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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

امین سر یزدی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 آزادی بیان یک پلتفرم

مستقل می خواهد!؟

 دورخیز »ماسک«
برای تمام توییتر

2

شب دوم ویژه برنامه »بهار جان ها« در باغ غدیر اصفهان برگزار شد:

2رمضان فرصتی برای مرور داستان زندگی انسان

6

انتقاد خطیب جمعه اصفهان از افطاری میلیاردی:

اگر کسی شما را توبیخ نمی کند
شما باید از خدا بترسید

مدیرعامل صندوق فوالد در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد؛

صندوق فوالد به دنبال کسب رضایت مندی 
کارکنان صنایع زیرمجموعه

3

7

8

یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس:

طرح شفافیت آرای نمایندگان
بعد از ماه رمضان در دستور کار مجلس است

انتخابات فرانسه به دور دوم کشیده شد!

دوئل نفس گیر بر سر تصاحب کاخ الیزه

جان تازه ای در کالبد صنایع بورسی دمیده شده است؛

پتروپاالیشی ها وکامودیتی ها
درکانون توجه سرمایه گذاران

2
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8

سرپرست اداره کل نوسازی وبهسازی مدارس اصفهان:

10 هزار کالس درس اصفهان
باید تخریب یا بازسازی شود

گران ترین فیلم های هالیوودی درسال کرونازده 2021؛

گیشه های چشم به راه!

سودجویان لقمه های چرب را در قفسه ها مدیریت می کنند!

سایه نوعی سودجویی
در بازار توزیع روغن

The 4 Best Vitamins for Your Skin

5

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش:

هوانیروز در ۲۸ استان کشور اورژانس هوایی را به عهده دارد
2

انگار این میلیاردر جاه طلب سیری ناپذیر 
است؛ نه از فتح هوا و آسمان ها کوتاه 
می آید و نه از سر انرژی برق با تسال دست 
برمی دارد. نه بی خیال جهان واقعی 
سیاست مدارها می شود و نه جهان مجازی 

به دارندگانش وا می گذارد. 
ایالن ماسک، کارآفرین میلیاردر با اعالم 
این که توییتر باید خصوصی شود تا رشد 
کند و به یک پلتفرم برای آزادی بیان 
تبدیل شود، پیشنهاد خرید نقدی ۴۳ 
میلیارد دالری این شرکت شبکه اجتماعی 
را عرضه کرد. ایالن ماسک که در حال 
حاضر دومین سهامدار بزرگ توییتر 
است، در برنامه تد تاک در ونکوور درباره 
پیشنهاد خرید توییتر گفت: تصور می کنم 
خیلی مهم باشد که فضای انحصاری برای 

آزادی بیان وجود داشته باشد.
ماسک این پیشنهاد را روز چهارشنبه در 
نامه ای به هیات مدیره توییتر مطرح کرد 
و روز پنج شنبه در اظهارنامه رگوالتوری 
علنی شد. پیشنهاد قیمت ۵۴.۲۰ دالر به 
ازای هر سهم، ۳۸ درصد باالتر از قیمت 
نهایی سهام توییتر در اول آوریل است 
که آخرین روز معامالت سهام این شرکت 
پیش از اقدام ماسک برای خرید ۹.۱ درصد 

سهم در توییتر بوده است.
 ادامه در صفحه 8...

