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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
اولین رویکرد شـهردار شـهری همچون 
اصفهـان بایـد »رویکـرد زیباسـازی و 
فضاهای شـهری« را در بر گیرد. با توجه 
به تخریـب روز افـزون جنگل هـا، مراتع 
و فضاهـای سـبز در شـهرها و پیرامـون 
آن هـا بـه دالیـل مختلف ناشـی از سـوء 
مدیریـت، رفتارهـای غیـر مسـئوالنه 
برخـی شـهروندان، بالیـای طبیعـی و... 
و بـه مـوازات آن افزایـش خـودرو و 
وسـایل نقلیه شـهری، ترافیک و افزایش 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی، عمـاًل 
زندگـی شـهروندان در شـهرها دچـار 
چالش هـای فراوانی شـده و در بسـیاری 
از ایـن سـکونتگاه ها حداقـل سـرانه 
فضـای سـبز نیـز بـرای شـهروندان مهیـا 

. نیسـت
لذا یــک مدیــر شــهری خــالق، مســئول 
ــبز و  ــای س ــعه فض ــد توس ــوز بای و دلس
افزایــش ســرانه آن در بیــن شــهروندان، 
زیباســازی شــهر بــه ویــژه ورودی شــهر 
کــه توجــه هــر گردشــگر را در بــدو 
ــد،  ــب می کن ــود جل ــوی خ ــه س ورود ب
همچنیــن راه انــدازی کمپیــن اجتماعــی 
درختــکاری و برنامه ریــزی بــرای 
کاشــت حداقــل یــک اصلــه نهــال 
بــه ازای هــر شــهروند در طــول دوره 
مدیریــت شــهری را در برنامه هــا و 
اقدامــات اجرایــی خــود قــرار دهــد؛ 
چراکــه ایــن اقــدام و رویکرد ارزشــمند 
می توانــد شــهرداران را از یکدیگــر 
متمایــز و رضایــت شــهروندان را بــه 

ارمغــان آورد.

مهرداد آزاد منش
سرمقالـــه
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شهردار باید چه شکلی 
باشد؟

6

افطاری 5 هزار نفری و سؤاالت بی پایان اذهان عمومی اصفهان

ضیافت افطاری سفره پرسش ها را پهن کرد!
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رئیس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 12 شهرداری اصفهان: 

برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان
در منطقه اعالم شد

7

آزادی زندانی سرپرست خانوار با کمک یک خیرانجام گرفت؛ 

بازگشت زندانی محکوم مالی
به آغوش خانواده
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

احتکار و نبود نظارت کافی عامل اصلی گرانی 
کاالهای اساسی است

8

ایران اولین گام ها برای استفاده از فرصت برگزاری جام جهانی قطر را برداشت؛

فرصت اقتصادی
در همسایگی

8

بازگشت پول های ایران بی امید به بهبود بازار؛

بخش دیگری از منابع مسدودی ایران
آزاد سازی شد

2

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:

متقین و پرهیزگاران خود را به سختی می اندازند تا 
دیگران راحت باشند

7

5 نوع از بهترین ویتامین ها برای رشد مو

موهای بهتری
روی سرمان نگه داریم!

Why a manager’s body 
language matters
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رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان: 

درآمد جایگاه داران سوخت به یک سوم کاهش یافته است
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 آگهى  مزایده

فرهاد عرب بافرانى  رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا و متولى موقوفه فضل اله ابافت در نظر دارند یک درب  
باغ از موقوفه آب انبار حاج صادق واقع در خیابان حافظ شرقى فرعى 50، دو درب باغ از موقوفه سید 
اسماعیل میربد واقع در منوچهرآباد، یک درب باغ از موقوفه صغرى باباربیع واقع در صحراى فودان و یک باب 
مغازه مربوط به موقوفه فضل اله ابافت واقع در بلوار آیت اله مطهرى جنب نمایندگى ایران خودرو را از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند ازتاریخ 1401/1/24 الى 1401/2/8 از محل بازدید و جهت 
کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 53243264-53227246 تماس حاصل 

فرمایند. تاریخ بازگشایى پاکت ها و برگزارى مزایده روز شنبه 1401/2/10 خواهد بود. 

آگهى مناقصه
شهردارى سمیرم در نظر دارد نسبت به اجراى خانه کشتى شهر سمیرم به شرح جدول ذیل را به شرکت واجد صالحیت داراى گرید ابنیه 
واگذار نماید. لذا از شرکت هاى واجد الشرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/1/21 لغایت 
1401/2/8 به سامانه ستاد ایران HTTPS: //WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

مورخ 1401/2/11 در سامانه بارگذارى نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده مى باشد.

عنوان

خاکبردارى

اجراى فونداسیون کف

اجراى ستون

سفت کارى و اجراى آجرکارى

نازك کارى داخل و اجراى تاسیسات مورد نیاز

شناسه: 1301961محمدامین علیخانى - شهردار سمیرم

 نوبت اول

باغ از موقوفه آب انبار حاج صادق واقع در خیابان حافظ شرقى فرعى 

شناسه: 1301838

سفیر لهستان در ایران با شهردار اصفهان دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار پیش نویس 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین اصفهان و لهستان در زمینه علمی- پزشکی، بازسازی بافت 
فرسوده و در حوزه فرهنگی مابین شهرداری اصفهان و سفارت لهستان در ایران به امضا رسید. 
منبع : ایمنا

ش تصویری
گزار



در شـــهر
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اخبار اصفهان: رئیس اداره فرهنگی 
اجتماعی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
گفت: ایام ماه مبارک رمضان، همیشه 
اجرای  برای  خوبی  بسیار  فرصت 
برنامه های فرهنگی، با محوریت مباحث 
تربیتی، اخالقی و عقیدتی است. وحید 
خسروی اظهار داشت: تالش کرده ایم تا 
در ماه مبارک رمضان برنامه های مختلفی 
همچون محافل انس با قرآن را در سطح 
محالت، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی 
زیر مجموعه اداره فرهنگی اجتماعی 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، اجرا کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که عدالت 
فرهنگی در اجرای برنامه ها رعایت شود و 
تمامی محالت منطقه، میزبانی برنامه ها 
را داشته باشند، از همین رو در منطقه ۱۲ 
تمرکز زدایی کرده و تالش کردیم تا 
وسعت و پراکندگی اجرای برنامه ها در 
طول ماه مبارک رمضان، همه محالت 

را شامل شود.
وی با اشاره به برگزاری محافل انس با 
قرآن کریم بیان کرد: در محافل انس 
با قرآن کریم، صرفًا جزء خوانی قرآن 
کریم و تالوت آیات مدنظر نبوده و تالش 
کرده ایم تا عالوه بر قرائت آیات، با حضور 
اساتید برتر در حوزه تفسیر، مسئله تفسیر 

و تدبر در آیات هم در محافل اجرا شود.
رئیس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 
۱۲ شهرداری اصفهان در خصوص 
مسابقات فرهنگی ماه مبارک رمضان 
گفت: در طول ماه مبارک رمضان، 
با هدف معرفت  مسابقات فرهنگی 
افزایی و افزایش اطالعات و دانش دینی 
و عقیدتی شهروندان برگزار می شود، 
همچنین مسابقات کتابخوانی و حفظ 
سوره های جزء ۳۰ قرآن کریم برای 
کودکان، از دیگر مسابقاتی است که در 
این ماه برگزار خواهد شد. خسروی با اشاره 
به طرح یک جرعه معرفت بیان کرد: در 
طرحی با عنوان یک جرعه معرفت، تالش 
می کنیم تا نکات تفسیری و آموزنده ای که 
در قرآن کریم وجود دارد را توسط اساتید، 
استخراج و به طرح های گرافیکی تبدیل 
کنیم و در طول ماه مبارک رمضان، در 
فضای مجازی منتشر کنیم تا در اختیار 
شهروندان به ویژه همراهان منطقه 
۱۲ قرار گیرد. وی در رابطه با جشنواره 
خنداننده شو اظهار داشت: در طول ایام 
ماه مبارک رمضان جشنواره استعدادیابی 
با عنوان خنداننده شو با محوریت مسابقات 
استندآپ کمدی با همکاری گروه های 
هنری فعال در سطح منطقه برگزار 
می شود. وی در خصوص جشن روزه 
اولی ها گفت: برای روزه اولی ها نیز قرار 
است تا در مراکز فرهنگی با هدف تشویق 
و ترغیب دختران و پسران روزه اولی و 

تشویق به روزه داری، جشن برگزار شود.
رئیس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان در خصوص مشارکت 
افزایی شهروندان افزود: ما همیشه در 
برنامه های خود، به دنبال موضوعی تحت 
عنوان مشارکت افزایی و مشارکت طلبی 
شهروندان هستیم تا مشارکت شهروندان 
را به حداکثر برسانیم، از همین رو اداره 
فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۲ به دنبال 
این است که بیشتر بسترسازی کند و در 
کنار مردم باشد و تالش کند تا مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهر، در همه 
حوزه ها به خصوص حوزه فرهنگی به 

حداکثر میزان برسد.
خسروی ادامه داد: در برنامه های ماه 
مبارک رمضان طرحی را با عنوان توزیع 
بسته های کمک معیشتی به خانواده های 
کم بضاعت، مطرح کردیم که تالش شده 
است تا در توزیع و تهیه بسته ها و اقالم 
آن از شهروندان استفاده کنیم تا فرهنگ 
کنار هم بودن و کمک کردن به یکدیگر 

را تسری دهیم. 
وی در خصوص فرهنگ سازی افطاری 
ساده اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم 
که در ایام ماه مبارک رمضان، تا جایی 
که در توانمان است بحث افطاری ساده 
را فرهنگ سازی کنیم، از همین رو هم 
در رویداد شهری مهمان شهر در میدان 
شهید علیخانی و هم در دیگر برنامه های 
فرهنگی، توصیه شده است تا موضوع 
افطاری ساده، به جد پیگیری شود و 
برگزاری مراسمات همراه با افطاری ساده 
باشد تا بحث فرهنگ سازی این موضوع، 

تا حدی صورت گیرد.

برنامه های ویژه ماه 
مبارک رمضان در 

منطقه اعالم شد

خبر
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رئیس اداره فرهنگی اجتماعی 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

مدیرعامل و مسـئول دفتر نمایندگی 
ولـی فقیـه در جمعیـت هالل احمـر 
اسـتان اصفهان با نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان و امـام جمعـه اصفهـان 
دیـدار و گفت وگـو کردنـد. افـراد 
پرهیـزگار بـرای راحتـی دیگـران، 
خـود را به سـختی می اندازنـد و 
امدادگـران جمعیـت هالل احمر نیز 
همچون مّتقین در راه خدمت رسـانی 
بـه مـردم سـختی های فراوانـی را 

تحّمـل می کننـد.
در ایـن دیـدار نماینـده ولـی فقیـه 
در اسـتان و امـام جمعـه اصفهـان با 
اشـاره بـه ویژگی هـای مّتقیـن در 
نهج البالغـه گفـت: افـراد پرهیزگار 
بـرای راحتـی دیگـران، خـود را بـه 
سـختی می اندازنـد و امدادگـران 
جمعیـت هالل احمـر نیـز همچـون 
مّتقیـن در راه خدمت رسـانی بـه 
مردم سـختی های فراوانی را تحّمل 

. می کننـد
آیت اله سـید یوسـف طباطبایی نژاد 
بـا تقدیـر از تالش هـای جهادگونـه 
جمعیـت هالل احمـر در سراسـر 
کشور اظهار داشـت: از جمله صفات 
متقین و افراد پرهیـزگار که در خطبه 
متقین نهج البالغه گفته شـده اسـت 
ایـن اسـت کـه ایـن افـراد، خـود را 
بـه سـختی می اندازنـد تـا دیگـران 
راحـت باشـند و هـدف الهـی دارند؛ 
جمعیـت هالل احمـر نیـز این گونـه 

اسـت؛ اعضـاء ایـن جمعیـت در راه 
خدمت بـه مردم، خـود را به سـختی 
می اندازنـد و در دوران دفـاع مقدس 
نیـز شـاهدیم که شـهدای بسـیاری 

تقدیـم کرده انـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان 
خود افـزود: شـخصی به نـام »علی 
ابن شـعیب« بـه خدمـت امـام رضا 
)علیه السـالم( رسـید و آن حضـرت 
بـه وی گفـت: »آیـا می دانـی چـه 
کسـی زیباتریـن زندگـی را دارد؟« 
گفت: »شـما بهتـر از مـا می دانید«، 
آن حضـرت فرمودنـد: »بهتریـن 
زندگـی بـرای کسـی اسـت کـه در 
کنـار زندگـی او، عـده ای دیگـر نیـز 
زندگـی کنند«؛ حـال بایـد گفت که 
امدادگـران جمعیـت هـالل احمر با 
کمک کردن بـه مردم، زندگـی آنان 
را تسـهیل می کننـد و شـاید بتـوان 

گفـت بهتریـن زندگـی را دارنـد.

• ارائه 5 هزار و 500 میلیارد 
تومان کمک دارویی به مردم

هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
استان اصفهان نیز در این دیدار با 
ارائه گزارشی از اقدامات یک ساله این 
نهاد اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان دارای ۲8 شعبه، ۳ 
دفتر نمایندگی ولی فقیه، 4۲ پایگاه 
امداد و نجات، ۱ پایگاه امداد هوایی، 
۳ مرکز جامع توان بخشی و دارای 

بزرگ ترین داروخانه تخصصی استان 
اصفهان است.

علـی محمدهاشـمی بـا بیـان اینکه 
اسـتان اصفهـان جـزء اسـتان های 
حادثه خیـز اسـت، افـزود: سـال 
گذشـته سـه هزار و ۲5 مـورد حادثه 
در اسـتان اصفهـان داشـتیم کـه 
امدادگـران جمعیـت هالل احمـر به 

کمـک مـردم شـتافتند.
وی گفـت: اعـزام نیـروی امـدادی 
به سراسـر کشـور در مواقع بحرانی، 
ارائـه خدمـات دارویی بـه ۱68 هزار 
نفـر، ارائـه کمـک دارویی مسـتقیم 

بـه مبلـغ 5 میلیـارد و 5۰۰ میلیـون 
تومـان، توزیـع 5 هـزار سـبد غذایی 
در قالب طرح هـالل رحمت، برپایی 
کاروان های سـالمت برون اسـتانی، 
ارائـه دسـتگاه اکسـیژن سـاز بـه 
بیمـاران کرونایی، حضـور داوطلبان 
در بیمارسـتان های مرجـع کرونـا، 
نظارت بر رعایت دسـتورالعمل های 
مراکـز  همـکاری  بـا  بهداشـتی 
بهداشـت و برگـزاری ۱8۰۰ دوره 
آموزشـی عمومـی بـا شـرکت 4۰ 
هزار نفـر از جملـه اقدامـات جمعیت 
هالل احمر اسـتان اصفهان به شـمار 

مـی رود.
در ادامـه مسـئول دفتـر نمایندگـی 
ولی فقیـه در جمعیـت هالل احمـر 
اسـتان اصفهـان نیـز بیـان کـرد: 
نظارت شـرعی بـر امـوال موقوفه و 
صلحی، نظـارت بر مصـرف صحیح 
نـذورات و کمک هـای مردمـی و 
اعـزام طـالب در پایگاه هـای امـداد 
و نجـات به منظور روحیه بخشـی به 
امدادگران از جمله اقداماتی است که 
دفتر نمایندگی ولـی فقیه در جمعیت 
هالل احمـر اسـتان اصفهـان انجام 

می دهـد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:

متقین و پرهیزگاران خود را به سختی می اندازند تا دیگران راحت باشند

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با اشــاره به ویژگی های سپهبد شهید علی صیاد 
شیرازی گفت: شهید صیاد شیرازی به عنوان منادی وحدت بین نیروهای مسلح، در ابتدای 

انقالب نقش مهمی در آموزش سایر نیروهای مسلح داشت.
سرهنگ ستاد خلبان بهرام نظری در نشست فرماندهان و مسئوالن و خلبانان پایگاه چهارم 
هوانیروز ارتش گفت: حضور به موقع، تدبیر و رشادت مؤثر شهید صیاد شیرازی در بزنگاه ها 

و صحنه های حساس نظام و انقالب منجر به خلق حماسه های بی نظیر شد.
وی ادامه داد: نقش مؤثر این شهید در کردستان، در خوزستان و هشت سال دفاع مقدس و 
نیز حماسه بی نظیر مدیریتی وی در تبدیل تهدید منافقین به فرصتی برای ایران اسالمی 

در عملیات پیروزمندانه مرصاد، فرازهای مهمی از زندگی این شهید است.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار کرد: ایمان و اخالص، بصیرت در شناخت 
دوست و دشــمن، فعالیت های انقالبی و مذهبی در زمان مبارزات انقالب اسالمی از 

ویژگی های بارز شهید صیاد شیرازی بود.
وی خاطرنشان کرد: نقش مهم این شهید در پیوند نیروهای ارتش با انقالبیون در اصفهان 
و حفظ نظم و انسجام پادگان های این شهر پس از پیروزی انقالب موجب شد سرمایه های 

ارتش به عنوان تنها نیروی مسلح در ابتدای انقالب حفظ شود. 

نظری همچنین با گرامی داشت یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سپهبد شهید ولی اهلل 
قرنی گفت: مجاهدت فی سبیل اهلل، اخالص و ایمان، اعتقاد راسخ به والیت و شهید بودن 
و شهید شدن در راه والیت از آموزه های زندگی و شهادت این سه سپهبد شهید انقالب 

اسالمی است.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار کرد: امروز با بزرگداشــت این شهدا و بیان 
رشادت های ایشان درس زندگی، مبارزه و شهادت را برای خود تکرار و تمرین خواهیم کرد.

