگی مردم تأثیرگذار باشد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در 
ادامه بــا بیان اینکــه تولیدات 
ما ریشــه در نگاه بــه کمیت و 
کیفیت بــر پایه دانش داشــته 
تا محصوالتــی بــا کیفیت در 
الیه های مختلــف تولید کنیم، 
ابراز داشــت: ســازمان انرژی 
اتمی تحقیقات خود را بر مبنای 
نیازهای کشور انجام می دهد و 
از فکر، تاش و کوشش جوانان 
دانشــمند در حــوزه فناوری 
هسته ای اســتفاده می کند لذا 
امروز به عنوان کشوری صاحب 
این فنــاوری هســتیم. وی در 
ادامه با اشاره به برنامه های این 
سازمان در ســال جاری عنوان 
کرد: با توجه به سیاه نمایی ها و 
القائاتی که علیه صنعت هسته ای 
کشورمان صورت می گیرد، قرار 
است در راســتای جهاد تبیین، 
تاریخ هســته ای کشور را که در 
چارچــوب پادمــان و تعهدات 
انرژی هسته ای است، به زبان ها 
و شیوه های مختلف ارائه کنیم 
که این موضوع بخشــی از سند 

تحول دولت خواهد بود.
اسامی همچنین تصریح کرد: از 
سوی دیگر قرار است در مراسم 
شانزدهمین سالروز ملی فناوری 
هسته ای از اســنادی رونمایی 
شود که ســند راهبردی توسعه 
جامع انرژی اتمی از جمله آنها 
است که فعالیت های هسته ای 
کشور را تا افق ۱۴2۰ نشان داده 

و مسیر آن را معرفی می کند.
وی با اشاره به دو برنامه محوری 
ایــن ســازمان در حــوزه برق 
هسته ای و کاربرد پرتوها، عنوان 
کرد: این موضوع اســنادی دارد 
که از آن رونمایی می شــود و از 
ظرفیت های بزرگ کشور است 
و می تواند ۱۰ هزار مگاوات برق 
جدید به کشور اضافه کند که در 
سایت های پیش بینی شده هدف 
گذاری کرده ایم و رنسانسی در 

این حوزه خواهد بود.

تحلیل بر مسیر بازار بورس در قرن تازه؛

شاخصباچهرنگیبهکدامسومیرود!

تعرفـههای
جـدیــد
استخـراج!

در آینده ای نه چندان دور محقق می شود:

دنیازیرپایمشاغلاینترنتی

ــان  ــوب اصفه ــه محــور جن ــه ب ــت: توج ــان گف ــدار اصفه فرمان
ــد. ــئوالن باش ــه مس ــورد توج ــد م ــت و بای ــروری اس ــری ض ام

محمدعلی احمدی در شورای اداری استان اصفهان که در سالن 
اجتماعات شهرداری بهارستان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای پنج رمضان اظهار داشت: این روز آغازگر اقدامات و 

تحرکات سازمان یافته برای پیروزی انقاب اسامی بود.
ــه حــل  ــان اینکــه اســتاندار اصفهــان توجــه جــدی ب ــا بی وی ب
چالش هــای جــدی در اســتان اصفهــان دارد، ابــراز داشــت: 
ــم. ــاهد بوده ای ــی را ش ــات خوب ــه اقدام ــن زمین ــون در ای تاکن

ــوب  ــور جن ــه مح ــان اینک ــا بی ــه ب ــان در ادام ــدار اصفه فرمان
اصفهــان دارای مشــکات جــدی اســت و بایــد بــرای حــل آنهــا 
برنامه ریــزی جــدی صــورت گیــرد، ادامــه داد: همچنیــن حــل 
ــور و  ــه ش ــق، قلع ــوی راه ح ــد ک ــتاهایی مانن ــای روس چالش ه

ــد مــورد توجــه باشــد. کیچــی نیــز بای
ــوردار  ــان را برخ ــتان اصفه ــور اس ــه در کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای شــهر  می داننــد و در اســتان اصفهــان نیــز همیــن تفکــر ب
اصفهــان حاکــم اســت، گفــت: در ایــن زمینــه بایــد بازنگــری را 
داشــته باشــیم تــا بتــوان شــاهد توســعه در ایــن بخــش باشــیم.