 اخبار اصفهان  راننده شرکت واحد اتوبوسرانی، »سقای افتخاری« آبفای 
استان اصفهان شد. حمید رضا ابراهیمیان راننده وظیفه شناس شرکت 
واحد اتوبوسرانی ساعت ۱۹:۳۰ روز سه شنبه ۱6 فروردین ماه جاری هنگام 
سرویس دهی به شهروندان متوجه فرونشست زمین در خیابان شهید 
قدوسی )آپادانا اول( شهر اصفهان شد و با بستن مسیر، مانع از ریزش خیابان 
و سقوط احتمالی خودروها به داخل حفره گردید. وی سپس با پلیس 
راهنمایی و رانندگی و مسئوالن شرکت واحد اتوبوسرانی تماس گرفت و 
آن ها را در جریان قرار داد. بررسی های بیشتر نشان داد علت فرونشست 
زمین، فرسایش و شکستگی خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان با 
۵۰ سال قدمت بود. در ادامه گروه مدیریت بحران و رسیدگی به حوادث 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان وارد عملیات شد و اقدام به بازسازی 
و مرمت ۱۰ متر از این خط لوله درعمق ۵/۵ متری زمین کرد. به همین 
دلیل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به پاس احساس مسئولیت و 
وظیفه شناسی این راننده زحمتکش با اهدای لوح تقدیری عنوان »سقای 
افتخاری« را به وی اعطا کرد. این لوح همزمان با مراسم معنوی محفل انس 
با قرآن توسط ناصر اکبری سرپرست آبفای استان اصفهان به حمید رضا 

ابراهیمیان اهدا شد.

 اعطای عنوان »سقای افتخاری« آبفای استان اصفهان
به راننده شرکت واحد اتوبوسرانی

 اخبار اصفهان  فیلم سینمایی »موقعیت 
مهدی« ساخته »هادی حجازی فر« در سانس 
ویژه هفته هنرانقالب در پردیس سینمایی ساحل 

اکران شد.
اکران ویژه فیلم سینمایی موقعیت مهدی به 
مناسبت هفته هنر انقالب در سانس ساعت ۲۱ در 
پردیس سینمایی ساحل اصفهان با حضور جمعی 

از هنرمندان و خانواده شهدا صورت گرفت.
این اکران از سری برنامه های هفته هنر انقالب 
حوزه هنری اصفهان بود که با همکاری موسسه 

فرهنگی تبلیغی بهمن سبز و مدیریت امور 
سینمایی حوزه هنری اصفهان انجام شد و با 
استقبال عالقه مندان، هنرمندان، اهالی سینما 

برگزار شد.
احمدنوری رئیس حوزه هنری استان اصفهان، 
هدف از اختصاص این سانس ویژه به هنرمندان 
و اهالی فرهنگ و هنر اصفهان، را نمایش آثار 
فاخر سینمای ایران به ویژه آثاری که به زندگی 
شخصیت ها و رویدادهای مؤثر انقالب و دفاع 
مقدس می پردازد عنوان کرد و افزود: فیلم 

سینمایی »موقعیت مهدی« که در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر برنده پنج جایزه از جمله 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد، درباره شهید 
مهدی باکری یکی از فرماندهان بنام دفاع مقدس 

است.
گفتنی است، حوزه هنری استان اصفهان برای 
دومین بار است که این فیلم را در سانس ویژه به 
نمایش می گذارد، سانس ویژه قبلی برای مسئولین 
و مدیران فرهنگی استان اصفهان به نمایش 

درآمده بود.

 اکران ویژه »موقعیت مهدی«
به مناسبت هفته هنر انقالب در اصفهان

رنا  
ع: ای
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آگهى مناقصه20010941880000082 

محمدامین علیخانى - شهردار سمیرم

 شهردارى سمیرم در نظر دارد انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم را به شرح جدول ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى  گرید راه و باند واگذار نماید. لذا از 
شرکت هاى واجد الشرایط داراى گرید 5 راه و باند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/1/28 لغایت 1401/2/10 
به سامانه ستاد ایران HTTP://WWWSETADIRAN.IR مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/10 در سامانه بارگذارى  
نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى بعهده برنده مى باشد. ضمنا پیمانکار موظف به خرید آسفالت از شهردارى 

سمیرم مى باشد و قیمت پیشنهادى فهرست بهاى 1401 مى باشد.
ضمنا سقف معامالت 30 میلیارد ریال مى باشد.

عنوانردیف

خرید و حمل آسفالت1

آماده سازى زیرکار2

امولسیون و قیر ریزى3

پخش و کمپکت و تراکم دهى به آسفالت4

آگهى مزایده

ابوالقاسم خیابانى-  شهردار انارك

شهردارى انارك به استناد مصوبه شماره 13 مورخ 1400/8/29 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش سوارى دنا با مشخصات ذیل از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده در مهلت تعیین شده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

1- متقاضیان بایستى پیشنهاد خود را به صورت کتبى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/24 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند. پیشنهادات اخذ شده روز 
یکشنبه مورخ 1401/2/25 با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه فوق آزاد مى باشد.