سرهنگ خلبان نظری با اشاره به برنامه های هوانیروز اصفهان از ۲۱ فروردین سالروز 
شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی تا ســوم اردیبهشت سالروز شهادت سپهبد ولی اهلل 
قرنی، گفت: در این ایام، اقدامات نظامی و پروازی، شرکت در مراسم و رژه ۲۹ فروردین و 
گرامی داشت روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی، برپایی نمایشگاه فرهنگی و 
نظامی در معرفی سیره و روش زندگی شهدا و رزمندگان و تبیین حماسه هایشان در دستور 

کار پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان قرار دارد.
پایگاه چهارم هوانیروز ارتش به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های هوانیروز کشور نقش 
مهمی در هشت سال دفاع مقدس و ارائه خدمات امدادی در سال های پس از دفاع مقدس 

داشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از برگزاری رویداد 
هفته جهانی شهرهای هوشمند جهان به صورت مجازی خبر داد. سعید ابراهیمی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: رویداد هفته جهانی شهرهای هوشمند 
سازمان جهانی IEEE که هر سال و در ماه مارس میالدی برگزار می شود، 
فرصتی برای ارائه راهکارها، دستاوردها، تجارب و کاربردهای مختلف تکنولوژی 

و فناوری جهت مدیریت هوشمند شهرها است.
وی تصریح کرد: رویداد هفته جهانی شهرهای هوشمند جهان در قالب پنل های 

مختلف و به صورت محلی در اقصی نقاط جهان و توســط سفیران شهرهای 
هوشمند سازمان جهانی IEEE برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: در این رویداد 
که فردا _چهارشنبه، بیست وچهارم فروردین ماه مطابق با سیزدهم آپریل ۲۰۲۲_ 
با حضور اندیشمندان فنی و تخصصی، صاحب نظران، ذی نفعان مرتبط و مدیران 
شهرهای برتر در زمینه هوشمندسازی برگزار خواهد شد، به بحث و تبادل نظر در 
خصوص ارائه راهکارها و تجارب مرتبط با مدیریت هوشمند موضوعاتی از قبیل 

آب، پسماند، حمل ونقل، سالمتی، انرژی، ساختمان و غذا پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده شهرداری اصفهان در پنل مجازی رویداد هفته 
جهانی شهرهای هوشــمند جهان در ارتباط با رویکردهای موقعیت آگاهانه 
مردم محور همچنین تنظیم برنامه جامع هوشمندسازی شهری با در نظر گرفتن 
رویکرد شهر همگرا در راستای توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی 
و سیاست کلی نگاه از پایین به باال به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در برنامه ریزی 

شهری سخنرانی خواهم داشت.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش:

شهید صیاد شیرازی منادی وحدت نیروهای مسلح بود

رئیس اداره انجمـن اولیا و مربیان آموزش وپرورش اسـتان اصفهـان از انجام اقدامـات الزم برای 
سـاماندهی سـرویس رفت و آمـد مدارس ایـن شهرسـتان همزمان با آغـاز آمـوزش حضوری و 

بازگشـایی کامل مدارس خبـر داد.
علیرضا سـلطانی افزود: بدیـن منظور جلسـه فوق العاده شـورای هماهنگی ترافیک شهرسـتان 

اصفهان برگـزار و تصمیمات ویـژه برای آغاز فعال شـدن سـرویس مدارس گرفته شـد.
وی اظهار داشـت: بر این اسـاس به سـازمان اتوبوس رانی اعالم شـد که بنابر فراوانی بیشـترین 

تعداد دانش آمـوز به تفکیـک نواحی 6 گانه به خدمات رسـانی بهتر و وسـیع تر اقـدام کند.
رئیـس اداره انجمـن اولیاومربیان آموزش وپرورش اسـتان اصفهـان افزود: همچنیـن واحدهای 
آموزشـی ملزم بـه ارائـه مشـخصات متقاضیان سـرویس مدرسـه بـه شـرکت های حمل ونقل 
شـدند. وی همچنین به تشـکیل کارگروه های موضوع مـاده ۱8 و اتخاذ تصمیمـات الزم جهت 

تسـهیل در فرآیند سـرویس دهی بـه دانش آمـوزان اشـاره کرد.
سـلطانی افـزود: از حـدود ۲ سـال پیـش تاکنـون و همزمـان با شـیوع ویـروس کرونـا، فعالیت 
شـرکت های حمل ونقـل دانش آمـوزی متوقف شـده بود که بـا ابالغ مصوبه سـتاد ملـی مقابله 
با کرونـا مبنی بر اجبـاری شـدن آموزش حضـوری، خدمات رسـانی سـرویس های مـدارس در 
دسـتور کار قرار گرفـت. وی یـادآور شـد: اکنون 45 شـرکت دانش آمـوزی برای سـرویس دهی 

مدارس در اصفهـان فعالیـت دارند.
به گفته وی با توجـه به اینکه هنوز آمار دقیقی از تعداد خودرو سـرویس مـدارس، متقاضیان برای 
سـرویس دهی و دانش آموزان متقاضی برای گرفتن سـرویس وجـود ندارد از والدین درخواسـت 
می شـود هرچه سـریعتر به مدیران مدارس اعالم نیاز کنند. اسـتان اصفهـان دارای حـدود ۹5۰ 

هزار دانش آمـوز و بیش از پنج هزار واحد آموزشـی اسـت.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اعالم کرد:

انجام اقدامات الزم برای ساماندهی سرویس رفت وآمد مدارس اصفهان

سرمقاله

ادامه ار صفحه ۱
ــد »رویکــرد گردشــگری«  ــورد توجــه شــهرداران بای ــن رویکــرد م دومی
باشــد. امــروزه کمتــر شــهری را می تــوان بــدون رویکــرد و نگرش توســعه 
گردشــگری مدیریت کــرد. رویکرد گردشــگری و توجــه ویژه به آن توســط 
شــهرداران، باعــث می شــود شــهری زیبــا، جــذاب، ســرزنده و پویا داشــته 
باشــیم و شــهر همچــون مغناطیســی گردشــگران، ســرمایه گــذاران را به 
ســوی خــود خواهــد کشــاند. بــه همیــن دلیــل تحــول شــهری و متعاقب 
آن تحــول اقتصــادی و فرهنگــی، اجتماعــی در شــهرها بــدون توجــه بــه 

مقولــه ارزشــمند و مهــم گردشــگری امــری نشــدنی اســت.
ســومین رویکــردی کــه در شــهرها بــه ویــژه مشــهد بایــد شــهرداران بــه 
آن توجــه داشــته باشــند »رویکــرد برندســازی شــهری« اســت. چنانچــه 
فــردی بــه عنــوان کاندیــدای شــهرداری برنامــه عملیاتــی را بــه منظــور 
برندســازی شــهری بــا رویکــرد گردشــگری بــه اعضــای شــورای شــهر 
ــه ایــن موضــوع توجهــی نکــرده  ــز ب ــه نکــرده و در زمــان فعالیــت نی ارائ
باشــد و ایــن مــورد را مــالک عمــل در حــوزه مدیریت شــهری قــرار ندهد، 
صرفــاً تکــرار مکــررات کــرده و مشــغول انجــام کارهــای تکــراری ســایر 

مدیــران شــهری شــده اســت.
برنامــه عملیاتــی برندینــگ شــهری بــا رویکــرد و بــا اســتفاده از 
ــهر،  ــدن ش ــده ش ــر دی ــث بهت ــهر، باع ــگری ش ــای گردش ظرفیت ه
اشــتهار، جذب گردشــگران و درآمدهــای اقتصــادی پایدار و پویایــی خواهد 
شــد و کمــک می کند تــا شــهر یــادگاری مانــدگار بــرای مراجعــه کنندگان 
داشــته باشــد و تصویــر ذهنــی مثبتــی را در آن هــا ایجــاد کنــد. شــهر بایــد 
در زمــان مدیریــت فــردی آگاه بــه حوزه هــای گفتــه شــده حرفــی بــرای 
گفتــن داشــته باشــد و بایــد بتــوان بــا یــک صفــت ممتــاز از آن یــاد کــرد.

رویکــرد بعــدی کــه بایــد مــورد توجــه مدیریــت شــهری و شــهردار یــک 
منطقه بــه ویــژه مشــهد باشــد »رویکــرد ســرمایه گذاری« اســت. کســب 
ــایر  ــوارض و س ــکار، ع ــه ســاختمانی، پایان ــق صــدور پروان ــد از طری درآم
ــران  ــاده مدی ــا افت ــول و پیش پ ــاری، معم ــای ج ــزء راهکاره ــا ج روش ه
شــهری بــرای کســب درآمــد بــوده و فاقــد هرگونــه خالقیــت مدیریتــی 

ــت. اس
شــهردار یک شــهر بایــد خــالق بــوده و نگاهی توســعه ای داشــته باشــد و 
بــا اســتفاده از ظرفیــت و تــوان تیم های متخصــص، مجــرب و خــالق و با 
هم افزایــی بــا ســایر دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط نســبت بــه احصــای 
ــدام و  ــف اق فرصت هــا و بســته های ســرمایه گذاری در بخش هــای مختل
از طریق ارتباطــات گســترده، دو ســویه و مثبت داخلــی و خارجــی و حضور 
ــت  ــد را جه ــذاران توانمن ــرمایه گ ــی، س ــی و بین الملل ــای مل در رویداده
ــرمایه  ــا س ــد ت ــذب کن ــته ها ج ــا و بس ــن فرصت ه ــرمایه گذاری در ای س
ــای  ــت و فرصت ه ــرد هدای ــت ف ــا مدیری ــهری ب ــوی ش ــمت و س ــه س ب
کارآفرینــی و اشــتغالزایی نیــز مهیا شــود؛ چراکــه در ایــن صــورت می توان 

شــاهد شــهری پویــا، زنــده و دارای اقتصــادی قــوی بــود.
ــه  ــودن توج ــهردار ب ــوزه ش ــن در ح ــر م ــه نظ ــم ب ــرد مه ــن رویک آخری
بــه »رویکــرد رویــدادی« اســت. رویدادهــای مختلفــی همچــون 
گردهم آیی هــا، نشســت های تخصصــی، ســمینارها، همایش هــا، 
کنفرانس هــا، نمایشــگاه ها و جشــنواره ها آبســتن و بســتر روابط دوســویه، 
ــی ظرفیت هــای شــهری و...  ــی، معرف ــی و بازاریاب تعامــالت اداری، اجرای
هســتند و یــک مدیر شــهری هوشــمند و خــالق همــواره بایــد از تخصص 
ــال در  ــای فع ــا و مجموعه ه ــا تیم ه ــه و ی ــن زمین ــود در ای ــارب خ و تج
زمینــه طراحــی و اجــرای رویدادهــا بهــره بــرده و نســبت بــه تهیــه تقویــم 
رویدادهای شــهر در یــک افق حداقــل چهارســاله اقــدام و ایــن رویدادها را 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی، تشــکل های مــردم نهــاد، 
رســانه ها و شــهروندان طبــق یــک برنامــه اجرایــی و عملیاتــی مشــخص 
برگــزار کند. حضور در رویدادهای ســایر شــهرهای کشــور و خارج از کشــور 
نیز بســیار مهــم بــوده و نقــش بســزایی در بهره بــرداری بهینــه از رویدادها 
دارد. البتــه ذکــر این نکتــه ضروری اســت کــه در کلیــه رویکردهــای فوق، 
اســتفاده حداکثــری از قــدرت و ظرفیــت رســانه های محلــی، منطقــه ای و 
ملــی، کمــک شــایانی بــه تحقــق اهــداف از پیــش برنامه ریــزی و تعییــن 
شــده مدیــران شــهری دارد. لذا انجــام کارهــای تکــراری ودچــار روزمرگی 
شــدن، صفت مدیــران شــهری بی اثــر اســت. فرد بــه عنــوان شــهردارباید 
خــالق وغیرقابل جایگزین باشــد وهمــواره اثــرو یــادگاری مانــدگار از دوره 

مدیریــت شــهری خــود بــر جــای بگــذارد.«

ــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان گفــت: ســال گذشــته،  مدی
ــاد  ــازمان جه ــارت س ــت و نظ ــکاری، حمای ــا هم ــکر ب ــن ش ــزار ُت ــج ه پن

ــد. ــع ش ــتان توزی ــورداران اس ــن زنب ــاورزی بی کش
محســن حــاج عابــدی افــزود: تأمیــن و توزیــع ایــن مقــدار نهــاده شــکر در 
ســال ۱4۰۰ به عنــوان تغذیــه تکمیلــی و بــا نــرخ ُمصــوب بیــن زنبــورداران 
ــور را ۱۰  ــی زنب ــر ُکلن ــی ه ــه تکمیل ــرانه تغذی ــت. وی س ــورت گرف ص
ــن  ــرای تأمی ــع شــده ب ــه کــرد: شــکر توزی کیلوگــرم شــکر اعــالم و اضاف

احتیاجــات غذایــی در مواقعــی از ســال کــه منابــع غذایــی طبیعــی )شــهد و 
گــرده( کافــی یــا در دســترس نباشــد، به عنــوان تغذیــه تکمیلــی به منظــور 

ــود. ــتفاده می ش ــور اس ــد زنب رش
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اصفهــان اظهــار داشــت: در زمــان حاضــر 
بیــش از چهــار هــزار زنبــوردار بــا بیــش از یــک میلیــون و 5۰۰ هــزار ُکلنی 
زیر پوشــش اتحادیــه زنبــورداران اســتان فعالیــت و ســاالنه حــدود ۱5 هزار 
ُتــن انــواع فــرآورده زنبــور شــامل عســل، ژل رویــال، َگــرده ُگل، بــره مــوم 

و َزهــر زنبــور تولیــد می کننــد. اســتان اصفهــان در رده ســوم تولیــد عســِل 
کشــور جــای گرفتــه اســت. تعــداد کندوهــای زنبــور عســل در اصفهــان در 
ــغ بــر ۹۱6 هــزار  ســال های اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت و اکنــون بال
ُکلنــی زنبــور در ایــن اســتان وجــود دارد. نجف آبــاد بیشــترین تولیــد عســل 
ــتان،  ــن شهرس ــس از ای ــاص داده و پ ــود اختص ــه خ ــتان ب ــطح اس را در س
ــرار  ــدی ق ــای بع ــار در رده ه ــهر و خوانس ــهرضا، خمینی ش ــان، ش اصفه

ــد. دارن

تُن شـکر  ۵ هـزار 
زنبـورداران  بیـن 
اصفهان توزیع شـد

مدیر سازمان تعاون روستایی 
استان اصفهان:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان:

جهانی  هفته  رویداد 
شهرهای هوشمند جهان 

برگزار می شود



صدور کاال پارسـال از گمرکات کاشـان به خارج از کشور 15 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. مسـوول واحد ارزیابـی گمرک 
اسـتان اصفهان مسـتقر در کاشان گفت: در سـال 1400 بیش از 
560 هزار تن کاال به ارزش 449 میلیون دالر از کاشـان به بیش 

از 50 کشـور صادر شـده است.
علی مـراد نـوروزی افـزود: ایـن کاالهـا بـه وزن 560 هـزار تـن 
بـوده که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 99 از نظـر وزنی بیش 
از 15 درصـد و از لحـاظ ارزشـی 60 درصـد افزایـش داشـته 

است.
وی گفـت: فرش ماشـینی، گالب و عرقیات گیاهـی، لوله های 
چدنـی، پلیکا، مفتول مسـی، پی وی سـی، میلگـرد، لنت ترمز، 
لبنیـات، کولـر آبـی، گونـی، آبلیمـو و مـواد شـوینده از جملـه 

کاالهـای صادراتـی از کاشـان به خارج از کشـور هسـتند.
مسـئول واحد ارزیابی گمرک اسـتان اصفهان مستقر در کاشان 
همچنیـن ظرف های آرکوپـال، آلومینیوم، چینی، پالسـتیک و 
مالمیـن، قالب فلزی، باسـکول، ورق فـوالدی، الیاف مصنوعی 
و انـواع نـخ را از دیگـر محصـوالت صادراتی این شهرسـتان به 

مقصد کشـورهای خارجی برشمرد.
نـوروزی افـزود: اوکرایـن، اسـپانیا، انگلیـس، سـوئد، کانـادا، 
اسـترالیا، آلمـان، روسـیه، برزیـل، بلغارسـتان، اتریـش، هلنـد، 
آفریقـای  ازبکسـتان،  ارمنسـتان،  آذربایجـان،  چیـن،  ژاپـن، 
جنوبـی، افغانسـتان، لبنـان، لیتوانی، مالـزی و اندونـزی از جمله 

کشـورهای مقصـد کاالهـای صادراتـی از کاشـان هسـتند.

سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان با اشـاره به مشـکل عمده 
تنش آبی و ضرورت تسـهیل توسـعه برق خورشـیدی در این 
شهرسـتان گفت: تبدیل برخی زمین های کشـاورزی فاقد آب 
کافـی و قابلیـت کشـت بـه مزرعـه خورشـیدی، درآمدزایـی 

مناسـبی هم بـرای کشـاورزان دارد.
محمدشـریف زارعـی در آییـن تکریـم و معارفـه سرپرسـت 
امـور بـرق کاشـان افـزود: طـرح تبدیـل زمین های کشـاورزی 
بـه مزرعه خورشـیدی به عنوان یـک مأموریت بـرای مدیریت 
امـور بـرق و جهادکشـاورزی تعییـن می شـود و الزم اسـت 
برنامه ریـزی الزم صـورت گرفتـه و در ایـن راه فرمانـداری 
بـه عنـوان یکـی از حامیـان اصلـی اجرای طـرح در شهرسـتان 

بود. خواهـد 
وی خاطر نشـان کرد: کاشـان بیش از ۳00 روز آفتابی دارد که 
بایـد مورد اسـتفاده بهینـه قرار گیـرد و با سـاخت نیروگاه های 

خورشـیدی از این نعمت خـدادادی بهره الزم برده شـود.
ایـن  داشـت:  اظهـار  کاشـان  ویـژه  فرمانـداری  سرپرسـت 
شهرسـتان نزدیـک بـه ۲10 هـزار مشـترک بـرق دارد کـه این 

تعـداد مشـترک، قابـل توجـه و ضـروری اسـت کـه توجـه 
ویـژه ای بـه بهبـود خدمت رسـانی بـه ایـن شهرسـتان شـود.

بـه گفته زارعی، سـاالنه سـه ونیم مگاوات بـرق از طریق انرژی 
خورشـیدی در ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود کـه معـادل ۳5 

درصـد این نـوع تولید در اسـتان اصفهان اسـت.
در ایـن آییـن که با حضور جـواد نایینی -نماینـده ویژه رییس 
مجلـس شـورای اسـالمی در کاشـان و آران و بیـدگل- در 
فرمانداری ویژه کاشـان برگزار شـد، بـا قدردانی از تالش های 
امیـر رمضانـی، شـاپور حدادی پور به عنـوان مدیر جدیـد امور 
بـرق ایـن شهرسـتان معرفـی شـد. اسـتان اصفهـان یک هـزار 
نیـروگاه بـرق بـا ظرفیـت تولیـد 1۳ مـگاوات دارد کـه از ایـن 
تعـداد، ۲۳5 نیـروگاه در کاشـان سـه ونیم مگاوات بـرق تولید 
می کننـد. از مجموع مشـترکان برق در کاشـان، افـزون بر 151 
هـزار خانگـی، ۲۲ هـزار تجـاری، 6 هـزار عمومـی، ۲ هـزار 
صنعتـی و یـک هزار در بخش کشـاورزی هسـتند. شهرسـتان 
کاشـان بـا جمعیت افزون بـر ۳64 هزار نفـر، در فاصله نزدیک 

بـه ۲00 کیلومتـری شـمال اصفهان قـرار دارد.