ــر  ــال اخی ــد س ــی : در چن ــدا توکل یل
ــازی و  ــای مج ــت و فض ــق اینترن ــا رون ب
ــا تجارت  ــوژی ب همچنیــن تلفیــق تکنول
ــه وجــود آمــده  ــوع کســب و کار ب یــک ن
ــاب  ــک انق ــوع خــود ی ــه ن ــه ب اســت ک
ــوان  ــد و می ت ــمار می آی ــه ش ــی ب صنعت
گفت کســب و کارهــای مجــازی امــروزه 
ــد  ــر اقتصــاد و خری ــی را ب ــرات مثبت تاثی
ــه  ــت، ب ــته اس ــن گذاش ــروش آنای و ف
ــه  ــه ب ــی ک ــرایط کنون ــوص در ش خص
ــاغل  ــا مش ــروس کرون ــیوع وی ــت ش عل

ــن  ــد ای ــه ســر می برن ــود ب ســنتی در رک
کســب و کارهــای اینترنتــی رونــق خوبی 

یافته انــد.
• اهمیــت کســب و کارهــای 

در جهــان اینترنتــی 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه در 
جهــان، آمریــکا بیشــترین حجــم 
ــب و  ــه کس ــادی را زمین ــادالت اقتص مب
ــه خــود اختصــاص  کارهــای اینترنتــی ب
ــرار  ــا ق ــبز اروپ ــاره س ــد از آن ق داده و بع
دارد. همچنیــن آمارهــای اقتصــادی مــی 

گوینــد میــزان کاربــران شــبکه های 
ــدان دور به  ــه چن اجتماعــی در آینده ای ن
ــر خواهد رســید که  بیــش از 3 میلیارد نف
ــر توســعه و  ــد ب ــاً می توان ــم یقین ــن رق ای
رونــق کســب و کارهــای اینترنتــی تأثیــر 
شــگرفی بگــذارد. ســالیانه در ایــران نیــز 
رقمی در حــدود 2۰ هــزار خرده فروشــی 
آنایــن در شــبکه های مختلــف مجــازی 
ــه  ــد اینســتاگران و تلگــرام شــروع ب مانن
ــم  ــایت هایی ه ــد و س ــت می کنن فعالی
چــون »دی جــی کاال« از بزرگتریــن 

کســب و کارهــای اینترنتــی در ایــران بــه 
شــمار می آیــد.

ــاغل  ــررات برای مش ــن و مق • قوانی
ــود ــد به روز بش ــی بای اینترنت

رحیــم ســرهنگی رئیــس موسســه کار و 
ــن اجتماعــی اســت وی در خصوص  تأمی
ســاماندهی و گســترش قانونمند مشاغل 
ــه در  ــی ک ــب و کارهای ــی و کس اینترنت
ــد،  ــت دارن ــازی فعالی ــای مج ــتر فض بس
اظهــار کــرد: دنیــای جدیــد، دنیــای 
فــروش و فعالیــت در فضــای مجــازی 
اســت؛ بنابــر ایــن بــا توجــه بــه ماموریتی 
کــه موسســه کار و تأمیــن اجتماعــی 
ــن  ــت ای ــرایط فعالی ــم ش دارد، می توانی
ــم.  ــهیل کنی ــا را تس ــوع کســب و کاره ن
ــای  ــب و کاره ــوزه کس ــزود: در ح وی اف
ــی  ــن اقدامات ــی از مهمتری ــی یک اینترنت
ــت  ــن اس ــم ای ــتور کار داری ــه در دس ک
کــه قوانیــن و مقــررات را بــه روز کنیــم تا 
پاســخگوی این نــوع از مشــاغل و کســب 
ــدام دیگــر  ــد باشــند و اق و کارهــای جدی
ترویــج و فرهنــگ ســازی در ایــن بخــش 
اســت. رئیــس موسســه کار و تأمیــن 
ــا در وزارت  ــرد: م ــح ک ــی تصری اجتماع
کار تقریبــاً تمــام ایــن حلقه هــا را داریــم؛ 
ــررات  ــن و مق ــط کار قوانی ــش رواب در بخ
کار، در بخــش تأمیــن اجتماعــی قوانیــن 
و حمایت هــای اجتماعــی از مشــاغل 
جدیــد و در بخــش اشــتغال و کارآفرینی، 
رویکردهــای جدیــدی کــه در ایــن حوزه 
وجــود دارنــد. ســرهنگی افــزود: در 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای نیــز از 
جهت بــه روز کــردن نــوع آموزشــها و نوع 
مهارت هایــی کــه دنیــای آینــده کار نیــاز 