2- متقاضیان بایستى 5 درصد قیمت کل برآورد (130/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شماره 0105748167000 بنام شهردارى انارك نزد بانک ملى واریز 
و فیش مربوطه را در پاکت سربسته (الف) به همراه تقاضاى کتبى در پاکت سربسته (ب) به دبیرخانه محرمانه تحویل دهند.

3- به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد فیش سپرده و بعد از موعد مقرر رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه هزینه هاى آگهى، نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده مى باشد. 4- شهردارى در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.    

6- شرکت کنندگان باید قانون عدم مداخله کارکنان دولت را رعایت نمایند.

قیمت پایه (ریال)مدلتیپنوع خودروردیف

EF713972/600/000/000سوارى دنا1

شهردارى انارك به استناد مصوبه شماره 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده در مهلت تعیین شده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

شناسه: 1303779

آگهى مناقصه عمومى
دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

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

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

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

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

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

9- هزینه درج آگهى با برندگان مناقصه خواهد بود.

محمد مهدى احمدى - شهردار مبارکه

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

مبلغ تضمین شرکت در 
محل تامین اعتبارمناقصه

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

هاى صنایع کارگاهى 
خیام عملیات جدولگذارى و نصب کانالهاى دفع 2

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

12
99

30
ه: 0

اس
شن

نوبت دوم

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

نوبت اول

13
03

80
09 

سه:
شنا
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محمدامین علیخانى - شهردار سمیرم

 شهردارى سمیرم در نظر دارد انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم را به شرح جدول ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى  گرید راه و باند واگذار نماید. لذا از 
شرکت هاى واجد الشرایط داراى گرید 5 راه و باند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/1/28 لغایت 1401/2/10 
به سامانه ستاد ایران HTTP://WWWSETADIRAN.IR مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/10 در سامانه بارگذارى  
نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى بعهده برنده مى باشد. ضمنا پیمانکار موظف به خرید آسفالت از شهردارى 

سمیرم مى باشد و قیمت پیشنهادى فهرست بهاى 1401 مى باشد.
ضمنا سقف معامالت 30 میلیارد ریال مى باشد.

عنوانردیف

خرید و حمل آسفالت1

آماده سازى زیرکار2

امولسیون و قیر ریزى3

پخش و کمپکت و تراکم دهى به آسفالت4

آگهى مزایده

ابوالقاسم خیابانى-  شهردار انارك

شهردارى انارك به استناد مصوبه شماره 13 مورخ 1400/8/29 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش سوارى دنا با مشخصات ذیل از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده در مهلت تعیین شده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

1- متقاضیان بایستى پیشنهاد خود را به صورت کتبى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/24 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند. پیشنهادات اخذ شده روز 
یکشنبه مورخ 1401/2/25 با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه فوق آزاد مى باشد.

2- متقاضیان بایستى 5 درصد قیمت کل برآورد (130/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شماره 0105748167000 بنام شهردارى انارك نزد بانک ملى واریز 
و فیش مربوطه را در پاکت سربسته (الف) به همراه تقاضاى کتبى در پاکت سربسته (ب) به دبیرخانه محرمانه تحویل دهند.

3- به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد فیش سپرده و بعد از موعد مقرر رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه هزینه هاى آگهى، نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده مى باشد. 4- شهردارى در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.    

6- شرکت کنندگان باید قانون عدم مداخله کارکنان دولت را رعایت نمایند.

قیمت پایه (ریال)مدلتیپنوع خودروردیف

EF713972/600/000/000سوارى دنا1

شهردارى انارك به استناد مصوبه شماره 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده در مهلت تعیین شده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

شناسه: 1303779

آگهى مناقصه عمومى
دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

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

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

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

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

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

9- هزینه درج آگهى با برندگان مناقصه خواهد بود.