نماینـده ولـی فقیـه وامام جمعه کاشـان گفت: برگـزاری جشــنواره علمی وفرهنگی 
»گل وگالب« دررونـق اقتصـادی و فرهنگـی ایـن شهرسـتان تأثیـر بسـزایی دارد. 
حجـت االسـالم سـید سـعید حسـینی در جمع مسـئولین سـتاد امربـه معـروف و نهی 
ازمنکـر کاشـان افـزود: هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره تنهـا اجـرای برنامه هـای 
متنـوع و شـاد هنری نیسـت، بلکه معرفی پتانسـیلها و توانمندیهای علمـی، اقتصادی، 

فرهنگـی و آثـار تاریخـی ایـن خطه مدنظراسـت.
امـام جمعـه کاشـان در ادامه جهاد تبییـن را جنگ روایتگری دانسـت و گفت: جهاد 

تبیین شـناخت توطئه های دشـمن و مقابله هوشـمندانه با آنها اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات اخیـر مقـام معظـم رهبـری در خصوص جهـاد تبییـن افزود: 
جهاد تبیین نوعی جنگ شـناختی اسـت که باید هوشـمندانه در آن وارد شد و اجازه 

نـداد دشـمن با روایت هـای دروغ بـه اهداف خود برسـد.
نماینـده ولی فقیه در منطقه کاشـان با اشـاره به اینکه مسـئوالن و جوانـان انقالبی باید 
اقدامـات خـود را بر محـور جهاد تبیین قرار دهنـد، افزود: تبیین سرچشـمه بیداری و 

سـدی محکـم در برابـر تالش ها برای مخـدوش کردن افکار عمومی اسـت...
 فرماندار کاشـان نیز در این مراسـم اظهار داشـت، این اقدام فرهنگی باعث می شـود 
کـه شـمار گردشـگران داخلـی و خارجـی بازدیدکننده از شهرسـتان کاشـان و آثار 

تاریخـی متنـوع مــوجود در آن تا 100 درصـد افزایش یابد.
 دکتـر محمدشـریف زارعـی افزایـش درآمـد بـرای باغـداران گل محمـدی، ایجاد 
فرصتهـای شغلــی و بـه دســت آوردن بازارهای جدیـد برای عرضـه گالب منطقه، 
ایــجاد انگیـزه بـرای رویکـرد بـه توسـعه سـطح زیرکشـت گل محمـدی و رقابـت 
گالب گیـران بـرای تولید گالب مرغوب و همچنیـن افزایش قیمت زمینهای منطقه 

را از جملـه دسـتاوردهای برگـزاری جشـنواره گل و گالب در کاشـان برشـمرد.
فرمانـدار کاشـان افـزود: کارگاه های علمی و آموزشـی جشـنواره امســال نیز ضمن 
آگاهـی بخشـی بـه مـردم از نحوه تولیـد گالب و سـایرفرآورده های مربـوط به گل 
محمدی نظیر عطر واسـانس، مسـائل اقتصادی، کشـاورزی، تــوسعه صنعت تولید و 
پـرورش گل محمـدی و مشــکالت مبتالبـه تولیدکنندگان گل و گالب را مـــورد 

بحث و بررسـی کارشناسـانه قـرار می دهد.
وی گفـت: بـا وجود قرار گرفتن کاشـان در منطقه ای گرم وخشـک، این شهرسـتان 
توانسـته در زمینـه تولیـدات انـواع عرقیـات از گل و گیاهـان اسـم خـود را در میـان 

کشـورهای جهان بلنـدآوازه کند.

یـک عضـو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی بـا انتقاد 
از گرانی هـای موجـود تاکیـد کـرد: در قانون بودجـه 1401 
آمـده کـه دولت موظف اسـت بـا منابعی که در اختیـار دارد 
کاری کند که قیمت کاالهای اساسـی مردم بیشـتر از قیمت 

شـهریور 1400 افزایـش پیدا نکند.
علنـی مجلـس در  دلیگانـی در جلسـه  حسـینعلی حاجـی 
تذکـری شـفاهی اظهـار کـرد: موضـوع افزایـش دسـتمزد 
کارگـران اقـدام بسـیار خوبـی بـود، امـا از ایـن جهـت کـه 
راننـدگان و  ماننـد  بیمه پـرداز  افـراد  بیمـه  االن سـهم حـق 
فعـاالن حـوزه صنایع دسـتی و سـایرین که خودشـان را بیمه 
کرده انـد، افزایـش یافته اسـت، مشـکالتی را برای ایـن افراد 
ایجـاد کـرده و حتـی باعـث شـده برخـی از پرداخـت سـهم 
حـق خـود بیمـه امتنـاع کننـد. خواهـش مـن ایـن اسـت که 
دولـت باتوجـه به منابعی که در بودجه سـال 1401 پیش بینی 

شـده بـه نوعـی ایـن افـراد را مـورد توجـه قـرار دهد.
نماینده مردم شـاهین شـهر در مجلس همچنین بـا بیان اینکه 
»گرانی هـا به ویـژه در زمینـه تأمیـن ارزاق عمومـی مـردم را 
در تنگنـا قـرار داده اسـت«، خاطرنشـان کـرد: امـروز مـردم 
بازگردانیـد،  را  قیمت هـا  نمی توانیـد  اگـر  کـه  می گوینـد 
ثبـات را بازگردانیـد. در قانون بودجـه 1401 آمده که دولت 
موظـف اسـت بـا منابعـی کـه در اختیـار دارد کاری کند که 
قیمت کاالهای اساسـی مردم بیشـتر از قیمت شهریور 1400 
افزایـش پیـدا نکنـد؛ دولـت بایـد در ایـن زمینه بـه کار خود 
سـرعت بخشـد چراکـه امـروز ۲۲ فروردیـن اسـت و اگـر 

چشـم بـر هـم بگذاریـم سـال تمام می شـود.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

 گرانی ها مردم را در تنگنا قرار
داده است

مسوول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان:

 افزایش 60 درصدی ارزش
 صادرات کاال از گمرک کاشان

به خارج از کشور

رئیـس جمعیـت هالل احمـر خوروبیابانـک گفـت: جسـت وجو بـرای 
یافتـن مـرد 50 سـاله جندقـی کـه از سـه روز پیـش تاکنـون مفقـود شـده 

اسـت، در کویـر جنـدق و مصـر ایـن شهرسـتان ادامـه دارد.
حسـین ایرجـی، در گفت وگـو بـا ایرنا افـزود: فرد مفقود شـده، چند روز 
پیـش از خانـه خانـه اش خـارج شـده اسـت و تا زمـان حاضـر، اطالعی از 

سرنوشـت او در دسـت نیست.
وی خاطرنشـان کـرد: گـم شـدن افـراد در ایـن منطقه بی سـابقه نیسـت و 

احتمـال زنـده پیـدا شـدن این مـرد وجـود دارد.
وی گفـت: پـس از اعـالم مراجعه نکـردن این مرد به خانـه اش، بالفاصله 
اکیـپ امـدادی جمعیـت هالل احمـر، نیروهای بسـیج مردمـی و انتظامی 

گـروه راهنمـای بومی بـرای یافتن او اعزام شـدند.
ایرجی خاطرنشـان کرد: شهرسـتان خوروبیابانک از ۲ پایـگاه امدادی در 
سـه راهی پلیـس راه و جنـدق معلمان بـا 40 نیروی امـدادی و نجات گر و 

۲ دسـتگاه آمبوالنس و دسـتگاه سـت نجات برخوردار است.
در 4۲0  کیلومترمربـع  هـزار  بـا 1۲  شهرسـتان کویـری خوروبیابانـک 

کیلومتـری شـرق اصفهـان واقـع اسـت.
روسـتای گردشـگری مصـر در 50 کیلومتـری و شـهر جنـدق در 110 

کیلومتـری مرکـز شهرسـتان قـرار دارد.
این شهرسـتان از شـمال با شهرسـتان دامغان در اسـتان سـمنان، از جنوب 
با شهرسـتان اردکان در اسـتان یزد، از شـرق با شهرسـتان طبس در اسـتان 

خراسـان جنوبـی و از غـرب با شهرسـتان نایین هم مرز اسـت.

رئیس جمعیت هالل احمر خوروبیابانک:

یک نفر در کویر شهرستان خور و بیابانک 
مفقود شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

احتکار و نبود نظارت کافی عامل اصلی گرانی کاالهای اساسی است
عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس گفـت: نبود نظارت 
کافـی و احتـکاِر سـودجویان سـبب گرانی های افسـار 

گسـیخته کاالهای اساسـی شـده است.
اصغـر سـلیمی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره گـران 
شـدن روزافـزون قیمت کاالهای اساسـی از قبیل برنج، 
گوشـت و...اظهار کـرد: معتقدم این گرانی ها بیشـتر به 
دلیـل نبـود نظارت کافی از سـوی دسـتگاه های مربوط 
در بازار اسـت، البته تنظیم قیمت ها و ثبـات در بازار نیز 
نیـاز به کار کارشناسـی و علمـی دارد که انتظار می رود 

تیـم اقتصـادی دولـت دراین باره بهتـر عمل کند.
وی افـزود: کاالهـای اساسـی را بایـد در بـازار و انبار به 

انـدازه کافـی ذخیره داشـته باشـیم تا در مـاه رمضان نیز 
بتوانیـم ایـن اقالم را در اختیـار مردم قرار دهیـم و اقالم 
مـورد نیـازی کـه بـا معیشـت مـردم سـر و کار دارد در 
اختیـار فروشـگاه ها قرار دهیم تـا افراد سـودجو نتوانند 
ایـن کاالهـا را احتـکار کننـد و در فرصـت مناسـب بـا 

قیمت هـای باال بـه مردم بفروشـند.
نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس گفت: وقتـی دولت 
می گویـد کـه کاالهـای اساسـی بـه انـدازه کافـی در 
انبارها وجود دارد و بازار نیز اشـباع اسـت، قاعدتاً نباید 
قیمـت کاالهای اساسـی گـران شـود، اما معتقـدم نبود 
نظـارت کافی و احتکاِر سـودجویان سـبب گرانی های 

افسـار گسـیخته می شـود و سـودجویان بـا قیمت هـای 
دلخـواه خـود اجنـاس را بـه مـردم می فروشـند. اگـر 
نظـارت اصولـی وجود داشـته باشـد این مشـکالت نیز 

حـل می شـود.
سـلیمی تصریـح کـرد: در حـال حاضر قیمت گوشـت 
قرمز به شـکل منجمد در فروشـگاه ها کیلویی ۸5 هزار 
تومـان عرضـه می شـود و اگـر نظـارت روی گوشـت 
گـرم هـم انجام شـود نبایـد قیمـت آن افزایـش زیادی 
داشـته باشـد. در قصابی هـا نیـز نباید گوشـت بیشـتر از 
کیلویـی 1۲0 هـزار تومـان فروخته شـود و نبایـد اجازه 

چهار شنبه، 24 فروردین 1401| شمــــاره 1030داد قیمت هـا از ایـن باالتـر رود.  
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سرپرست فرمانداری ویژه کاشان:

زمین های کشاورزی کاشان به مزرعه تولید برق خورشیدی تبدیل شود
نماینده ولی فقیه و امام جمعه خبر داد:

بر گزاری جشنواره گل و گالب در منطقه کاشان

گزارش تصویری

سـیدکمال صدیقـی معـاون امـور توانبخشـی بهزیسـتی اسـتان اصفهـان و جـواد سـلمانی مدیـر بهزیسـتی 
شهرسـتان اصفهـان به مناسـبت روز جهانـی اتیسـم از مرکـز توانبخشـی اتیسـم اردیبهشـت بازدیـد کردند. 
منبع : پایگاه خبری بهزیستی استان اصفهان 

 گزارش
ویـژه

مدیر جهادکشاورزی کاشان از آغاز برداشت گل محمدی در سطح ۲ هزار و 5۸0 هکتار از 
گلستان های این شهرستان خبر داد.

رضا مظلومی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برداشت گل محمدی تا سه ماه در 
گلستان های کاشان ادامه دارد، افزود: سطح زیر کشت این محصول در دشت کاشان و بخش های 
برزک، قمصر، مرکزی و نیاسر به ترتیب ۲40، یک هزار و ۳00، 5۸۷، ۲91 و 40۲ هکتار است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد گل محمدی هر هکتار در کاشان چهار تن است و در 
صورت وارد نشدن خسارت و حوادث غیرمترقبه، نزدیک به 10 هزارتن برآورد می شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، تعداد واحدهای گالب گیری و عرقیات سنتی در کاشان 
را یک و 6۷0 واحد بیان و اضافه کرد: ۲5 واحد گالب گیری صنعتی دارای مجوز از جهاد 

کشاورزی و ۲۳ واحد نیز دارای مجوز از اداره صنعت، معدن و تجارت است.
مظلومی، شمار شاغالن در واحدهای گالب گیری سنتی کاشان را سه هزار و ۸00 نفر برشمرد و 

گفت: در گالب گیری های صنعتی نیز 419 نفر مشغول به کار هستند.
وی یادآور شد: کاشان رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید در استان اصفهان و رتبه اول میانگین 
عملکرد تولید در واحد سطح گل محمدی کشور را دارد و حدود پنج هزار نفر باغدار گل 

محمدی در این شهرستان اشتغال دارند.
مدیر جهادکشاورزی کاشان اضافه کرد: گل محمدی از نظر نیاز آبی محصولی کم آب بر است 
و پیش بینی می شود در سال جاری در صورت نبود خسارت حوادث غیر مترقیه بیش از 10 هزار 
تن گل محمدی از گلستان های این شهرستان برداشت و نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال عاید 

گل کاران شود.
وی، یکی از ویژگی های مهم و استثنایی منطقه کاشان که در کشور بی نظیر است را تنوع اقلیم 
توپوگرافی و اختالف ارتفاع از سطح دریا در مناطق تولید گل محمدی این شهرستان بیان و اضافه 
کرد: این ویژگی مهم افزون بر تأثیر افزایش کیفیت اسانس و گالب تولیدی، افزایش در طول 
فصل تولید و برداشت گل محمدی در شهرستان کاشان است که این طول فصل برداشت در تنوع 

اقلیم شهرستان کاشان پدیده ای بی نظیر در کشور است.
به گفته وی، فصل برداشت در مناطق مختلف شهرستان کاشان از اواسط فروردین تا اوایل مرداد 
ادامه دارد و نزدیک به ۲50 هزار نفر روز کارگر گل چین در طول فصل برداشت، فعالیت دارند.

• تولید ساالنه ۲0 میلیون لیتر گالب در کاشان
سنتی،  واحد  و 6۷0  هزار  یک  و  صنعتی  گالب گیری  واحد  وجود 4۸  به  اشاره  با  مظلومی 
خاطرنشان کرد: ساالنه افزون بر ۲0 میلیون لیتر گالب و یک هزار و ۳00 لیتر اسانس گل محمدی 

از باغ های گل محمدی این شهرستان استحصال می شود.
وی پیش بینی کرد: گالب گیران کاشانی افزون بر فرآوری 10 هزار تن گل محمدی این منطقه، 
10 هزار تن گل نیز از مزرعه های گل محمدی استان اصفهان و سایر استان های مجاور را فرآوری 

می کنند.
مدیر جهادکشاورزی کاشان افزود: نزدیک به چهار و ۳00 نفر ساالنه در امر گالب گیری و 

استحصال عرقیجات در واحدها و کارگاه های گالبگیری شهرستان اشتغال دارند.
وی با تاکید بر اینکه گل محمدی کاشان از نظر کیفیت و میزان اسانس دارای باالترین و بهترین 
نوع اسانس در جهان است، اظهار داشت: کیفیت گالب ناب کاشان نسبت به کل جهان حتی 

گلستان های ترکیه و بلغارستان بهتر است.
به گفته وی، در صورت رخ ندادن حوادث غیرمترقبه و خسارت های ناشی از آن برای بخش 

کشاورزی، امسال افزون بر 10 تن گل محمدی در کاشان برداشت می شود.
1۳ هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی در کاشان وجود دارد که 9 هزار هکتارآن باغ ها است.

اکنون 6 هزار و ۳00 هکتار زمین زراعی و 9 هزار هکتار باغ و گلخانه در شهرستان کاشان وجود 
دارد.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳64 هزار نفر در فاصله حدود ۲00 کیلومتری شمال اصفهان 
قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:
برداشت گل محمدی در کاشان آغاز شد
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The key question addressed 
by the COP26 conference in 
Glasgow, Scotland in Novem-
ber 2021 as with previous 
COP conferences was how to 
finance and deliver transition 
to a sustainable zero carbon 
economy. So it was fitting 
that three years after my last 
visit to Tehran I should meet 
one of my Iranian friends in 
Glasgow during a brief aca-
demic visit.
From our long shared stra-
tegic geo-energy perspective 
there was much to discuss 
during our all too brief time 
together. We focused in par-
ticular on the extraordinary 
geo-economic and geopoliti-
cal events since we last met, 
culminating in Russia’s “spe-
cial operation” in Ukraine and 
the rigorous financial sanc-
tions in response by the US 
and Western nations.
Energy Dominance and Dol-
lar Weaponisation
The US has ‘weaponised’ the 
dollar by cutting off Russia 
from the dollar payments 
system so that not only can 
Russia no longer access dol-
lar reserves but they are also 
unable to make dollar pay-
ments in respect of $ denom-
inated debt, leading to poten-
tial loan defaults and inability 
to access global investment.
My Iranian friend observed 
that Russia had been struck 
in a matter of weeks by a fi-
nancial sanctions regime de-
veloped, refined and applied 
by the US to Iran over dec-
ades. But by way of contrast, 
I reminded him concerning 
physical sanctions that the 
scale of Russia’s energy 
production is such that the 
sanctions applied to Iran’s 
oil exports are difficult to 
apply to Russian oil exports 

and impossible to apply to 
natural gas without crippling 
Europe’s economy (which my 
Iranian friend joked might not 
trouble the US greatly).
I pointed out that the US 
“Energy Dominance” strat-
egy which commenced on 
1st July 2017 when after 16 
years Saudi Arabia aban-
doned the North Sea Brent 
crude oil ‘BWAVE’ benchmark 
is now approaching fruition.
In my analysis, the primary 
strategic US objective is to 
integrate the US WTI Cushing 
and North Sea Brent bench-
mark crudes into the recently 
launched WTI Midland (i.e. 
shale oil) benchmark crude 
oil deliverable into the Atlan-
tic Gulf Coast (AGC) with a 
planned link to physical North 
Sea deliveries.
But while the WTI Midland 
AGC contract aims to ena-
ble US dominance of global 
crude oil pricing, it also ena-
bles US to fund development 
of US shale oil in a new way. 
The proposed long term pre-
pay funding structure uses a 
production sharing “capital 
partnership” between well 
operators and major banks 
as well owners. Develop-
ment finance, on the other 
hand, may be sourced from 
investment via tripartite pre-
pay contracts similar to those 
used by Enron until 2001 to 
defraud investors and lend-
ers.
If I am correct in my analy-
sis, the planned outcome this 
year is that the US dollar and 
the currency of WTI Midland 
AGC physical buyers (initially 
China) will be pegged to US 
shale oil reserves. In this way, 
the common aim of the two 
greatest global oil consumer 
nations is to stabilise the fi-

nancialised and dysfunctional 
global oil benchmark prices 
within an agreed affordable 
range.
It will be seen that the out-
come is essentially for US and 
China to peg their currencies 
to an “Oil Standard” based on 
US shale oil reserves. While 
in principle China could be 
comfortable with a global oil 
market reset to a US Dollar 
Oil Standard, in practice, af-
ter US weaponised the dollar 
against Russia, China would 
have second thoughts in re-
spect of keeping US dollar 
assets. 
My Iranian friend summa-
rised the issue by pointing 
out that the clue to the 2017 
US Energy Dominance energy 
strategy is that it means ex-
actly what the name implies: 
simply put, Energy and Dollar 
Dominance are two sides of 
the same coin.
But for China, Iran and most 
other nations the overarching 
geopolitical aim is the oppo-
site: it is freedom from domi-
nation by the US or any other 
nation state – the principle of 
Non-Dominance.
Transition Through Gas
The Transition Through Gas 
(TTG) energy strategy aims 
to transform high carbon 
economies fuelled by coal 
and crude oil to a sustainable 
economy via natural gas as a 
relatively low carbon “bridge 
fuel”.
Crude oil is found in many 
different grades: heavy/light; 
sweet (low sulphur) and 
sour (high sulphur) and it is 
typically measured in barrels 
or tonnes. But natural gas 
(methane/CH4) once pro-
cessed, is the same every-
where and is measured by 
volume and thermal energy 