ــم و همه این  ــل را داری دارد، آمادگــی کام
حوزه هــا نــخ تســبیحی بــه نــام موسســه 
کار و تأمیــن اجتماعــی دارنــد بــرای 
ــگ  ــور هماهن ــه ط ــد ب ــه بتوانن ــن ک ای
ــا هــم فعالیــت و سیاســتگذاری کننــد.  ب
ــاهد  ــده ش ــای آین ــرد: دنی ــد ک وی تاکی
ظهــور مشــاغل جدیــد اســت و مشــاغل 
جدیــد در حوزه هــای جدیــد مثــل گیگ 
ــا حوزه هــای  ــا( ی اکونومــی )اقتصــاد دیت
ــا  ــن حوزه ه ــا ای ــه م مجــازی هســتند ک
ــوزه  ــم در ح ــا ه ــم ت ــایی کردی را شناس
قوانیــن و مقرراتشــان و هــم آمــوزش آنها 

ــم. ــدام کنی اق
• شــناخت بــازار هــدف رمــز 
موفقیــت در کســب و کارهــای 

اینترنتــی
زهــرا پویافــر عضــو کمیســیون تخصصی 
آمــوزش، پژوهــش و ترویج ســازمان ملی 
کارآفرینــی کشــور اســت وی نیــز معتقد 
اســت کــه در کســب و کارهــای اینترنتی 
اگــر جامعه هــدف، نیــاز بــازار را نشناســد 
و تخصص خاصــی در ایــن حوزه نداشــته 
ــود.  ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــد، ب باش
وی اظهــار کــرد: کســب و کارهــای 
ــای شــیوع بیماری  الکترونیکــی در روزه
کرونــا و در شــرایطی کــه شــهروندان 
ــت بیشــتر اصــول بهداشــتی  ــرای رعای ب
ــه  ــی مراجع ــای فیزیک ــه بازاره ــر ب کمت
می کننــد، بــا وجــود ســختی های 
تأمیــن کاال در حــال خدمــت رســانی 
بــه اقشــار مختلــف جامعــه هســتند. وی 
ــد کاال  ــکان خری ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــر را  ــودگی خاط ــازی، آس ــای مج در فض
ــه ارمغــان آورده  برای مصــرف کنندگان ب