content (Million British Ther-
mal Unit - MMBTU).
My Iranian friend and I agreed 
that by far the most impor-
tant geopolitical event was 
Russia’s decision to man-
date payment in “Rubles” on 
“unfriendly” buyers of Rus-
sian natural gas. I observed 
that Russia’s imposition of 
mandatory payment for nat-
ural gas in Rubles effectively 
backed the Ruble with Rus-
sia’s immense gas reserves 
thereby fixing the Ruble to a 
“Gas Standard” denominated 
in MMBTU of thermal energy.
I remarked that the dramat-
ically successful outcome 
of monetising Russian gas 
flows was that the Gas Stand-
ard dramatically reversed the 
collapse of Russia’s currency 
from 80 Rubles/Dollar to 120 
Rubles/Dollar caused by US 
& EU conventional financial 
sanctions.
My Iranian friend reminded 
me that the ‘unitisation’ of 
global flows of natural gas 
was first proposed in Tehran 
in October 2008. The pro-
posed global gas clearing 
union agreement enabled 
producers (GECF members) 
to issue, mutually assure 
acceptance, clear and settle 
prepaid gas credits (“Pet-
ros”) to consumer nations 
such as China, EU and Japan.
Such a clearing union agree-
ment would not use a cen-
tralised clearing house legal 
design but would rather be a 
mutual risk and cost sharing 
agreement – Nondominium 
– which provides that no sin-
gle stakeholder: whether gas 
producer, gas consumer, gas 
prepay investor or gas market 
service provider, can domi-
nate any other stakeholder.
Clearly, no single nation state, 

no matter how great their gas 
reserves, will be trusted to is-
sue a global reserve currency. 
My Iranian friend pointed out 
that since Russia, Iran and 
Qatar between them hold two 
thirds of global gas reserves 
then for political reasons no 
proposal for such a gas re-
serve currency would be gen-
erally acceptable from any or 
all of them.
I agreed that such a proposal 
could only be originated by a 
gas producer perceived both 
as neutral and market-friend-
ly. By way of example, I re-
minded my Iranian friend of 
the 2008 oil market propos-
al – the Wade Formula. My 
friend agreed that this intelli-
gent surplus sharing propos-
al by the former President of 
Senegal never received the 
consideration it deserved 
from greedy oil producers. 
Having heard Trinidad and 
Tobago’s energy minister 
speak at a recent GECF on-
line event it struck me that 
this island nation would be 
well-placed to propose the 
proposed new financial gas 
market architecture. 
As we parted company, my 
Iranian friend mused that it 
would be fitting that instead 
of pricing US shale oil in 
dollars and indexing gas to 
oil, a smart market approach 
would see Crude Oil, US dol-
lars, Euros, Yuan all priced 
in the thermal energy of the 
universal commodity of nat-
ural gas.
I agreed that in this way, Tran-
sition Through Gas (TTG) to a 
sustainable economy may be 
financed and funded. But the 
roadmap to such an econo-
my through smart markets 
in energy services is another 
story.

Russia and a Gas Standard

Nuclear talks to re-
sult in long-term eco-
nomic gains: parlia-
ment speaker

The Iranian Parliament Speaker 
Mohammad Baqer Qalibaf said on 
Sunday that nuclear talks should 
yield results in assured, long-term, 
and verifiable economic advantag-
es for the Iranian people.
Qalibaf made the remarks one day 
after Iran marked National Day of 
Nuclear technology during which a 
number of breakthroughs in nucle-
ar industry were unveiled.
The parliament speaker congrat-
ulated the people on the national 
day, particularly Iranian nuclear 
experts, and stressed the impor-
tance of Iran’s advances in high-
tech radiopharmaceuticals.
“Among the amazing and proud 
advances of the nuclear industry 
in recent years we can refer to the 
production of high-tech radiophar-
maceuticals,” Ghalibaf added.
“We are pleased that in the proud 
path of these developments, Maj-
lis by passing the Strategic Action 
Law, broke the locks on the nuclear 
industry and removed obstacles to 
progress and promotion of scientif-
ic achievements in this field,” the 
speaker of the Iranian parliament 
pointed out.
“Fortunately, with the capacity 
created by the localization of the 
nuclear industry, the Iranian diplo-
mats soon had a hand in the Vien-
na Talks,” Ghalibaf noted. 
He added, “Now we hope that the 
valuable treasure of advanced nu-
clear knowledge and technology, 
along with good negotiations, will 
reach a good agreement for the 
economic benefit of the Iranian 
people.”
The speaker emphasized that 
Iran’s nuclear progress represents 
significant support for the Iranian 
people’s economic benefit, saying, 
“Majlis as in the past, emphasizes 
the principle that nuclear negotia-
tions should achieve guaranteed, 
sustainable, and tangible econom-
ic interests of the honorable peo-
ple of Iran.”
April 9 was designated as Na-
tional Day of Nuclear Technology 
16 years ago, when the country’s 
experts completed the nuclear fuel 
cycle.
On such a day in 2006, Iranian sci-
entists succeeded to complete nu-
clear fuel cycle at laboratory scale.
With the knowledge of launching 
a complete chain of enrichment 
by homemade centrifuges, Iran is 
now one of a dozen countries in 
the world capable of processing 
uranium for peaceful purposes.
Today, Iran has a high degree of 
understanding in stem cells de-
velopment, nanotechnology, and 
radiopharmaceutical synthesis by 
using nuclear technology.

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

Iran appoints new 
ambassador to Iraq

Iran has appointed a new ambassador 
to Iraq who will head to Baghdad soon 
to begin discharging his duties.
The appointment was announced by 
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh on Monday. 
Speaking at a weekly press confer-
ence, Khatibzadeh said Mohammad 
Kazem Al Sadeq will soon replace Iraj 
Masjedi as Iran’s top diplomat in Iraq. 
According to Khatibzadeh, Al Sadeq 
will soon head to Iraq. 
The spokesman also said that Iraqi 
Foreign Minister Fuad Hussein is like-
ly to visit Iran at the end of the current 
week. 
Khatibzadeh added, “We strive to play 
the role of facilitator in Iraq.” 

$7b to be trans-
ferred to Iran: re-
port 
A senior regional official will 
travel to Tehran on Tuesday with 
the goal of finalizing a mecha-
nism to release $7 billion of the 
Iranian frozen assets, Tasnim 
reported. According to the news 
agency, one of the main goals 
of the high-ranking regional 
official’s visit to Tehran is to re-
view the executive mechanism 
to release Iran’s blocked assets 
within the framework of a recent 
agreement.
It is speculated that $7 billion 
will probably be transferred to 
the account of the Central Bank 
of Iran (CBI) in the Central Bank 
of Oman. Based on the agree-
ment reached with some coun-
tries that are parties to an agree-
ment with Iran, the necessary 
framework to lift the blockade 
on a significant portion of the 
frozen assets of the country has 
been determined and agreed 
upon. Under this agreed frame-
work, the blocked funds must 
be collected in Iranian accounts 
within a specified period of time 
within a few weeks.
The framework to remove the 
blockade on foreign assets is 
similar to the one agreed with 
the United Kingdom, in which 
a figure of about 390 million 
pounds was deposited to the 
accounts of Iran.
Earlier, the British government 
transferred 390 million pounds 
of its definite dues to the ac-
count of the CBI with the Central 
Bank of Oman.
The $7 billion will be transferred 
to Iran’s accounts, which is a 
sign of the gradual opening of 
banking restrictions against Iran 
in a way that has not been the 
case even after the JCPOA went 
into effect.
The JCPOA was ditched by the 
Trump administration in May 
2018 in violation of UN Security 
Council Resolution 2231.

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

Amir Abdollahian 
says Foreign Min-
istry seriously pur-
suing water rights
The Foreign Ministry is seriously 
pursuing issues related to Iran’s 
water rights from Afghanistan, 
Turkey, and Iraq, Foreign Min-
ister Hossein Amir Abdollahian 
said. Referring to the formation 
of a joint committee between 
the ministries of foreign affairs, 
interior and energy to profession-
ally follow up on issues related to 
border rivers and dams in some 
neighboring countries, Amir Ab-
dollahian said, “During this ad-
ministration, bilateral meetings 
with Turkey, Iraq and Afghanistan 
were held to follow up on the bor-
der water rights.
Amir Abdollahian said that the 
Foreign Ministry has formed a 
committee that has so far held 
two or three meetings in a coor-
dination with the energy minister.
Establishment of joint committee 
for water diplomacy
The foreign minister further stat-
ed that a committee has also 
been formed between the min-
istries of foreign affairs, interior 
and energy to particularly exam-
ine the issues related to border 
rivers and dams in some neigh-
boring countries.
He added, “On the other hand, 
during the time I was in charge of 
the diplomatic apparatus, we had 
bilateral talks with the Turkish for-
eign minister about the dams that 
have been built on the Aras River 
and that could have an impact 
(on the environment). I have also 
held talks with the Iraqi side.” 

The managing Director of Iranian Oil Terminals Com-
pany (IOTC) has said his company is accelerating 
its currently underway development projects in the 
country’s oil terminals in order to be fully prepared 

for boosting oil and gas condensate exports, Shana 
reported on Monday.
“We are fully prepared to export crude oil and gas 
condensate up to the limit of oil production capacity 
in line with the macro policies of the National Iranian 
Oil Company (NIOC),” Abbas Asadrouz said on the 
sidelines of a visit to Kharg Oil Terminal facilities and 
development projects. Asadrouz stressed the impor-
tance of the Kharg Oil Terminal as a support terminal 
in the process of storing and exporting crude oil and 
gas condensate and said: “This terminal has all the 
necessary infrastructure including berths, loading 
arms, flow pipelines, storage tanks, and systems.”
Emphasizing that all activities of Iran Oil Terminals 
Company are pursued in line with the oil industry’s 
long-term visions, the official stated: “Our gener-
al goals include increasing quality and sustainable 
productivity, increasing creativity and innovation, 

increasing the quality of life of employees while spe-
cific goals include increasing the stability, agility and 
operational resilience of the company, and continu-
ous improvement of our performance and operation-
al excellence.”
Kharg Island is a continental island in the Persian 
Gulf south of Iran. The island is located 25 km (16 
mi) off the coast of Iran and 483 km (300 mi) north-
west of the Strait of Hormuz. Administered by the 
adjacent coastal Bushehr Province, Kharg Island 
provides a seaport for the export of oil and extends 
Iranian territorial sea claims into the Persian Gulf oil 
fields.
Due to its close distance to oilfield regions, its good 
offshore position, and suitable depth for gigantic oil 
vessel berthing, Kharg Island oil terminal has been 
recognized as one of the country’s most suitable 
places for crude oil export and loading sites.

IOTC accelerating development project in preparation for more oil exports

Managing Director of Islamic Re-
public of Iran Shipping Lines (IRISL) 
Mohammadreza Modares-Khiabani 
has underlined the significance of 
self-sufficiency in the development 

of the country’s maritime fleet and 
said IRISL is going to seriously pur-
sue building new vessels in the cur-
rent Iranian calendar year (started on 
March 21).

Speaking in a meeting with IRISL’s 
senior managers, Modares-Khiabani 
underlined supporting the construc-
tion of vessels and container ships by 
domestic manufacturers as one of the 
main strategies that the IRISL is going 
to pursue in the current year, Mehr 
News Agency reported on Monday.
“IRISL has begun a serious movement 
in the field of vessel construction us-
ing domestic capabilities, which will 
continue in the current year with more 
strength and vigor,” he said.
Emphasizing the need for providing 
opportunities for growth and pros-
perity during the sanctions and in-
ternational crisis, the official said: 
“Although sanctions have created dif-
ficult conditions for various sectors of 
the Iranian economy the country has 
been able to overcome the pressures 
by relying on domestic capabilities.”
Modares-Khiabani further underlined 

the importance of human resources 
and asset management by the IRISL, 
saying: “Last year, historical records 
were achieved by the Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines; however, the 
continuation of this trend must be ac-
companied by great strides in the de-
velopment of the fleet so that new re-
cords can be set in this area as well.”
“Special attention to the north-south 
corridor and the strong presence of 
the shipping fleet of the Islamic Re-
public of Iran in the port of Chabahar 
is also among the IRISL’s main strat-
egies in the current year,” he added.
The IRISL head also mentioned his 
organization’s special efforts for re-
pairing the vessels of the IRISL fleet 
inside the country and said: “There 
is a serious approach to conduct the 
periodic repairs of ships inside the 
country and so far, effective steps 
have been taken in this area.”

IRISL to seriously pursue shipbuilding in current year
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), gained 5,477 points to 1.479 
million on Monday. As reported, over 11.387 bil-
lion securities worth 53.819 trillion rials (about 
$193.59 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 4,764 points, and 
the second market’s index climbed 8,704 points.
TEDPIX rose 31,637 points (2.2 percent) to 
1.463 million in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).

TEDPIX up 
5,400 points 
on Monday

Iran braces for re-
newed regional di-
plomacy

A total of three Arab ministers 
are expected to pay visits to 
Tehran on Tuesday or in the 
ensuing days at a time when 
Iran is adopting an open-arms 
approach toward the West Asia 
region. 
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibzadeh 
announced on Monday that 
Iran is appointing a new am-
bassador to neighboring Iraq. 
Mohammad Kazem Al Sadeq, 
the newly-appointed ambassa-
dor, will soon travel to Iraq to 
begin discharging his duties, 
the spokesman said, adding 
that Iran seeks to become a fa-
cilitator in the internal affairs of 
Iraq and talk to all parties with 
the aim of achieving a smooth 
and democratic transition of 
power in the Arab country.
The change of ambassadors 
comes as Iraq is gearing up for 
government formation in the 
wake of the recent parliamen-
tary elections which handed 
cleric Muqtada Sadr a victory. 
It also comes as Iraqi Foreign 
Minister Fuad Hussein plans to 
visit Iran. Khatibzadeh said the 
visit of the top Iraqi diplomat is 
likely to take place at the end of 
this week. The spokesman said 
no exact date has been set for 
the visit but press reports sug-
gested it could take place on 
Tuesday night. 
In addition, there are also 
press reports suggesting that 
two ministers from Qatar and 
Oman are expected to arrive 
in Tehran on Tuesday. Qatar’s 
minister of transport and com-
munications, Jassim bin Saif Al 
Sulaiti, is expected to arrive in 
Tehran with an economic dele-
gation. The Qatari minister met 
Sunday with Rostam Qasemi, 
the Iranian transport and urban 
development minister, in Iran’s 
southern Kish Island to discuss 
using Iran’s maritime and port 
infrastructure as well as tour-
ism capacities to support the 
holding of the 2022 World Cup.
More importantly, Sayyid Badr 
Albusaidi, Oman’s foreign min-
ister, is also expected in Tehran 
on Tuesday. The Qatari-owned 
online newspaper Al Araby Al 
Jadeed reported on Monday 
that the Omani foreign minister 
will visit Iran on Tuesday ac-
companied by a political-secu-
rity delegation. Citing well-in-
formed Iranian sources, the 
newspaper said the purpose 
of the visit of Oman’s top dip-
lomat is to discuss the comple-
tion of the latest procedures of 
a prisoner swap deal between 
Tehran and Washington and 
the release of Iranian assets 
amounting to $7 billion, in ex-
change for Iran releasing three 
citizens with dual citizenship.
The sources added that the Ira-
nian assets will be deposited 
in the accounts of the Central 
Bank of Iran abroad, noting 
that the U.S. administration will 
also release Iranians arrested 
at a later time on charges of 
circumventing the U.S. sanc-
tions on Iran.
The sources revealed that the 
visit of the Iraqi foreign min-
ister also comes at the heart 
of the regional moves to ex-
change messages between 
Tehran and Washington, and 
bring the views closer between 
them to reach a solution to 
the outstanding issues, and to 
reach an agreement to revive 
the 2015 nuclear agreement.

Why a manager’s body language matters
By: PARISA JAMADISource: https://www.officevibe.com/blog/why-a-managers-body-language-matters

The vice president of a Fortune 500 com-
pany is speaking at a leadership confer-
ence. He’s a polished presenter with an 
impressive selection of organizational 
“war stories” delivered with a charming, 
self-deprecating sense of humor.
The audience likes him. They like him a lot.
Then, as he finishes his comments, he 
folds his arms across his chest and says, 
“I’m open for questions. Please, ask me 
anything.”Suddenly, there is a shift of en-
ergy in the room – from engagement to 
uncertainty.
The audience that was so attentive only 
moments ago is now somehow discon-
nected and unable to think of anything to 
ask.
I was at that event. As one of the present-
ers scheduled to follow the executive, I 
was seated at a table onstage with a clear 
view of the entire room. And the minute 
I saw that single gesture, I knew exactly 
how the audience would react.
Later I talked with the speaker (who didn’t 
realize he’d crossed his arms) and inter-
viewed members of the audience (none 
of whom recalled the gesture, but all of 
whom remembered struggling to come up 
with a question).
How body language affects managers
So what happened – how could a simple 
arm movement that none of the partici-
pants were even aware of have had such 
a potent impact? And what does this mean 
to you as a manager?
Business relationships are all about com-
munication. You already know that. In 
preparing for an important meeting – with 

your staff, boss, or clients – you concen-
trate on what to say, memorize crucial 
points, and rehearse your presentation so 
that you will come across as credible and 
convincing.
But did you also know that the people 
you’re speaking to will be subliminally 
evaluating your credibility, confidence, 
likeability and trustworthiness – and that 
their evaluation will be only partially deter-
mined by what you say?
Did you know that your use of personal 
space, physical gestures, posture, facial 
expressions and eye contact could en-
hance, support, weaken or even sabotage 
your message?
The executive who addressed that con-
ference in New York made a basic body 
language blunder when his gesture didn’t 
match his words.
And it is this kind of misaligned signaling 
that your staff or team will also pick up on 
more quickly and critically than almost any 
other.
When your nonverbal signals conflict with 
verbal statements (for example, dropping 
eye contact and glancing around the room 
while stating you are being candid, rocking 
back on your heels when talking about the 
project’s solid future or – like the VP — 
folding your arms while stating you are 
open to questions) you send mixed mes-
sages.
If forced to choose between what you said, 
and how you looked when saying it, peo-
ple will discount the verbal content and, 
instead, believe what they saw.
But why did the executive make that ges-

ture? Did he not want questions? Was he 
more comfortable standing that way? Was 
he cold?
I didn’t ask him, because it really didn’t 
matter.
It never does.
Nonverbal communication speaks vol-
umes
With nonverbal communication, it’s not 
how the sender feels that matters most; 
it is how the observer perceives how the 
sender feels.
And crossing arms is almost always per-
ceived as a closed sign of resistance. 
That’s why your nonverbal signals don’t 
always convey what you intended them to.
If you pass a colleague in the hallway and 
don’t make eye contact, she may jump to 
the conclusion that you are upset with the 
report she just turned in.
You may be slouching because you’re 
tired, but your team will read it as a sign of 
disinterest. If you frown in a staff meeting, 
attendees will probably think you didn’t 
like what you just heard – and they will 
keep their opinions to themselves.
In fact, when you make any nonverbal 
display of anger, irritability, or annoyance, 
people are more likely to hold back their 
ideas, limit their comments, and look for 
ways to shorten their interaction with you.
And, by the way, since the human brain 
pays more attention to negative messages 
than it does to positive ones, what people 
unconsciously look for and react to the 
most, are signs that you are in a bad mood 
or are not to be approached.
Definition of body language