اســت، تصریــح کــرد: در شــرایط بیماری 
ــی  ــای الکترونیک ــب و کاره ــا، کس کرون
بایــد بــا دقــت مضاعفــی حقــوق مصــرف 
کننــدگان را در تأمیــن کاالهــای مرتبــط 
بــا بهداشــت فــردی رعایــت کننــد. عضو 
کمیســیون تخصصــی آمــوزش، پژوهش 
و ترویــج ســازمان ملــی کارآفرینــی 
ــای  ــب و کاره ــرد: کس ــد ک ــور تاکی کش
ــر  ــق ب ــر منطب ــاً اگ ــی قاعدت الکترونیک
اصــول باشــد نــه تنهــا بــه چرخــه اقتصاد 
کمــک می کنــد بلکــه موجب ســامت و 
امنیــت جســم و روان در شــرایط بحــران 
ناشــی از کرونــا می شــود. پویافــر با اشــاره 
بــه اینکــه کســب و کارهایــی که بر بســتر 
ــوژی  ــدی از تکنول ــا بهره من ــاوری و ب فن
فعالیــت دارنــد، تقریبــاً در ســال های 
ــت:  ــد، گف ــد یافته ان ــران رش ــر در ای اخی
ــد  ــه جدی ــه ب ــا توج ــی رود ب ــار م انتظ
ــوع کســب و کار برای مــردم،  بودن ایــن ن
تمرکــز بیشــتری بــر فرهنگســازی، 
معرفــی و چگونگــی اســتفاده و بهــره 
وری از ایــن خدمــات شــود. عضــو 
کمیســیون تخصصــی آمــوزش، پژوهش 
ــی کارآفرینــی افزود:  و ترویج ســازمان مل
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــتارت آپ ها و کس اس
احساســی تصمیــم نگیرنــد و بــدون 
دانــش و مهــارت تخصصــی وارد ایــن 
ــن مســیر از  ــاً در ای حــوزه نشــوند و حتم
تخصــص و تجربیــات افــراد بهــره ببرنــد. 
ــا نگرش  پویافر یــادآور شــد: بحــران کرون
مردم نســبت بــه کســب و کارهــا را تغییر 
داد و در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد 
ــری در حــوزه کســب و  تحــوالت جدی ت

ــود. ــم ب کار خواهی

اعظــم رجبــی: در حالــی کــه بازارارزهــای 
دیجیتــال روزهــای ملتهــب و ترســناکی را 
ــن  ــد قوانی ــپری می کن ــدگان( س ــرای دارن )ب
ــه اســتخراج ارزهــای دیجیتال،  جدید مربوط ب
ــران را  ــن ای ــن باکچی ــی انجم ــش منف واکن
ــه ای  ــن انجمــن، طــی بیانی ــی داشــت. ای در پ
ــا  ــود ب ــت خ ــد، مخالف ــر ش ــراً منتش ــه اخی ک
ــام  ــگ را اع ــرای ماینین ــوب ب ــرق مص ــرخ ب ن
کــرد. انجمــن باکچیــن ایــران در ایــن بیانیــه 
ــزارز  ــن دســتوری حــوزه اســتخراج رم از قوانی

ــع  ــن را مان ــن قوانی ــرده و ای ــاد ک ــران انتق در ای
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــی س اصل
ــن،  ــت. همچنی ــرده اس ــام ک ــوزه، اع ــن ح ای
ادامــه ایــن رونــد را موجــب قانون گریــزی 
بیشــتر فعالیــن این حــوزه دانســته و بــه درآمد 
از دســت رفته وزارت نیــرو از محــل فــروش 
ــاره  ــزارز اش ــتخراج رم ــت اس ــه صنع ــرژی ب ان
کــرده اســت. طبــق قوانیــن، تعرفــه اســتخراج 
رمزارزهــا، برابــر بــا 7۰ درصــد میانگیــن 
صادراتــی بــرای گاز و نــرخ صادراتــی بــرای برق 

اســت و انجمــن باکچیــن، ایــن تعرفــه را مانع 
از گســترش حــوزه اســتخراج در ایران و کســب 
درآمــد ارزی بــرای کشــور می دانــد. در بخشــی 
از ایــن بیانیــه آمــده اســت: پیشــنهاد می کنیم 
ــا  ــب و کاره ــروج کس ــری از خ ــت جلوگی جه
ــروی انســانی متخصــص از کشــور و عــدم  و نی
ــا  ــال ایرانی ه ــای دیجیت ــت دارایی ه نگه داش
ــه  ــن ب ــی، قوانی ــای خارج ــب و کاره در کس
ــگاه  ــا تســهیل گر و ن ــه ای تنظیــم گــردد ت گون
ــم  ــد می کنی ــد. تاکی ــته باش ــعه ای داش توس