Body language is the management of 
time, space, appearance, posture, gesture, 
touch, expression, eye contact, and vocal 
prosody.
As such, nonverbal communication is a 
key part of your effectiveness as a man-
ager. From a body language perspective, 
effective managers send two sets of sig-
nals. Both are very important, but they 
are each more important under certain 
circumstances.
For example, powerful people sit, stand, 
walk and gesture in ways that exude confi-
dence, competence and status.
These are the kind of signal leaders might 
want to send when addressing the Board 
of Directors. Leaders send power and au-
thority signals by standing tall, actually 
expanding into space.
You will notice, for instance, that high-sta-
tus male executives at a conference table 
are likely to spread out their paperwork. 
They may put their arms on the back of 
other people’s chairs and even sit with 
their legs far apart.
But the most effective leaders also send 
nonverbal signals of warmth and empathy 
– especially when nurturing collaborative 
environments and managing change. The 
nonverbal signals that convey inclusive-
ness, likeability, and friendliness include 
open palm gestures, leaning slightly for-
ward, giving people eye contact when they 
talk, nodding your head when someone is 
speaking, or tilting your head slightly to 
encourage them to speak more.
Since most of my clients are in organ-
izations that are trying to move from a 

hierarchical command control structure 
to a flatter, more nimble, and more collab-
orative environment, I see a lot of senior 
managers who run into body language 
challenges.
They are so used to having to project a 
strong persona that they don’t realize the 
power of letting the other set of (empathy) 
signals take over.
Of course, learning to align body language 
with intents and messages is only one side 
of the nonverbal coin.
More business executives are learning not 
only how to send the right signals, but also 
how to read them.
Peter Drucker, the renowned author, pro-
fessor and management consultant, un-
derstood this clearly:
The most important thing in communica-
tion is hearing what isn’t said.
In a meeting, when people aren’t com-
pletely onboard with an initiative, leaders 
need to be able to recognize what’s hap-
pening – and to respond quickly.
During the hiring process, the ability to 
read nonverbal cues can make the dif-
ference between a great hire and a big 
mistake. And knowing when a negotiat-
ing partner is bluffing is a skill well worth 
developing.
Good body language skills can help your 
executives influence and motivate di-
rect reports, improve productivity, bond 
with audiences, present ideas with more 
authority and impact, and authentically 
project their personal brand of charisma. 
That’s a powerful set of skills for any lead-
er to develop.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 1.949 million tons 
of commodities worth more than $734 
million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME), showing 91 percent 
and 25 percent growth in value and 
volume of trades, respectively, as com-
pared to its preceding week.
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its metals 
and minerals trading floor 1.672 million 
tons of commodities valued at almost 
$525 million.
Commodities sold on this floor includ-
ed 911,902 tons of cement, 477,382 
tons of steel, 180,000 tons of iron ore, 
9,200 tons of sponge iron, 7,260 tons 
of copper, 2,975 tons of aluminum, 720 
tons of zinc, 200 tons of lead, 150 tons 
of molybdenum concentrate and 14 kg 
of gold bars.
Furthermore, the IME saw trade 
269,115 tons of commodities on both 
domestic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor valued at 
more than $201 million.
The exchange customers purchased 
on this floor 98,000 tons of vacuum 

bottom, 76,504 tons of polymeric prod-
ucts, 38,430 tons of bitumen, 32,624 
tons of chemicals, 19,990 tons of lube 
cut, 2,984 tons of base oil, 715 tons of 
sulfur, 200 tons of slops wax and 100 
tons of argon.
Last but not least was the IME’s side 
market with 8,449 tons of commodities 
traded on it.
As previously reported, the value of 
trades at Iran Mercantile Exchange rose 
102 percent, and the volume of trades 
at the exchange increased 128 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), which was the 
highest level of growth in the history of 
the exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of different 
products, 10 major records in total val-
ue and physical market trades were reg-
istered. In a way that besides the total 
value of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume and 
value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil prod-
ucts trades, and the volume and value 
of side market trades all hit records.

Commodities worth over $700m traded at IME in a week

Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi held a meeting late on 
Sunday with Iranian media chiefs in a 
bid to expound on the agenda of his 
administration. 
Ayatollah Raisi said inspiring hope 
through media is one of the most im-
portant parts of the Jihad of Enlighten-
ment and stated, “In this part, from me 
as the President to each of the manag-
ers and employees of the government 
and the media, all have a responsibility 
to provide responsible information to 
rebuild people’s hope and trust, and 
take steps to thwart the enemy’s con-
spiracy”.
Addressing media managers, Raisi 
said, “I have firmly advised all my col-
leagues to have regular meetings with 
elites and even those who oppose the 
government, and use their ideas.”
The president described administer-
ing justice as the central approach of 
his Popular Government, saying, “The 

administration of justice is what peo-
ple want, and it is the legal duty of the 
government, (and) the emphasis of the 
Supreme Leader,” according to the of-
ficial website of the Iranian presidency.
Raisi called on the media to be a bridge 
between the government and the peo-
ple by providing honest and fair infor-
mation. “As the Supreme Leader has 
emphasized, the revolutionary and 
pious people are the most important 
component of power in the Islamic 
Republic, and it is very important to 
maintain their hope and trust,” he add-
ed.
Pointing out that today is the era of 
narrative warfare, the president stat-
ed, “The media have an effective role 
in accurate, clear, fast and hopeful 
narration of various events, and with-
out professional, fair and committed 
media, it is not possible to confront 
the enemies in the field of narrative 
warfare.”

Referring to some issues raised at 
the meeting, including the process 
of nuclear talks, Raisi said, “We have 
repeatedly stated that our strategy in 
the nuclear talks is the strategy an-
nounced by the Supreme Leader.”
Sometimes some people try to pro-
mote this idea nuclear negotiations 
are the only issue in the country’s for-
eign policy, but this is incorrect in our 
opinion. From the government’s point 
of view, nuclear negotiations are one 
of the country’s foreign policy issues, 
not all foreign policy issues,” he said.
Ayatollah Raisi stated, “The secretar-
iat of the Supreme National Security 
Council is established by the govern-
ment as a source of information and 
communication with the media and 
elites in the area of nuclear negotia-
tions, and the media regularly hold 
meetings with relevant officials in the 
secretariat to be informed of the pro-
cess of the negotiations.”
Referring to the government’s efforts 
to increase investment in the coun-
try, Raisi said, “The government has 
invited large companies… and banks 
to enter the field of investment in in-
frastructure and large projects based 
on a specific plan.”
The president stated that the govern-
ment’s efforts to attract foreign invest-
ment have also begun, stating, “Work 
has begun in this area, but the process 
must reach a certain stage so that the 
details can be announced.”
Ayatollah Raisi also said, “We all have 
a responsibility to provide responsible 
information to rebuild people’s hope 
and trust, and take steps to thwart the 
enemy’s conspiracy.”

Iran president meets media executives

The manufacturing of refrigerators and freezers in Iran rose 7.3 per-
cent 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’s data show that 2,044,700 million sets of refrigera-
tors and freezers have been manufactured in the country during the 
11-month period. The manufacturing of home appliances in Iran in-
creased 7.6 percent in the said 11 months, as 5,194,400 sets of the 
products were manufactured.
Back in April 2021, Deputy Industry, Mining and Trade Minister Mehdi 
Sadeqi Niaraki had said that considering the Iranian home appliance 
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 mentioned sector are produced 
domestically.
Stating that the Industry, Mining, and Trade Ministry will definitely 
support domestic manufacturers and national brands, the official 
added: “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 government has been following 
a new strategy for supporting domestic production to neutralize the 
impacts of the U.S. sanctions while reducing the reliance of the econ-
omy on oil revenues.

Manufacturing of refrigerators, freezers rises %7.3 in 11 months yr/yr



مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان دراین باره به ایسنا گفت: چند روز قبل خبری در فضای مجازی 
منتشر شد مبنی بر اینکه بر اثر سم پاشی درختان، زنبورهای عسل 
آسیب دیده اند، البته هویت منتشر کننده مشخص نبود، اما این موضوع 

از چند جنبه قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه شهر محل نگهداری و پرورش زنبور عسل نیست، اظهار 
کرد: برای پرورش زنبور عسل در محیط های عمومی مثل پارک های 
عمومی و جنگلی باید مجوز گرفته شود، درحالی که تاکنون کسی 
برای گرفتن مجوز مراجعه نکرده است. همچنین اگر کسی در محیط 
منزل خودش اقدام به پرورش زنبور عسل می کند باید مراحل قانونی 

را طی کند.
عرفـان منش بـا اشـاره بـه اینکه هر سـال قبـل از شـروع سم پاشـی 
درختـان شـهر بـه اتحادیـه زنبـورداران نامـه می زنیـم و بـه آن هـا 
اطالع رسـانی می کنیـم، گفـت: سم پاشـی درختـان بـر اسـاس 
شـیوه نامه های فنـی اسـت کـه از دفتـر جلوگیـری از آفـات و 
بیماری هـای وزارت کشـاورزی اعـالم شـده، ضمن اینکه چند سـال 
اسـت سـم های گران تـری می خریـم کـه زیسـت پذیر و بـر پایه های 

گیاهـی اسـت و کمتـر از سـموم شـیمیایی اسـتفاده می کنیـم.
وی با بیان اینکه اگر کسی در منزل زنبور دارد باید بداند برنامه کالن شهر 
نمی تواند به این دلیل متوقف شود، ادامه داد: ما متولی توسعه و نگهداری 
فضای سبز هستیم و یکی از روش های نگهداری نیز مبارزه با آفات و 
بیماری ها است. طبیعتاً برای مبارزه با آفات و بیماری ها باید سم پاشی 

انجام دهیم، همان طور که در دنیا از سموم مختلف استفاده می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به 
مبارزه بیولوژیک با انواع حشرات شکارگر در طول سال، اظهار کرد: به 
دلیل طغیان آفت و آسیب به درختان شهر، در دو دوره زمانی مبارزه 

شیمیایی نیز داریم.
وی با بیان اینکه خشک سالی و ضعیف شدن درختان باعث طغیان 
آفت ها شده است، گفت: یکی از آفت های عمده سوسک چوب خوار 
است. به همین دلیل از اواخر اسفند و فروردین ماه که دوره چرخه 
زیست این آفت است، سم پاشی درختان را انجام می دهیم و یک دوره 

دیگر نیز در خردادماه سم پاشی انجام می دهیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای جلوگیری از آفات و بیماری های درختان با وزارت کشاورزی 
مبادله اطالعات فنی انجام می دهیم و بر اساس شیوه نامه های فنی کار 

می کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای سم پاشی درختان شهر قباًل از سموم شیمایی 
استفاده می شد، گفت: با توجه به اینکه هر ماده شیمیایی اثرات 
زیست محیطی دارد، در چند سال گذشته تحقیقاتی انجام شده و در 

حال حاضر سموم با پایه گیاهی استفاده می شود.
عرفان منش با اشاره به اینکه سم پاشی درختان شب ها انجام می شود، 
تصریح کرد: تیم سم پاشی از اواخر شب تا حوالی صبح که هوا خنک و 
مناسب است فعال می شوند، ضمن اینکه دوره سم پاشی محدود است 
و اگر طوالنی شود الرو فعال شده و به درختان شهر خسارت می زند، 
بنابراین در یک دوره فشرده زمانی باید سم پاشی را تکمیل کرده و 

خسارت را به حداقل برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان فروردین مرحله اول سم پاشی درختان و از 
اواسط خرداد مرحله دوم سم پاشی را انجام می دهیم که به شهروندان 

اطالع رسانی می شد.

استاندار  عمرانی  امور  معاون 
اصفهان گفت: در حال حاضر ۵۸۰ 
مگاوات ظرفیت آماده واگذاری 
تولید انرژی برق خورشیدی در 
این استان وجود دارد. مهران 
زینلیان در مراسم ساخت مرحله 
دوم نیروگاه خورشیدی شهرستان 
جرقویه اصفهان افزود: به دلیل 
موقعیت جغرافیایی استان اصفهان 
و میانگین باالی روزهای آفتابی 
قابلیت تولید برق خورشیدی در 
این دیار فراهم است. وی اضافه 
کرد: همچنین استقرار صنایع 
مادر در استان میزان مصرف برق 
را بیشتر کرده است لذا باید ایجاد 
یک  خورشیدی  نیروگاه های 
راهبرد اساسی باشد.   معاون امور 
عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: 
این ظرفیت در استان وجود دارد 
تا شرکت سرمایه گذاری غدیر 
چند  گذاری  سرمایه  )شرکت 
رشته ای بورس( بتواند تولید ۹۰۰ 
مگاوات برق خورشیدی تا سال 

۱۴۰۴ را در استان اجرایی کند.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
غدیر با بیان این که یکی از ارکان 
مهم در توسعه منطقه ای و توسعه 
ملی توجه به زیرساخت ها است 
چالش های  بزرگ ترین  گفت: 
منطقه خاورمیانه در دو دهه آینده 
در حوزه برق و آب بوده چرا که میزان 
تولید برق تابعی از میزان وجود آب 
است و این دو چالش بر همدیگر 
اثرگذاراند. امیر عباس حسینی 
با اشاره به اینکه از ۳۶۵ روز سال 
آسمان حدود ۳۰۰ روز کشورمان 
آفتابی است تصریح کرد: بسیاری 
از مناطق کشورمان ظرفیت تولید 
انرژی برق خورشیدی را دارند و 
کارشناسان باید به این موضوع 
توجه ویژه ای کنند. مدیر عامل 
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی 
غدیر در این مراسم خاطرنشان 
کرد: مرحله )فاز( دوم نیروگاه ۲۰ 
مگاواتی برق خورشیدی غدیر در 
دو فاز ۱۰ مگاواتی ۶ تا هشت ماه 
آینده به بهره برداری می رسد. 
سید فریدالدین معصومی ساخت 
و بهره برداری ۹۰۰ مگاوات برق با 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور 
را از برنامه های این شرکت تا سال 
۱۴۰۴ اعالم کرد و افزود: میزان 
متوسط تابش خورشید در ایران ۲ 
هزار کیلو وات ساعت بر متر مربع 
است و این میزان تابش خورشید در 
شرق اصفهان، شمال استان فارس و 
همچنین جنوب استان یزد بیش از 
۵ هزار کیلو وات ساعت بر متر مربع 
برآورد می شود بنابراین این مناطق 
مکان مناسبی برای تولید انرژی 
خوشیدی است. وی با بیان این که 
چهار سال پیش فاز نخست نیروگاه 
برق خورشیدی غدیر شهرستان 
جرقویه با ظرفیت ۱۰ مگاوات به 
بهره برداری رسید اظهارداشت: با 
بهره برداری فاز دوم نیروگاه برق 
خورشیدی غدیر ظرفیت تولید برق 
خورشیدی شرکت سرمایه گذاری 
برق و انرژی غدیر در استان اصفهان 

به ۳۰ مگاوات می رسد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
برق و انرژی ادامه داد: ظرفیت 
امسال تولید برق خورشیدی این 
شرکت با ایجاد نیروگاه های برق 
خورشیدی در کشور از ۴۰ مگاوات 

به ۱۰۰ مگاوات افزایش می یابد.
معصومی به مزیت های تولید انرژی 
برق اشاره کرد و ادامه داد: در حال 
حاضر به ازای تولید هر کیلووات 
ساعت برق در نیروگاه های اصفهان 
بین یک دهم لیتر تا ۲ لیتر آب 
مصرف می شود که میزان باالیی 
است در صورتی که برای تولید انرژی 
خورشیدی این میزان آب مصرف 
نمی شود. شهرستان جرقویه که 
در جنوب شرق اصفهان واقع است، 
تیر ۱۴۰۰ با تصویب وزارت کشور 

از مرکز استان جدا و مستقل شد.

معاون امور عمرانی استاندار 
اصفهان:

استان ظرفیت تولید 
۵۸۰ مگاوات برق با انرژی 

خورشیدی را دارد
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روزهـای گذشـته تصاویـری در 
فضـای مجـازی از افطـاری ۵ هـزار 
نفـری بـه میزبانـی اتـاق بازرگانـی، 
صنایع، معادن و کشـاورزی اصفهان 
و بـا حضـور مسـؤوالن اسـتانی 
برگـزار شـد کـه واکنـش منفـی 
کاربران فضـای مجازی را بـه همراه 
داشـت و موجـب ایجـاد سـواالتی 
در اذهـان عمومی شـد. به گـزارش 
خبرگزاری فـارس اسـتان اصفهان، 
روزهای گذشـته در فضای مجازی، 
عکس هایـی از افطـاری چنـد هـزار 
نفـری بـه میزبانـی اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان و بـا حضـور مسـؤوالن 
اسـتانی برگزار شـد که واکنش های 
زیـادی را به همـراه داشـت؛ تصاویر 
و اخبـار منتشـر شـده این مراسـم، 
گویـای حضـور ۵ هـزار نفـر در این 
ضیافـت افطاری اسـت کـه البته در 
این بـاره ذکر چنـد نکته بـا اهمیت 

اسـت: 
اول اینکه در ســالی که رهبر معظم 
انقالب آن را با نام تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین نامگذاری کرده اند 
انتظار بود میزبانان مراسم هزینه های 
باالی اجرای چنین برنامه هایی را در 
راستای تحقق شــعار سال مصروف 
می کردند تا اینکه با برگزاری چنین 
مهمانی پر خرجی سؤاالت بسیاری 
را در اذهان عمومی بی پاسخ بگذارند.