تعییــن نــرخ غیرکارشناســی بــرای حامل های 
انــرژی بــه گونــه ای کــه قیمــت تمام شــده برق 
را باالتــر از ۴ ســنت بــرای ایــن صنعــت فراهــم 
نمایــد چیــزی جــز عقب ماندگــی و ادامــه 
ــد  ــور نخواه ــرای کش ــی ب ــگ زیرزمین ماینین
ــن نســبت  ــن باکچی ــه، انجم داشــت. در ادام
به جــذب نیروهــای متخصــص داخلی توســط 
کشورهای همسایه هشــدار داده است و فرصت 
تبدیل شــدن ایــران به قطــب اســتخراج رمزارز 
در منطقــه را در حــال از دســت رفتــن می بیند.
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کاهش عرضه وافزایش قیمت جهانی غات وگندم شده است؛ چرا که این دو کشور 
از کشورهای عمده تولید کننده وعرضه کننده غات جهان هستند و رویارویی این 
دو کشور و تحریم های سیاسی، میزان عرضه غات این دو کشوررا به شدت کاهش 
داده است، اما از آنجا که گندم یک کاالی استراتژیک است و معموالً دولت ها سعی 
می کنند با اقداماتی همچون تأمین اعتبار الزم برای واردات، پرداخت یارانه و قیمت 
گذاری دستوری ازافزایش قیمت آن جلوگیری نمایند، لذا پیش بینی می شود افزایش 
اخیر قیمت گندم تهدیدی جدی برای صنایع غذایی به شمار نرود. هرچند بررسی 
صورت های مالی منتشرشده توسط شرکت های گروه غذایی نشان می دهد که در 
حال حاضر بسیاری از نمادهای این گروه در میان مدت جز شرکت های مستعد رشد 

نخواهند بود.
• تأثیر قیمت های جهانی کاال برعملکرد شرکت های بورسی

وضعیت شاخص کل بورس به خصوص در ســال های اخیر، ارتباط زیادی با روند 
قیمت های جهانی موادخام و کاال پیدا کرده است. برای مثال، قیمت جهانی نفت خام 
عاوه براینکه تاثیرمستقیمی بر صنایع پاالیشی و پتروشیمی دارد، به دلیل نقش پر 

رنگی که در تأمین بودجه دولت نیز دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عاوه براین، جنگ اوکراین و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه عادی کاالهای کشاورزی، 
فلزی و فرآورده های نفت و گاز به بازارهای جهانی شــده که این نیزباعث افزایش 
قیمت های جهانی کاالها و رشد نرخ تورم شده وسوددهی شرکت های فعال در صنایع 

مختلف بازار را تحت تأثیر قرارمی دهد.
• تأثیر اخذ مالیات از سپرده های بانکی بر اقتصاد

براساس قانون بودجه سال جاری، قراراست ازسود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی 
نزد بانک ها و مؤسسات مالی مالیات اخذ شود. هر چند در نگاه اول به نظر می رسد این 
تصمیم به نفع بورس و بازار سرمایه خواهد بود و نقدینگی ها را از بانک ها به سمت بازار 

سهام هدایت خواهدکرد اما، اجرای این تصمیم می تواند بخش های مختلف اقتصادی 
کشوررا با مشکات و چالش های مختلفی مواجه کند. برای مثال یکی از پیامدهای این 
تصمیم، خروج نقدینگی از بانک ها وحرکت به سمت خرید واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ها و یا اوراق مشارکت است که در این صورت، به احتمال زیاد، بانک ها با کمبود 
نقدینگی و منابع پولی مواجه خواهندشد ومجبورمی شوند برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز، وام وتسهیات بانکی با نرخ های باالتری به متقاضیان پرداخت کنند؛ که در 
این صورت از یک سو هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش می یابد و از سویی 
دیگر برای جذب نقدینگی ها در بورس، باید بازدهی بازار سهام نسبت به بازار پول 
برای سرمایه گذاران به حدی باال باشد که جذابیت کافی را داشته باشد و گرنه سرمایه 
گذاران به جای سرمایه گذاری در بورس، به سمت سایر بازارهای سرمایه گذاری مانند 
بازار طا، ارز، خودرو، مسکن و... خواهند رفت موجب افزایش کاذب تقاضا وقیمت در 

این بازارها می شوند که در مجموع به نفع اقتصاد کشور نیست.
در کاس سیستم های پویایی استادم روزی سوالی در مورد یکی ازمسایل روز جامعه 
مطرح کرد و دانشجویان به سرعت پاسخ دادند. همه با این تصور که جواب درست 
داده اند، خوشحال بودند اما استاد سری به معنای تأسف تأسف تکان داد وگفت، از 
دانشجویان تحصیات تکمیلی اقتصاد انتظار داشتم که قبل از بررسی همه جانبه 
موضوع به سؤال پاسخ نمی دادند. اســتاد گفت که در بیان دالیل مسئله باید تفکر 
سیستمی داشته باشیم و تا قبل ازاینکه موضوعی رااز همه جوانب مطالعه و بررسی 

نکرده ایم به سؤال های اقتصادی و حتی روز جامعه پاسخ ندهیم.
• ضرورت استفاده از سیستم پویا در تصمیم گیری ها

سیستم دینامیک یا سیستم پویایی، سیستمی بازخوردی است که مسائل را براساس 
علت و معلول، شبیه ســازی، بررســی و تحلیل می کند. از این سیستم برای حل 
مشکات اساسی در تصمیم گیری های پیچیده استفاده می شود. هر چند استفاده 
ازآن در حل مسائل ممکن است هزینه بر وزمان بر باشد اما با توجه به اینکه می تواند 

احتمال اتخاذ تصمیم گیری های اشتباه به شدت کم کند، کاربردی است و الزم است 
تا سیاستگذاران قبل از اتخاذ تصمیم های مهم که نتایج آن می تواند برای مدت زمان 
زیادی بر جامعه تأثیر بگذارد، پیامدهای احتمالی تصمیم ها را از این سیستم پویایی 
مشاهده کنند واز آزمون و خطا در تصمیم گیری های اساسی و کان خودداری کنند.

• سمت و سوی شاخص بورس، صعودی است یا نزولی؟
در ماه های گذشته، قیمت در بسیاری از نمادهای بازار به حدی کاهش یافت که در 
حال حاضربسیاری از آن ها به سطوح قیمتی جذابی رسیده اند و پیش بینی می شود در 
صورت ثبات نرخ ارز و عدم افزایش نرخ بهره بانکی، شاخص بورس تهران روند صعودی 
مایمی را در سال جاری تجربه کندو امکان کسب بازدهی در سطوح اندکی باالتر از 
تورم ساالنه را برای سرمایه گذاران با رعایت اصول مربوط به حفظ تنوع در سبد سهام 
فراهم کند. در این بین عاوه بر تک نمادهای گروه های کوچک بازار، گروه هایی مثل 
پتروشیمی ها و فلزی ها با گزارشات خوب سالیانه می توانند به نمادهای پرتقاضای بازار 
تبدیل شوند. گروه پاالیشی نیز با توجه به ادامه بحران اوکراین و باال رفتن کرک ها و 
افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام یکی از ماه های رؤیایی طی چند سال اخیر را 
برای خود ایجاد نمود. در این میان به نظر می رسد تنها ترس فعاالن بازار از تغییر قوانین 
دولتی ها مثآل تغییر در نرخ خوراک و امثال آن است که هر زمان بازار به گروهی شدیداً 
اقبال نشان داده با گزارشات غافلگیر کننده روبرو شده است. بنابراین به نظر می رسد 
اگر این عدم اطمینان رفع شود، همچنان تقاضا در این گروه باال خواهد بودویا حداقل 

نوسان قیمتی زیادی نسبت به قیمت های فعلی را شاهد نخواهیم بود.
نکته حائز اهمیت این است که سرمایه گذاران در بازارهای مالی و سهام باید عاوه بر 
بررسی گزارش های مالی شرکت ها، تحوالت اقتصادی و سیاسی تأثیر گذار بر صنایع 
و گروه های مختلف بازار را رصد کنند و با علم و دانش کافی نسبت به تشکیل و مدیریت 
سبدی متنوع از سهام اقدام نمایند تا بتوانند از سود معقول و منطقی این روزهای بازار 

سرمایه بهره مند شوند.
کارشناس بازار بورس و سرمایه

آنچه داد انجمن بالکچین ایران را درآورد؛
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