دومین نکته در زمانی که مشکالت 

اقتصادی ســخت گریبان مردم را 
گرفته و دولت فعلــی نیز میراث دار 
بدهی ها و مشــکالت بر جای مانده 
از دولت های قبلی اســت، برگزاری 
چنین مراســم هایی با هزینه های 
بسیار باال و حضور مدیران و مسؤوالن 
حتی بدون اطالع از جزئیات مراسم، 
مشی دولت انقالبی و ساده زیست را 
دچار خدشه می کند و قطعاً به دور از 
انتظار رئیس جمهور است؛ کما اینکه 
یکی از انتقادات اصلی و محوری به 
دولت قبلی، حضور در مراسماتی بود 
که مشــخصاً ریخت و پاش و تجمل 

محسوب می شد.
یکــی از حاضریــن در مراســم در 
گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به 
حواشی ایجاد شده در نحوه تجلیل از 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی گفت: 
در تماس تلفنی که قبل از مراســم 
از سوی اتاق با مدعوین گرفته شده 
بود، اعالم شد که از ۱۷۰ نفر برگزیده 
مسؤولیت اجتماعی تجلیل خواهد 
شــد، اما آنچه که دیدیم، تجلیل از 
شرکت های بزرگ و خاص بود و در 
مراسم نیز اعالم شد که مدعوینی که 
قباًل با آن ها صحبت شده در حاشیه 

سالن جایزه خود را دریافت کنند.
وی در ادامــه افــزود: این شــیوه 
تحقیرآمیز نشانی از تجلیل نداشت 
و با بی نظمی شدیدی نیز همراه بود 
و حتی یک فهرست مشخص اسامی 

هم در اختیار مجری قــرار ندادند و 
تأکید برگزارکنندگان، صرفاً جمع 
شدن کارآفرینان در یک قاب عکس 

بود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از برگزاری 
چنین برنامه ای در سالی که انتخابات 
اتاق بازرگانی در پیش است، تأکید 
کرد: این شیوه برخورد با کارآفرینان 
آن هــم از ســوی پارلمــان بخش 
خصوصی زیبنده نام استان اصفهان 
نیســت و همین امــر موجب ترک 
جلسه توسط بسیاری از افراد شد؛ کما 
اینکه این بی نظمی تا ساعات پایانی 

جلسه ادامه داشت و انتظار می رفت 
هیأت رئیسه اتاق اصفهان پس از ۳ 
سال انفعال، برخورد شایسته تری با 

اعضا انجام می داد.
•  انتظار اذهان عمومی واکنش 

مسؤوالن است
به نظر می رسد حتی اگر هزینه این 
مراسم از طریق سرمایه گذاران بخش 
خصوصی هم تأمین شده باشد انتظار 
از مســؤوالن حاضر در این مراسم 
این بود که نســبت به برپایی چنین 
برنامه ای در زمان تصدی مسؤولیت 
دولــت انقالبی و شــرایط ســخت 

اقتصادی که عموم مــردم را رنجور 
کرده است به سرعت واکنش نشان 
می دادند آنگونه که حضرت امیر )ع( 
به کارگزار خود عثمان بن حنیف برای 
نشستن او بر سر سفره ای رنگارنگ که 
فقرای زمانه از آن بهره ای نداشــتند 
تذکر داد و فرمود: »هشیار باش، امام 
شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از 
خوراکش به دو قرص کفایت نموده 
است. بدانید شــما قطعاً توانایی این 
قناعت را ندارید، ولی بــا اتصاف به 
پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و 

درستکاری مرا یاری کنید.«

چندی پیش خبری از مرگ زنبورهای عســل به دلیل 
سم پاشی درختان شهر اصفهان در فضای مجازی منتشر 
شد، درحالی که مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تأکید می کند شهر محل نگهداری 
و پرورش زنبور عسل نیست و برنامه حفظ فضای سبز 

اصفهان متوقف نمی شود.

۰6
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان گفت: پیش بینی درآمدهای 
استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بود که وصولی ۱۲ 
ماهه استان، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸ درصد مازاد بر پیش بینی ها بوده 
است. علیرضا عربها در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقش ذیحسابان و مدیران 
امور مالی دستگاه های اجرایی استان در تحقق شعار سال، خواستار تالش ویژه 
آنها در جذب حداکثری اعتبارات، نظارت مطلوب و رعایت قوانین و مقررات مالی 
و محاسباتی و تالش و استمرار نظارت مالی مطلوب شد و اظهار کرد: اصفهان 
باید به سمتی حرکت کند که بازتوزیع درآمدهای استان برای رشد تولید و بهبود 

وضعیت معیشتی و مردمی سازی اقتصاد استان باشد.
وی از تصویب پرداخت تسهیالت جز ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ کل کشور در استان اصفهان به ۵۳۰ فعال اقتصادی متقاضی به ارزش ۱۷ 
هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به میزان بیش از مبلغ مجموع مصوب 
و سهمیه استان خبر داد و گفت: در سال جاری نیز همچنان روند بررسی و 
تصویب درخواست تسهیالت ادامه دارد و تالش می شود با همکاری استانداری 
و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه، سهمیه تسهیالت بیشتری برای استان از 

این محل دریافت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اعتقاد بر اینکه ذیحسابان، امین 
دستگاه های اجرایی هستند، افزود: مهم ترین مأموریت آنها حفظ و حراست از 

اموال دولتی و مولدسازی و مدیریت دارایی ها است.
وی گفت: در واقع ذیحسابان زمینه ساز فرصت مناسب برای تسریع توسعه 

اقتصادی در راستای افزایش کمی و کیفی تولید در استان هستند.
عرب ها گفت: پیش بینی درآمدهای استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار 
میلیارد ریال بوده که وصولی ۱۲ ماهه استان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و حدود 

۱۸ درصد مازاد بر پیش بینی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی 
استان اصفهان:

درآمدهای اصفهان 
۱۸ درصد مازاد 
پیش بینی ها بود

خبر روز
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واکنش روز

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان شفاف سازی کرد؛

سم پاشی درختان اصفهان، 
بالی جان زنبورها

اقتصاد استان

افطاری 5 هزار نفری و سؤاالت بی پایان اذهان عمومی اصفهان

ضیافت افطاری سفره پرسش ها را پهن کرد!

مدیر آبفای فالورجان از پیشـرفت ۵۵ درصدی اجرای شبکه 
فاضـالب ۲ شـهر و ۲۵ روسـتا در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
محمدمهدی پرانـدوخ گفت: این طـرح با هـدف  بهره مندی 
ساکنان شهرهای اشترجان و مینادشـت و ۲۵ روستای دیگر 
از خدمـات جمـع آوری، تصفیـه و دفـع بهداشـتی فاضالب 
اجرا می شـود. وی با بیـان این که طـرح اجرای شـبکه جمع 
آوری فاضالب با سـرمایه گذاری شـرکت سـهامی ذوب آهن 
اصفهان و بـه منظور بازچرخانی پسـاب در صنعـت و کاهش 
وابستگی به آب های سطحی در سـه مرحله مختلف در حال 
اجراسـت گفت: در مرحله نخسـت کـه عملیـات اجرایی آن 
از سـال ۱۳۹۷ آغـاز و تاکنـون ۹۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 
داشـته اسـت ۹.۷ کیلومتر شـبکه جمع آوری و خـط انتقال 
فاضالب در ۱۴ روسـتای شهرسـتان فالورجان اجرا می شود 
و جمعیتـی بالـغ بـر ۲۱ هـزار و ۵۰۰ نفـر را تحـت پوشـش 

خدمـات دفع بهداشـتی فاضـالب قـرار می دهد.
مدیر آبفای فالورجان به بخش دوم این طرح که در شهرهای 

اشترجان و مینادشت در حال اجراست نیز اشاره کرد و افزود: 
در این مرحله ۶۷ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب اجرا 
و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث می شود که با پیشرفت ۷۰ 
درصدی همراه بوده است. وی افزود: مرحله سوم این عملیات 
نیز از آذر ماه سال گذشته در ۱۱ روستای شهرستان فالورجان 
با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده که تاکنون ۱۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
پراندوخ با اشاره به این که با اجرای این مرحله جمعیتی بالغ بر 
۱۸ هزار نفر در روستاهای کارویه، بندارت، دارافشان، خیرآباد، 
اسفهران، قلعه میر، شرودان، کروچ، دشتلو، طاد و سهروفیروزان 
از خدمات شبکه فاضالب بهره مند می شوند، گفت: در بخش 
سوم ۱۶۲ کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب اجرا 

و ۲ ایستگاه پمپاژ نیز احداث می شود.
اضافه می شود در صورت اجرای کامل طرح های یاد شده امکان 
بازچرخانی ۱۷۴ میلیون متر مکعب پساب در صنعت در طول 

۲۵ سال فراهم می شود.

مدیر آبفای فالورجان خبر داد: 

پیشرفت 55 درصدی اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 2 شهر و 25 روستای فالورجان

معـاون دادسـتان عمومـی و انقـالب 
اصفهان گفـت: تصادفات جـز مهمترین 
پرونده هـا بـا فراوانـی بـاال در محاکـم 
قضایـی ایـن اسـتان اسـت. عبـاس 
افتخـاری در نشسـت یک شـهر ضیافت 
آزادی زندانیـان جرائـم غیرعمد اسـتان 
اصفهان افـزود: تصادفـات شـمار زیادی 
از پرونده هـای قضایی اسـتان اصفهان را 
به خود اختصـاص داده که عامل انسـانی 
جـز مهمتریـن عوامـل وقـوع چنیـن 

حوادثـی اسـت.
وی بیان کرد: رانندگی بـدون گواهینامه 
و تخلفات حادثه ساز ناشـی از رفتار غلط 
راننـدگان باعث وقـوع حـوادث ترافیکی 
شـده و بخشـی از آن منجـر بـه فـوت و 
اعمـال مجـازات حبـس بـرای رانندگان 

شـده است.
معـاون دادسـتان عمومـی و انقـالب 
اصفهـان بـه تشـکیل پرونده هایـی مثل 
نـزاع، توهیـن، خسـارت بـه خـودرو که 
بـه دنبـال وقـوع تصـادف رخ می دهـد 
اشـاره کرد و افـزود: پـس از وقـوع حادثه 
راننـدگان بـه دلیـل ناتوانـی و نداشـتن 
مهـارت کنترل خشـم با یکدیگـر درگیر 

. ند می شـو

وی ادامـه داد: بسـیاری از ایـن دعـوا و 
اختالفات بـا یـک عذرخواهـی و کنترل 
عصبانیـت قابـل کنتـرل بـوده امـا نبود 
مهارت کنترل هیجان منفـی، دامنه این 
تصـادف را طوالنـی و بـه مراتب سـخت 

کـرده اسـت.
افتخـاری مهـارت افزایـی در حوزه هـای 
روانشناختی را مهم دانسـت و یادآورشد: 
آمـوزش و پـرورش در ایـن حـوزه نقـش 
مهمـی دارد تـا دانـش آمـوزان را در این 

عرصـه توانمنـد کنند.
وی از ضعـف فرهنگـی بـرای اسـتفاده از 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی در بیـن 
مردم اسـتان اصفهان انتقاد کـرد و افزود: 
بر اسـاس آمار مدیریت شـهری کالنشهر 
اصفهـان نیمـی از ظرفیـت ایـن نـاوگان 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و مـردم 
بیشـتر از خـودرو شـخصی و بـه صورت 
تـک سرنشـین بـرای سـفرهای خـود 

اسـتفاده می کننـد.
معـاون دادسـتان عمومـی و انقـالب 
اصفهـان اضافه کرد: حرکـت خودروهای 
تک سرنشـین در سطح شـهر ترافیک را 
سـنگین و به دنبـال آن افزایـش حوادث 

را رقـم می زنـد.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت 
استان اصفهان با بیان اینکه درآمد 
جایگاه داران سوخت طی پنج سال 
گذشته به یک سوم کاهش یافته است، 
گفت: مطابق آمار موجود بیش از ۷۰ 
درصد جایگاه های کشور دارای فروش 
کم و متوسط هستند و با این هزینه های 
سرسام آور امکان اداره جایگاه میسر 
نخواهد بود. پیمان کامران در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه برخی عوامل 
موجب ورشکستگی و ساقط کردن 
جایگاه های سوخت می شود، اظهار کرد: 
متأسفانه برخی تصمیمات به صورت 
تدریجی با تضعیف بنیه مالی و تعطیلی 
جایگاه های سوخت، در امر حیاتی 
و استراتژیک جامعه و کشور، یعنی 
سوخت رسانی، اختالل ایجاد می کند 
که موجب نارضایتی و قفل شدن امور در 
مملکت می شود. وی با اشاره به افزایش 
هزینه حقوق و دستمزد و همچنین 
نرخ تورم بانک مرکزی که موجب رشد 
هزینه ها، و تورم و همچنین افزایش 
هزینه های تمام جایگاه های سوخت 
شده است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، 
افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت 

به ۱۳۹۶ حداقل ۲۸۶ درصد و تورم 
۳۵۴ درصد و با توجه به ۵۷ درصد 
افزایش حقوق و دستمزد سال جاری، 
تورم ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۶ بالغ بر 
حداقل ۵۷۰ درصد خواهد شد، این 
در حالیست که افزایش درآمد کارمزد 
جایگاه داران سوخت تا سال ۱۴۰۰ 
حداکثر ۱۹۶ درصد بوده است. رئیس 
انجمن جایگاه داران استان اصفهان 
تأکید کرد: این شرایط سرنوشتی غیر از 
اضمحالل و نابودی صنف جایگاه داران 
سوخت را به همراه خواهد داشت. وی 
با تأکید بر اینکه درآمد جایگاه داران 
به  گذشته  سال  پنج  طی  سوخت 
یک سوم کاهش یافته است، افزود: این 
مهم عالوه بر عدم امکان رسیدگی دقیق 
به این اماکن استراتژیک باعث نارضایتی 
شدید صنفی و در آینده نزدیک موجب 
تعطیلی جایگاه های با فروش کم یا 
متوسط خواهد شد. کامران تأکید کرد: 
باید توجه داشت که مطابق آمار موجود 
بیش از ۷۰ درصد جایگاه های کشور 
دارای فروش کم و متوسط هستند و با 
این هزینه های سرسام آور امکان اداره 

جایگاه میسر نخواهد بود.

معاون دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

تصادفات بیشترین پرونده
در محاکم اصفهان دارد

رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان:

درآمد جایگاه داران سوخت
به یک سوم کاهش یافته است
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زهرا وفایی: اغلب مبتالیان به سویه های مختلف کووید 19، یا در 
طول بیماری و یا پس از بهبودی از بروز بعضی از اختالالت جسمی 
در ناحیه سر رنج می برند. پزشکان ایجاد عوارض مختلفی را پس 
از درگیری با کرونا یا پایان دوره این بیماری پیش بینی می کنند. 
به همین منظور با فاطمه جهانشاهی فر متخصص بیماری های 

مغز و اعصاب به گفت وگو نشستیم.
از او پرسیدیم »آیا کرونا می تواند باعث بروز عارضه های مغزی 
درفرد شود؟ این عوارض چیست؟« توضیح داد: بیماران مبتال به 
کرونا چه در فرم های خفیف و چه درفرم های شدید می توانند به 
عوارض سیستم عصبی دچار شوند. این عوارض به نسبت فرم های 

مختلفی می تواند وجود داشته باشد و اگر بخواهیم هم فرم های 
خفیف و هم شدید را حساب کنیم، شاید درصد زیادی از بیماران را 
شامل شود. در مطالعات دیده شده که حتی تا 80 درصد از بیماران 

مبتال به کرونا ممکن است دچار این عوارض شده باشند.
وی در توضیحات ادامه داد: این عوارض می تواند از یک سردرد 
ساده، بی قراری و ضعف و بی حالی یا ایجاد اختالالت بویایی و 
چشایی به خصوص در سویه های قبل از امیکرون که عارضه 
شایعی به حساب می آمد باشد تا موارد دیگر مثل: تشنج، سکته های 
مغزی )چه از نوع گرفتگی عروق و چه از نوع خونریزی مغزی(، 
درگیری اعصاب محیطی به صورت بیماری گیلن باره که باعث 

فلج در اندام ها می شود، فلج عصب مربوط به صورت یا عفونت های 
مغزی که به عنوان مننژیت از آن نام می بریم، بروز نماید. همچنین 
ایجاد حالت های بی قراری و توهم و هذیان در بیماران کرونای 
بدحال و یا به علت درگیری سیستم ایمنی، واکنش های خودایمنی 
را تحریک کند. پرسیدیم »آیا بروز این عوارض برای همه مبتالیان 
حتمی است؟« این متخصص بیماری های مغز و اعصاب تاکید کرد: 
خیر، دیده شده هرچقدر که بیماران مبتال به کرونا سریع تر به دنبال 
درمان خود بوده اند و به وضعیتشان رسیدگی کرده اند و اگر مشاهده 
کردند که یک بیماریشان به سمت بدحالی می رود، بالفاصله پیگیر 
درمان آن بوده اند، احتمال بروز عوارض جدی و طول مدت بستری 

در این بیماران به مراتب کاهش پیدا کرده است.
جهانشاهی فر همچنین یادآورشد: عالوه براین بعضی از موارد 
است که احتمااًل طی مدت زمان طوالنی برای بیماران مبتال به 
کرونا مشکل ساز شود. مثاًل سردردها یا اختالل حافظه یا ضعف و 
بی حالی. این ها مواردی است که ممکن است افراد را حتی برای 
چند ماه درگیر کند. حتی ما به عنوان عوارض بعد از کرونا بسیاری 
از بیماران را می بینیم که ممکن است حتی تا 6 ماه درگیر چنین 
عوارضی شوند. از این متخصص بیماری مغزواعصاب پرسیدیم »با 
توجه به اینکه مسائل یاد شده می تواند به طور جدی مبتالیان به 
کرونا را تحت تأثیر قرار دهد چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم؟« 
توضیح داد: اوالً باید سعی کنیم حتماً نکات بهداشتی به دقت رعایت 
شود. همچنین استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون کامل و 
تقویت سیستم ایمنی بدن بسیاری ضروری است. برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن مهمترین نکته این است که تغذیه خوبی داشته 
باشیم، انجام ورزش، خواب کافی و از استرس ها به شدت دوری 
کنیم. چنانچه به کرونا مبتال شدیم نباید از استراحت کافی غفلت 
شود و باید دوره بیماری با آرامش طی شود تا عارضه جدی پس از 

ابتال ایجاد نشود.

سکته های مغزی و اختالل حافظه از پیامدهای احتمالی ابتال به کرونا
متخصص بیماری های مغز و اعصاب درباره عوارض مغزی بعد از ابتال به کرونا هشدار داد:

چهارشنبه 24 فروردین 1401  | شماره 1030

ــه  ــاز ب ــد نی ــرای رش ــا، ب ــه موه ــلول ها، از جمل ــام س ــن A: تم ویتامی
ویتامیــن A دارنــد. ویتامیــن A همچنیــن بــه غدد پوســت برای ســاخت 
ــر را  ــت س ــبوم پوس ــد. س ــک می کن ــبوم کم ــام س ــه ن ــی ب ــاده روغن م
مرطــوب نگــه داشــته و باعث ســالمت پوســت می شــود. کمبــود ویتامین 

ــو شــود. ــزش م ــه ری ــد باعــث ایجــاد مشــکالتی از جمل A می توان
اگرچــه دریافــت ویتامیــن A کافــی بســیار مهــم اســت، اما مصــرف بیش 
از حــد آن نیــز توصیــه نمی شــود. طبــق تحقیقــات انجــام شــده مصــرف 

ویتامیــن A بیــش از حــد نیــز باعــث ریــزش مــو می شــود.
ســیب زمینــی شــیرین، هویــج، کــدو حلوایــی، اســفناج و کلــم حــاوی بتــا 

کاروتــن بــاال هســتند کــه بــه ویتامیــن A تبدیــل می شــود.
ویتامیــن A همچنیــن در محصــوالت حیوانــی ماننــد شــیر، تخــم مــرغ 
ــی از  ــیار عال ــع بس ــی منب ــر ماه ــن جگ ــود. روغ ــت می ش ــت یاف و ماس

ــت. ــن A اس ویتامی
ویتامین هــای B: یکــی از بهتریــن ویتامین هــای مــورد نیــاز بــرای مو 
ویتامیــن B اســت کــه بیوتیــن نامیــده می شــود. طبــق مطالعــات انجــام 
ــود ویتامیــن B وجــود  شــده، رابطــه مســتقیمی بیــن ریــزش مــو و کمب
دارد. اگــر چــه بیوتیــن بــه عنــوان درمــان ریــزش مــو اســتفاده می شــود، 
کســانی کــه کمبــود بیوتیــن دارنــد بهتریــن نتایــج را بــه دســت خواهنــد 
ــه نــدرت کســی دچــار کمبــود بیوتیــن اســت، چراکــه  آورد. بااین حــال، ب
مــواد غذایــی زیــادی حــاوی ایــن ویتامیــن هســتند. اطالعــات کمــی در 
مــورد اینکــه آیــا بیوتیــن بــرای رشــد مــو در افــراد ســالم مؤثــر اســت یــا 

ــر، وجــود دارد. خی
ــیژن و  ــه اکس ــز، ک ــای قرم ــد گلبول ه ــه رش ــای B ب ــایر ویتامین ه س
مــواد مغــذی را بــه پوســت ســر و فولیکول هــای مــو می فرســتند، کمــک 
ــوان  ــتند. می ت ــو ضــروری هس ــد م ــرای رش ــا ب ــن فرآینده ــد. ای می کنن
ــه:  ــد، از جمل ــت کنی ــی دریاف ــواد غذای ویتامین هــای B را از بســیاری از م
غــالت کامــل، بادام ها، گوشــت، ماهی، غــذای دریایــی و ســبزیجات برگ 
ســبز تیره. عــالوه بــر ایــن، غذاهــای حیوانــی تنهــا منبــع خــوب ویتامین 
B12 هســتند. بنابرایــن اگــر دنبــال رژیــم گیاهخــواری یا وگان هســتید، 

بایــد حتمــاً از مکمــل اســتفاده کنیــد.
ــدود  ــث مس ــد باع ــکال آزاد می توانن ــیب های رادی ــن C: آس ویتامی
ــیدان  ــی اکس ــک آنت ــن C ی ــوند. ویتامی ــزش ش ــو و ری ــد م ــردن رش ک
ــی از  ــیداتیو ناش ــترس اکس ــر اس ــه محافظــت در براب ــه ب ــوی اســت ک ق
ــد کالژن،  ــرای تولی ــدن ب ــالوه، ب ــد. بع ــک می کن ــای آزاد کم رادیکال ه

ــاز دارد. ــن C نی ــه ویتامی ــو، ب ــاختارهای م ــن س ــی از مهم تری یک
ویتامیــن C همچنیــن به جــذب آهــن، مــواد معدنی ضــروری برای رشــد 
مــو، کمــک می کنــد. تــوت فرنگــی، فلفــل، گــواوا و مرکبــات همــه منابع 

خوبــی از ویتامین C هســتند.
ــک  ــی، ی ــه آلوپس ــا عارض ــن ب ــن D پایی ــطح ویتامی ــن D: س ویتامی
ــن  ــه ویتامی ــد ک ــر می آی ــه نظ ــت. ب ــط اس ــو، مرتب ــزش م ــوی ری الگ
ــر  D نقــش مهمــی در تولیــد مــو داشــته باشــد، امــا بیشــتر تحقیقــات ب
گیرنده هــای ویتامیــن D تمرکــز دارند. نقــش اصلــی ویتامین D در رشــد 
مــو ناشــناخته اســت. اکثــر افــراد ویتامیــن D کافــی دریافــت نمی کننــد. 
ــدن  ــد. ب ــش دهی ــن D را افزای ــرف ویتامی ــه مص ــود ک ــه می ش توصی
ــا اشــعه های خورشــید تولیــد  ویتامیــن D را از طریــق تمــاس مســتقیم ب
می کنــد. مــواد غذایــی سرشــار از ویتامیــن D عبارتنــد از: ماهــی چــرب، 

ــده. ــی ش ــای غن ــا و غذاه ــواع قارچ ه ــی از ان ــی، برخ ــر ماه ــن جگ روغ
ویتامیــن E: هماننــد ویتامیــن C، ویتامیــن E نیز یــک آنتی اکســیدان 
اســت کــه می توانــد بــه جلوگیــری از اســترس اکســیداتیو کمک کنــد. در 
ــه ریــزش مــو، پــس از 8 مــاه  یــک تحقیــق انجــام شــده، افــراد مبتــال ب
ــاهده  ــو را مش ــد م ــش رش ــن E، 34.5٪ افزای ــل ویتامی ــرف مکم مص
کردنــد. تخمــه آفتابگــردان، بــادام، اســفناج و آووکادو همــه منابــع خوبــی 

از ویتامیــن E هســتند.

پریسا جمدی: اکثر افراد موهای سالم را نشانه سالمت 
و زیبایی می دانند. موها نیز مانند بخش های دیگر بدن، 
برای رشد و سالمت به انواع مواد مغذی و ویتامین ها 
نیاز دارند. اکثر موارد ریزش مو با کمبودهای تغذیه ای 
مرتبط هســتند. اگرچه عواملی مانند سن، ژنتیک و 
هورمون ها نیز بر رشد مو تأثیر می گذارند، اما مصرف 
مواد مغذی نیز نقش مهمی در رشد و سالمت مو دارد. 
در این مقاله 5 ویتامین و 3 مواد مغذی دیگر که به رشد 

مو کمک می کند، آورده شده است.

موهـای بهتری روی سـرمان 
نگـه داریم!

5 نوع از بهترین ویتامین ها برای رشد مو
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 2017-17025 ISO/IEC استاندارد
الزامات عمومی برای احراز صالحیت 
آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است 
و پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد 
برای آزمایشگاه های شرکت هایی که در 
عرصه بین المللی فعالیت می کنند و استراتژی 
آن ها تولید محصوالت باکیفیت است 
ضروری است. در ارزیابی این استاندارد، 
آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی فنی وجود 
روش های آزمون به روز و معتبر، سوابق 
تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون، 
نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل از 
آزمون، مهارت کارکنان، تأسیسات و شرایط 
محیطی مناسب، کفایت تجهیزات و قابلیت 
ردیابی کالیبراسیون آن ها و... مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقالل، 
التزام به رازداری و حفظ محرمانگی اطالعات 
آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس 
بودن منابع موردنیاز و کنترل مستندات و 
سوابق و... در آزمایشگاه ها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. وی افزود: اجرای الزامات این 
استاندارد و اخذ گواهینامه مربوطه همواره 
موردتوجه مشتریان، سازمان ملی استاندارد، 
سازمان ها و نهادهایی است که به دالیل 
گوناگون شرکت فوالد مبارکه را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. خوشبختانه پیاده سازی و اجرای 
الزامات این استاندارد بیش از یک دهه است 
که در شرکت انجام شده و در این مرحله برای 
سومین بار، تجدید گواهینامه بین المللی این 
استاندارد در آزمایشگاه های آزمون شرکت 
فوالد مبارکه و فوالد سبا با موفقیت انجام 
گرفته است. مدیر آزمایشگاه های شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مؤسسه ای 
که فوالد مبارکه را در این استاندارد تأیید 
صالحیت کرده، آژانس بین المللی تأیید 
 )TURKAK( صالحیت کشور ترکیه
است که یک مرجع بین المللی و مورد 
تأیید اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت 
آزمایشگاه ها )ILAC( و اتحادیه منطقه ای 
تأیید صالحیت اروپا )EA( است و همین 
امر باعث اعتبار بین المللی نتایج آزمون 

آزمایشگاه های شرکت است.
تـــــوجه  با  داشت:  اذعــــان  وی 
ویـــــــــــرایش  تغیــــیر  به 
 17025 ISO/IECاستــــــاندارد
از ویرایش 2005 به 2017 و الزام به انجام 
ممیزی با توجه به ویرایش جدید، ارتقای 
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های 
شرکت مطابق با این ویرایش در دستور کار 
قرار گرفت و با استفاده از توان کارشناسی 
جلسه   30 برگزاری  و  آزمایشگاه ها 
کارشناسی، الزامات جدید پیاده سازی شد و 
با برگزاری ممیزی داخلی از کفایت اقدامات 
انجام گرفته اطمینان حاصل گردید. در 
ویرایش جدید، ساختار استاندارد به طورکلی 
تغییر کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک و 
فرصت به آن اضافه شده است. در راستای 
اجرای الزامات این استاندارد، بیش از 16 
مورد برگزاری مقایسه بین آزمایشگاهی 
و یا شرکت در آزمون مهارت در زمینه 
آزمون های مرتبط با محصوالت، مواد اولیه 
و مواد مصرفی در سطح ملی و بین المللی 
توسط آزمایشگاه های شرکت انجام شده 
است که خوشبختانه در همه این مقایسه ها 
نتایج صادره از آزمایشگاه های شرکت مورد 

تائید قرار گرفته اند.

کسب استاندارد بین المللی 
توسط فوالد مبارکه

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه 
خبر داد:

صنعت

ISFAHAN
N E W S

مرضیه محب رسول: گسترش 
مبادالت تجاری میان ایران و عراق به 
حدی گسترده و در امنیت اقتصادی و 
غذایی این همسایه ایران پر رنگ است 
که هر نوع تصمیمی از سوی این دولت 
در مورد میزان روابط تجاری و اعمال 
نظر و قانون می تواند تبعات و تاثیرات 
گسترده ای در عراق به جا بگذارد. دولت 
عراق اگر چه بسیار تمایل دارد تا از زیر 
بار وابستگی غذایی به ایران رهایی یابد 
اما ساختارهای جغرافیایی و سیاسی 
این کشور عماًل به زودی اجازه چنین 
کاری را به این کشور نخواهد داد. در 
طی دو دهه گذشته امریکا عربستان 
و حتی اسرائیل تالش دارند تا عراق 
را به کشوری مستقل و با حداقل های 
نیاز به ایران تبدیل کنند اما هنوز حتی 
قدم های کوچکی هم در این رابطه 
برداشته نشده است. نمونه این مساله 
در غائله بسته شدن مرز شلمچه در 
روزهای گذشته قابل مشاهده است. 
تصمیمی که دولت عراق تالش کرد 
با اتخاذ آن به نوعی طرف ایرانی را 
برای اجرای موارد مورد نظر خود تحت 
فشار قرار دهد اما تبعات آن در داخل 
آن قدر گسترده بود که دولت ناچار به 

عقب نشینی از این تصمیم شد.
بسته شدن گذرگاه مرزی شلمچه در 
هفته گذشته با استدالل جلوگیری از 
شیوع کرنا اتفاق افتاد. این مرز بارها در 
طول دوران پاندمی بر روی مسافران 
و کاالهای صادراتی بسته شده بود. 
گذرگاه مرزی شلمچه واقع در استان 
بصره عراق یکی از شاهراه های حیاتی 
واردات به این کشور است. تنها در 
ده ماهه ابتدایی سال گذشته بیش 
از 25 میلیون و ۴0 هزار تن کاال به 
ارزش هفت میلیارد و 295 میلیون 

دالر از صادر شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 12 درصد در 
وزن و 1۴ درصد در ارزش رشد داشته 
است. این حجم از تبادالت اقتصادی 
نشان می دهد این مرز تا چه حد نقش 
استراتژیکی در اقتصاد هر دو کشور دارد. 
بستن این مرز با بهانه های کرونایی در 
حالی است که در سال جدید دولت 
عراق موافقت کرده تا زائران ایرانی را 
بدون تست کرونا هم پذیرش نماید، 
پس پشت پرده این تصمیم مالحظات 

دیگری قرار داشته است.
اصل ماجرا مربوط به اعتراضی است 
که عراقی ها نسبت به وضع تعرفه های 
گمرکی از صادرات به عراق دارند پولی 
که هزینه های صادرات در ایران را 
افزایش می دهد و به تبع آن عراقی ها 
هم باید این هزینه ها را بپردازند. مرزها 
البته در بخش کردستان عراق همچنان 
باز است و مبادالت از آن منطقه صورت 
می گیرد اما راه میان بر رسیدن مواد 
غذایی به داخل عراق فعاًل بسته 
است و دولت عراق در حالی شاه راه 
وارداتی به این کشور از ایران به عنوان 
بزرگ ترین صادرکننده موادغذایی 
را بسته که وضعیت تورمی و افزایش 
قیمت موادغذایی به خصوص در آستانه 
ماه رمضان اعتراضات گسترده ای را در 
عراق به دنبال داشته است. علت های 
عنوان  مساله  این  برای  مختلفی 
می شود از جمله جنگ اوکراین و باال 
رفتن قیمت های جهانی موادغذایی 
در داخل این کشور، اما برخی فساد 
اداری را در این زمینه مؤثرتر می دانند 
به خصوص آنکه در هفته های اخیر 
قیمت نفت افزایش یافته و درآمدهای 
دولت عراق به صورت چشمگیری 
باال رفته است پس انتظارات در مورد 

سیاست های حمایتی دولت هم بیشتر 
شده است.

 از 31 سال پیش، عراق برای حمایت 
از اقشار فقیر جامعه همواره سعی 
کرده تا طرح توزیع جیره غذایی را 
اجرا کند، اما در طول سالهای اخیر 
این طرح به دلیل فسادهای مشاهده 
شده از سوی مسئولین، مورد انتقاد 
گسترده سیاسی و مردمی قرار گرفته 
است بسته شدن مرز شلمچه هم 
بخشی از همین زدوبندهای سیاسی 
و اقتصادی قلمداد شده است. بسیاری 
از مردم محلی می گویند دولت برای 
سود بردن بیشتر کردستان عراق این 
وضعیت را ایجاد کرده و به همین دلیل 
نمایندگان تعدادی از شهرهای جنوب 
و مرکز عراق فشارهای سیاسی بر 
برخی  گشایش  جهت  در  دولت 
از گذرگاهها و مرزهای مشترک 
با کشورهای همسایه از جمله مرز 
شلمچه را پیش گرفتند این نمایندگان 

در پارلمان، مهلت سه روزه ای را به 
دولت دادند تا گذرگاه مشترک میان 
عراق و جمهوری اسالمی ایران را 
به منظور واردات موادغذایی باز کند. 
در غیر این صورت، نمایندگان خود، 
اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه برای 
ورود موادغذایی اساسی کرده و همه 
تبعات قانونی این اقدام خود را نیز بر 
عهده می گیرند، پس از این اولتیماتوم 
تجمعات و اعتراضات خیابانی هم 
افزوده شد. حتی این بار صدای اعتراض 
امام جمعه نجف اشرف هم نسبت به 
این اقدام بلند شد. »سید صدرالدین 
القبانجی« خطیب جمعه نجف اشرف 
در خطبه های نماز جمعه این شهر از 
دولت عراق خواست که گذرگاه های 
مرزی میانی و جنوبی کشور را به روی 
واردات موادغذایی در شرایط گرانی 
قابل مالحظه بگشاید. »القبانجی« 
تصریح کرد: بستن گذرگاه های وسط 
و جنوب عراق و باز گذاشتن آن در اقلیم 

کردستان از سوی دولت، موضعی 
غیرقابل توجیه است.

در نهایت دولت ناچار شد این مرز را باز 
کند اتفاقی که هم به نفع صادرکنندگان 
ایرانی است و هم عراقی ها را منتفع 
خواهد کرد. دولت عراق بارها تالش 
کرد تا مرزهای ایران را به روی 
موادغذایی و کشاورزی ببندد، اغلب 
به بهانه حمایت از تولید ملی و رونق 
کشاورزی، اما در این سال ها تقریباً هیچ 
برنامه مدونی برای تقویت تولید و رشد 
کشاورزی اجرا نکرده و این کمبودها 
هر روز جدی تر امنیت غذایی مردم 
را تهدید می کند. در نتیجه شلمچه 
حاال جدای از یک گذرگاه مرزی یک 
تأمین کننده استراتژیک برای مردم 
عراق نیز هست به همین دلیل دولت 
تسلیم فشارها و اعتراضات و تجمعات 
مردمی در این مرز شد و گذرگاه به روی 
عبور کامیون های حامل مواد غذایی 

گشوده شد.

شاه راه صادراتی ایران و عراق بازگشایی شد
پیروزی اعتراضات مردمی بر تصمیم های دولتی در مرز شلمچه

ملودی دهانی:  با مساعدت نیکوکار اصفهانی و کمیته امداد امام )ره( در 
ماه مبارک رمضان، زندانی محکوم مالی به آغوش خانواده بازگشت. محسن 
عباسی فر سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه یک اصفهان، از 
آزادی زندانی به همت حامی نیکوکار خبر داد و گفت: در هشتمین روز از ماه 
مهمانی خدا، با مساعدت خیر اصفهانی، آزادی یک سرپرست خانوار که به 

دلیل جرائم مالی در زندان به سر می برد، به وی اهدا شد. 
عباسـی فر، با اشـاره بـه اینکـه خانـواده زندانیان هماننـد سـایر مددجویان 

تحت حمایـت از تمامی خدمات ایـن نهاد بهره مند می شـوند، ادامـه داد: با 
اهدای مبلغ 100 میلیون تومان توسـط حامـی نیکوکار به یکی از شـاکیان 

پرونده، موجبـات آزادی سرپرسـت این خانوار فراهم شـد.
وی بـا بیـان اینکـه آزادی ایـن زندانـی هدیـه ای ارزشـمند از فضائـل ماه 
مبارک رمضان به واسـطه این انسـان نیکـوکار بود، افزود: بـا پیگیری های 
انجام شـده توسـط کمیته امداد منطقـه یک اصفهـان، مبلـغ 130 میلیون 
تومـان مابقـی بدهی زندانی نیز توسـط شـاکی بخشـوده شـد. سرپرسـت 

کمیتـه امداد منطقـه یک اصفهـان با اشـاره به سـایر برنامه های ایـن نهاد 
در ماه مبارک رمضـان و دعوت از نیکـوکاران در ماه مبـارک رمضان برای 
مسـاعدت در پویش اطعـام مهـدوی افطاری سـاده، بیـان داشـت: در این 
ماه پـر برکت، خیـران نیـک اندیـش می تواننـد از طریق شـماره گیری کد 
#031318877 مسـاعدت های خـود را بـرای رفـع مشـکالت نیازمنـدان 

تحت حمایـت ایـن منطقه اهـدا کنند.

زندانی  بازگشـت 
به  مالی  محکـوم 
خانـواده آغوش 

آزادی زندانی سرپرست خانوار با 
کمک یک خیرانجام گرفت؛

https://www.healthline.com/nutrition/best-vitamins-hair- منبــع: 
6_growth#TOC_TITLE_HDR
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 امیر شهاب زندآور  بعید است 
کسی سینمایی »از کرخه تا راین« 
را نشناسد، شاید در برابر تماشای 
آن مقاومت هم کرده ولی خیلی 
بعید است موسیقی متن شاهکار 
و ماندگاری که مجید انتظامی 

ساخت را نشنیده باشد.
بـی شـک »از کرخـه تـا رایـن« 
شـاخص ترین،  از  یکـی 
ماندگارتریـن و تاثیرگذارتریـن 
مقدسـی  دفـاع  فیلم هـای 
کشـورمان محسـوب می شـود 
که بـه واسـطه نوعـی از روایت و 
نگاه به جنـگ که در زمـان خود 
بـه شـکلی بدیـع بـه مخاطـب 
عرضه شـد، بـه جـرات می توان 
گفـت بـه انـدازه یـک مکتـب 
توانسـته روشـنگری کند. فیلم 
ابراهیـم حاتمی کیـا، سـیمای 
واقعی جنـگ تحمیلـی، از جان 
گذشـتگی ها، رشـادت ها و در 
الیه ای باالتـر، رئال تریـن روایت 
و بـرش از جنـگ را بـا غلبـه 
تماتیـک داسـتان و کنش هـای 
عاطفی شخصیت ها به مخاطب 
ارائه می کند. حاال طـی روزهای 
اخیردیدیـم و خواندیـم کـه در 
اقدامی عجیـب و غیرقابل انتظار 
کـه از سـوی سـامانه اینترنتـی 
گرفتـه،  صـورت  »فیلیمـو« 
فیلـم  انقالبـی  صحنه هـای 
سـینمایی »از کرخـه تـا راین« 
زیـر تیـغ سانسـور رفتـه اسـت!
این اقدام شـک برانگیز، سانسور 
سکانسـی پیرامـون ارتحـال و 
تشـییع امـام خمینی اسـت که 
صحنه هایـی بسـیار تأثیرگـذار 
می گیـرد،  شـکل  فیلـم  در 
ایـن سـکانس چنـد دقیقـه ای 
متاسـفانه توسـط فیلیمـو بـه 
صورت کامل حذف شـده اسـت 
و دلیـل خاصـی هـم بـرای ایـن 
سانسـور عنـوان نشـده اسـت. 
حتـی زیرنویس هـای فیلـم هم 
کـه بسـیار روشـنگر و انقالبـی 
اسـت، سانسـور شـده اسـت. 
ایـن رویکـرد بـرای ایـن سـایت 
پخـش محتـوا کـه می بایسـت 
در مسـیر آزادی بیـان و منـع 
سانسـور حرکـت کنـد، عجیب 
و غیرمنتظـره اسـت. الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه نسـخه اصلـی 
»از کرخـه تـا رایـن« ۹۳ دقیقه 
اسـت امـا نسـخه ای کـه در 
فیلیمـو بارگـذاری شـده، ۸۸ 

دقیقـه اسـت.
در  منتشـره  متـن  قـول  بـه 
خبرگـزاری فـارس: خدشـه 
وارد کـردن بـر فیلمی چـون »از 
کرخـه تا رایـن« به ایـن می ماند 
که مـوزه لـوور را از شـهر پاریس 
حـذف کنیـد. این فیلـم فـراز و 
فرودهـای خـود را پشـت سـر 
گذاشـته تا بـه اینجـا رسـیده و 
بجـز در دوران اکـران موفـق 
سـینمایی، بارها از تلویزیون نیز 
پخش شـده اسـت. »از کرخه تا 
راین« اولیـن اثر جـدی ملودرام 
در حـوزه جنـگ در سـینمای 
ایران به شـمار مـی رود کـه بعداً 
آثـاری ماننـد »کیمیا« سـاخته 
احمدرضـا درویـش در سـال 
۱۳۷۳ و »میـم مثـل مـادر« اثر 
مرحـوم رسـول مالقلی پـور در 
سـال ۱۳۸۵ بـه ایـن حـوزه کم 
حجـم از آثـار دفـاع مقدسـی 
شـاخص و فاخـر، افزوده شـدند.

ایران اولین گام ها برای استفاده از فرصت برگزاری جام جهانی قطر را برداشت؛

فرصت اقتصادی در همسایگی

بانک آینده با محوریت بانکداری اسالمی، ضمن اهتمام بر پیش برد 
اهداف تدوین شده، به موازات فعالیت های اقتصادی خود، همواره 

ایفای رسالت های اجتماعی را نیز مدنظر قرار داده است.
بر این اساس و به منظور قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران گرامی، 
بانک آینده در پنج دوره متوالی از سال ۱۳۹4 تا ۱۳۹۸ جشنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز را به عنوان فعالیت جنبی و 
مشوق برای حضور پررنگ آحاد جامعه برگزار نموده است که از محل 
منابع آن تا به امروز بیش از 4۹ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج 
با مجموع بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال برای جوانان شایسته کشور 

تأمین اعتبار شده است.
هم چنین، با وجود محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا که 

مانعی بر تعامل گسترده تر با مشتریان در دو سال پیشین بوده است، 
عالوه بر مصارف هدف مند در مسیر ارزش آفرینی برای مشتریان، با 
نظارت مستمر نهادهای حاکمیتی به ویژه بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
بخشی از مددجویان و کارفرمایان سازمان بهزیستی کل کشور نیز 
مخاطب طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی بانک در حیطه مصارف 

قرض الحسنه بانک واقع شده اند.
 شایان ذکر است که با وجود برگزار نشدن جشنواره در دو سال اخیر، 
میزان استقبال مشتریان برای مشارکت در این امر خداپسندانه قابل 
توجه بوده و هم چنان رو به افزایش است که نشان از تمایز ماهوی 
فرهنگ تعاملی مشتریان بانک آینده و نویدبخش اقدامات توسعه ای 

پایدار در آینده میهن عزیزمان خواهد بود.

تسهیل ازدواج ۴۹۰۰۰ زوج ازمحل منابع قرض الحسنه بانک آینده؛

استقبال خوب مشارکت کنندگان ادامه دارد

خبر اول
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حذف مشکوک این 
باردرسینمایی »از کرخه 

تا راین« اتفاق افتاد

 تیغ تیز سانسور
در جیب »فیلیمو«

 مریم عمادی به نظر می رسد این روزها ایران همه تخم 
مرغ هایش را در سبد برجام نگداشته و به موازات مذاکرات 
هسته ای، مذاکراتی نیز برای آزادسازی پولهای بلوکه شده خود 
انجام می دهد و درحالی که هنوز مذاکرات وین به نتیجه نرسیده و 
توافق هسته ای در هاله ای از ابهام قرار دارد، ایران توانسته از طریق 
امتیازات تشویقی و مذاکرات موازی، ازجمله به ازای شهروندان 
دوتابعیتی، میلیاردها دالر از پولهای مسدود شده خود در خارج 
را آزاد و به کشور بازگرداند. در این راستا روز گذشته بسیاری از 
خبرگزاری ها مدعی شدند که  بخش قابل توجهی از منابع ارزی 
مسدودی ایران در پی توافق جدید آزاد می شود و  تا آخر هفته 
یک هیات ارشد به این منظور به تهران سفر می کند. میزان منابع 
ارزی که با اجرای موافقت نامه اخیر آزادسازی خواهد شد، هفت 
میلیارد دالر برآورد شده است. بر اساس چارچوب توافق شده، 
وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، 
درحساب های ایران وصول شود. نکته قابل توجه این است که این 
دارایی ها درخصوص آزادسازی نیز باید در اختیار بانک مرکزی 
قرار گیرد؛ زیرا دولت منابع ریالی آن را از سوی بانک مرکزی 
دریافت کرده است. وازیر این هفت میلیارد دالر به حساب های 
ایران نشانه هایی از باز شدن تدریجی محدودیت های بانکی علیه 
ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال 

بانکی سابقه نداشته است.
•تالش دولت طلبکار و چراغ سبز کشورهای بدهکار

دارایی هـای بلوکه شـده ایـران درکشـورهای دیگـر همـواره 
یکـی از موضوعـات داغ محافـل رسـانه ها در چنـد سـال اخیـر 
تبدیل شـده اسـت. همزمـان با خـروج آمریـکا از برجـام بخش 
عظیمـی از دارایی هـای ارزی ایـران درخـارج از کشـور بلوکـه 
شـد. دارایی هـای ارزی ایـران در شـورهایی همچـون کـره 
جنوبی، هنـد، ژاپن، عراق و عمان مسـدود شـده اسـت و مبنی 
بـر گزارش هـای منتشـر شـده میـزان بدهـی هنـد بـه کشـور 
حـدود هفت میلیـارد دالر اسـت. عـراق نیـز حـدود دو میلیارد 
دالر از دارایی هـای ایـران را مسـدود کرده اسـت و درمـورد کره 
جنوبی، آمار متناقضی منتشـر می شـود. بر اسـاس گزارش های 
منتشـر شـده، دارایی های ایران در کـره جنوبی بالغ بر شـش تا 
نه میلیـارد دالر اسـت. در یکـی دو سـال اخیر  به دلیل تشـدید 
شـدن حلقـه تحریم هـا و شـیوع کرونـا، ایـن موضـوع منجر به 
فشـار جدی به دولـت در اداره کشـور شـد و باعث شـد اقدامات 

مهمی در راستای آزادسازی بخشـی از پولهای بلوکه شده ایران 
در سـایر کشـورها همزمان با مذاکرات احیای برجام انجام شود. 
اکنـون که برخـی کشـورها متوجـه شـده اند تاحـدودی توافق 
نزدیک اسـت، مقـداری انعطـاف نشـان داده و برای آزادسـازی 
پول هـای بلوکـه شـده چـراغ سـبز نشـان می دهنـد. هرچنـد 
برخی از آنهـا اعتقـاد دارند ایـن منابـع ارزی قبل از توافـق آزاد 
شـود و برخی هـم آن را به بعد توافـق موکول می کننـد. گفتنی 
اسـت در آبان مـاه ۱400 مقامات کشـور آزاد شـدن بخشـی از 
دارایی های بلوکه شـده ایران در خارج از کشـور را تأیید کردند؛ 
اخبار منتشر شده حاکی از آزادسـازی ۳.۵ میلیارد دالر از منابع 
ارزی بلوکـه شـده ایـران بود که بـه طـور دقیق مطرح نشـد که 
این دارایی ها توسـط کدام کشـورها آزادسازی شـده است. بعد 

از ایـن ازادسـازی در هفته هـای گذشـته نیـز شـاهد دسـتاورد 
دیگـر وزارت خارجـه در زمینـه دسترسـی ایـران به بخشـی از 
دارایی هـا و امـوال بلوکـه شـده خـود در مذاکـرات فرابرجامی 
بوده ایـم کـه یکـی از انها مربـوط می شـود بـه پرداخـت بدهی 
۳۹0 میلیـون پونـدی انگلیـس بـه ایـران. ضمـن اینکـه در 
جلسـه غیـر رسـمی روز سه شـنبه ۱6 فروردیـن کمیسـیون 
امنیت ملـی و سیاسـت خارجی با اعضـای وزارت خارجـه، بیان 
شـد کـه طـی تالش هـای صـورت گرفتـه منابـع بلوکـه شـده 
 ایـران درکـره جنوبـی قـرار اسـت آزاد شـود ولـی زمـان آن را 

بیان نکردند.
• مردمی که امیدی به گشایش اقتصادی ندارند

 یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه در ارتباط بـا اخبار آزادسـازی 

پولهای بلوکه شـده مطرح می شـود بی اعتمادی افـکار عمومی 
نسـبت به انتشـار چنین خبرهایـی اسـت. برخی مردم انتشـار 
ایـن اخبـار را بـه قصد اثرگـذاری آنـی بـر بـازار و اقتصـاد ایران 
عنـوان کرده اند؛ چراکـه در روزهای گذشـته با توقـف مذاکرات 
ویـن، نـرخ دالر در ایـران رونـد افزایشـی داشـته اسـت. آنـان 
معتقدنـد زمانـی کـه مذاکـرات متوقف می شـود و یـا خبرهای 
ناامید کننده از وین به گوش می رسـد و سـریعاً دالر زنجیر پاره 
می کند، چنین اخبـاری برای تنظیـم هرچند کوتاه مـدت بازار 
منتشـر می شـود. ضمن اینکـه برخـی از مـردم بیـان می کنند 
ایـن آزادسـازی های اخیـر تأثیـر چندانـی بـر معیشـت آنـان 
نگذاشـته اسـت. اقتصاددانان نیز نسـبت به بازگشـت پول های 
بلوکه شـده و تنظیـم بـازار امیـدی ندارند. آنـان بازگشـت این 
منابـع را بسـیار سـخت و مسـتلزم انتقـال اسـکناس بـه ایران 
می داننـد. آنـان می گوینـد معموالً با کشـورهایی کـه پول های 
بلوکه شـده ایـران را در اختیار دارند توافق می شـود کـه به ازای 
آن اقالم و کاالی بشـر دوسـتانه وارد شـود و یا اینکـه این منابع 
صرفـاً بـرای بازپرداخـت تعهـدات ارزی شـرکت های خارجـی 
کـه قبـل از تشـدید تحریم ها کاالهـا و خدمـات به ایـران صادر 
می کردنـد، آزاد می شـود. مثـاًل کـره سـعی می کنـد به جـای 
پرداخت مسـتقیم پـول، به ایـران کاال صـادر کند ایـن موضوع 
مغایر با آن چیزی اسـت کـه در توافقنامه بازرگانی میـان ایران 
و کـره جنوبی مطرح اسـت یا حتی سـال گذشـته کـره جنوبی 
بـه جـای پرداخـت پـول بـه ایـران ۱۸ میلیـون دالر از از محل 
پول هـای بلوکه شـده این کشـور را بـه سـازمان ملـل پرداخت 
کرده تا حق رأی جمهوری اسـالمی در سـازمان ملل برگردانده 
شـود. مسـئله دیگر عدم تغییـر نـرخ دالر در اثر این ازاد سـازی 
هاسـت. مذاکرات وین کماکان در فضـای بالتکلیفی باقی مانده 
و در این میـان وجـود ارز 26 هـزار تومانـی هم ناشـی از همین 
عامل متوقـف بـودن مذاکـرات وین اسـت. برخی کارشناسـان 
معتقدند آزادسـازی پول هـای بلوکه شـده بازیافتـی در چرخه 
ارز در ایـران نخواهـد داشـت.  باید توجه داشـته باشـیم پس از 
مذاکرات سـال ۹4 هم با توافـق برجام، نـرخ دالر علیرغم انتظار 
سـقوط، ریـزش چندانی نداشـت و بـه نظر می رسـد اگـر پولی 
هم آزادسـازی شـود. باز هم با ریزش نرخ دالر مواجـه نخواهیم 
بود. از ایـن رو سـهامداران نگران افت شـاخص بازار سـرمایه به 

دنبال ریزش نـرخ دالر نباشـند.

 مرضیه محب رسول  بر اساس پیش بینی ها قطر بین بیست تا 
سی میلیارد دالر از برگزاری بازی های جام جهانی در کشورش 
سود خواهد بود کشوری کوچک با محدودیت های سرزمینی که 
برای به سرانجام رساندن مسولیتی که قبول کرده ناچار به کمک 
گرفتن از دوستان و همسایگان بزرگ تر خود در منطقه خواهد بود. 
قطر کشوری با منابع فراوان اما توانایی های محدود است به همین 
دلیل از همان روزهای آغاز تأیید نامش از سوی فدراسیون جهانی 
فوتبال برای میزبانی فرصت های اقتصادی همسایگان این کشور 
به خصوص ایران بارها گوشزد شد ایران به عنوان کشوری که در 
زمان دشمنی عربستان و امارات در کنار حکومت قطر باقی ماند و 
خطر نابودی را از سر این کشور رفع کرد گزینه ای مورد توجه برای 

مسوالن قطر است.
• چندین میلیون طرفدار فوتبال به این کشور خواهند آمد

این می توانست فرصتی درخشانی برای کشورمان باشد تا هم 
بخشی از بار جام جهانی را به دوش بکشد و هم فرصت درآمد 
زایی بسیار خوبی را فراهم نماید. کارشناسان می گویند به خاطر 
محدودیت های زمینی در این کشور، قطری ها بسیار مشتاق 
هستند بتوانند با عقد قرارداد با مسئوالن ایرانی حداقل کمپ 

چند تیم ملی فوتبال کشورهای 
مختلف را در همین جزیره دایر 

کنند. گفته می شود کیش 
امکان اسکان و ایجاد کمپ 

حداقل برای ۵ تیم ورزشی را 
دارد که در صورت پیروزی تیم ملی 

فوتبال کشورمان یکی از این تیم ها می تواند 
تیم ملی فوتبال کشور خودمان باشد. کیش به علت 

همسانی آب و هوایی می تواند انتخابی مناسب برای اسکان 
تیم ها و یا مسافران به قطر باشد.

در دو سه سال گذشته اما در سایه تحریم و کشمکش با غرب 
فرصت سوزی های زیادی در این زمینه انجام شد به طوری که 
حتی یک رایزنی جدی در مورد حضور ایران در زمان جام جهانی 
و به عهده گرفتن بخشی از مسولیت های این رویداد مهم جهانی 

هم صورت نگرفت.
این در حالی است که ایران در سال های اخیر صمیمانه ترین و 
گسترده ترین روابط را با این کشور عربی داشته است حتی در سفر 
سال گذشته ابراهیم رییسی به قطر طرح جنجالی تونل زیر زمینی 

ایران و قطر برای اتصال دو کشور هم مطرح شد اما در نهایت همه 
این روابط به تعارفات دیپلماتیک و ژست های سیاسی ختم شد، 
در حالی که رقیب جدی ما در این کشور یعنی ترکیه به شدت در 
زمینه های اقتصادی و حتی امنیتی نظر قطری ها را جلب کرده 
و مسوالن این کشور اعالم کرده اند برای تأمین امنیت بازی ها 

هزاران نیروی امنیتی ترک را به خدمت خواهند گرفت.
 هفته گذشته رییس جمهور در جدی ترین مورد از پیش قدم 

شدن ایران برای گرفتن بخشی از مسولیت های اقتصادی 
جام جهانی به امیر قطر پیشنهاد حضور مؤثر ایران در 

این رقابت ها در بخش های پشتیبانی را داد و اخیراً 
هم در راستای این درخواست وزیر حمل و نقل قطر 
راهی کیش شد تا شرایط را برای میزبانی بخشی از 

حمل و نقل دریایی و هوایی بازی ها بسنجد.
قاسمی وزیر راه که برای استقبال این مقام قطری و 

برگزاری چند نشست به جزیره کیش سفر کرده است 
در بدو ورود گفته بود این سفر در نتیجه پیگیری های 

مقامات ایران و شخص رییس جمهور صورت گرفته 
است. اتفاقی که می توان از آن به عنوان آغاز راهی پر 

تفاقات خوب  در یکی از مهمترین رویدادهای از ا

ورزشی و اقتصادی خاورمیانه 
برای کشور نام برد.

 در جریان این سفر جمهوری 
اسالمی ایران و دولت قطر در 

راستای توسعه همکاری ها در حوزه 
حمل و نقل هوایی و جام جهانی 6 

سند و توافقنامه امضا کردند. این اسناد 
شامل سند فارسی توافق نامه امضا شده در 

سفر رییس جمهوری اسالمی ایران به قطر، سه سند توسعه 
همکاری های مشترک بین ایران و قطر در حوزه های حمل و نقل 
هوایی و یک سند همکاری حمل و نقل دریایی، و صورتجلسه 
مفاد همکاری های مشترک در پشتیبانی از جام جهانی قطر 
بود. همچنین سه سند همکاری حمل و نقل هوایی توسط 
رییس سازمان هواپیمایی 2 کشور و سند همکاری در خصوص 
همکاری های حمل و نقل دریایی نیز توسط 
روسای سازمان های بنادر 2 کشور به امضا 
رسید. هر چند توافق و گام های اولیه 
برای حضور در پروسه برگزاری جام 
جهانی انجام شده اما نباید فراموش 
کرد که کشورهای قدرتمند عربی هم 
به شدت در حال تالش و تبلیغ برای 
جذب گردشگر و استفاده از بازی های 
جام جهانی هستند برنامه هایی فکر شده 
و منظم که تبلیغاتی گسترده در سطح 
جهانی را به راه انداخته ایران اما نباید به 
همین وعده ها و توافقات بسنده کند رقابت 
بر سر سود اقتصادی بازی ها از ماه ها پیش 
آغاز شده است و هر نوع اهمالی در این زمینه 
فرصت سوزی زیان باری خواهد بود بهتر است از 
تجریه هایی مشابه آنچه در اکسپو دبی اتفاق افتاد 
و ایران با نمایشی ضعیف ظاهر شد فاصله گرفته 
است جام جهانی جایی برای بی برنامگی نیست.

 

بازگشت پول های ایران بی امید به بهبود بازار؛

بخش دیگری از منابع مسدودی ایران آزاد سازی شد
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