محمد مهدى احمدى - شهردار مبارکه

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

مبلغ تضمین شرکت در 
محل تامین اعتبارمناقصه

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

هاى صنایع کارگاهى 
خیام عملیات جدولگذارى و نصب کانالهاى دفع 2

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

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

نوبت اول
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مشاور فرمانده کل ارتش گفت: یکی از 
عوامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی 

حضور پررنگ ارتش در کنار مردم بود.
امیر سرتیپ مجتبی جعفری پیش از 
خطبه های نماز جمعه اصفهان افزود: 
ارتش امروز حافظ مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی است قبل از ۲۲ بهمن سال ۵۷ 
زیر مجموعه ارتش نظام شاهنشاهی 
بود و یکی از قدرتمندترین و مجهزترین 

ارتش ها به شمار می رفت.
وی گفت: امنیت ملی ایران طبق قانون 
اساسی بر عهده نیروهای مسلح شامل 
ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی 
تحت هدایت ستاد کل نیروهای مسلح و 
پشتیبانی وزارت دفاع و فرماندهی معظم 

کل قواست.
وی ادامه داد: ۲۹ فروردین هرسال به 
نام روز ارتش نام گذاری شده است و این 
روز فرصتی است تا تاریخ پرافتخار ارتش 
جمهوری اسالمی ایران را بیشتر مرور 

کنیم.
امیر جعفری افزود: ارتش نظام شاه ۲ 
مأموریت داشت که اولین مأموریت آن 
این بود که اگر شوری سابق قصد حمله 
به بلوک غرب را داشت از نیروهای ارتش 
استفاده می کرد تا زمان حضور ناتو و 

نیروهای کمکی ایستادگی کنند.
مشاور فرمانده کل ارتش خاطرنشان 
کرد: دومین مأموریت ارتش شاه تشکیل 
۲ لشکر به عنوان لشکر یک گارد و لشکر 
۲ گارد شاهنشاهی بود که حافظ تخت و 
تاج حکومت محمدرضا پهلوی را برعهده 

داشت.
وی گفت: در این میان تنها یک نفر به 
معنای واقعی متوجه شد که بدنه این 
ارتش با دین، قرآن و مذهب قوی است 
که می تواند بر روی آنها اثر بخش باشد 
کسی نبود جز معمار کبیر انقالب اسالمی 

حضرت امام خمینی )ره(.
به گفته امیر سرتیپ جعفری از ۱۵ خرداد 
سال ۴۲ تا ۲۲ بهمن سال ۵۷ تمام پیام ها 
و خطاب های حضرت امام خمینی )ره( به 
ارتش حاوی احترام، تکریم و بزرگداشت 
بود و هیچ نکته منفی که بخواهد پرسنل 
ارتش را مورد بی مهری قرار بدهد وجود 
نداشت و همین ارتش این تکریم را در 
پیروزی انقالب به صورت زیبا به حضرت 

امام رضوان اهلل علیه پاسخ داد.
این فرمانده پیش کسوت ارتش و دفاع 
مقدس افزود: در میان فرماندهان ارتش 
شهید سپهبد صیاد شیرازی قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و بعد از آن و خصوصاً در 
دوران دفاع مقدس به خوبی نقش و وظیفه 

خود را ایفا کرد.
امیر سرتیپ جعفری با اشاره به نقش 
آفرینی شهید صیاد شیرازی در غائله 
کردستان گفت: این شهید واالمقام یکی از 
معدود افرادی بود که با جانفشانی و رشادت 
خود پادگان سنندج را از لوث وجود دشمن 
پاکسازی کرد و منافقین و آشوبگران را 

سرکوب ساخت.
وی افزود: در تاریخ ایران اسالمی 
جانفشانی ها  ایثارگری ها،  هیچگاه 
و دشمن ستیزی های غیور مردان این 
سرزمین در برابر کفر و استکبار جهانی 

فراموش نخواهد شد.
مشاور فرمانده کل ارتش تصریح کرد: در 
دوران کنونی مردان پر افتخاری همچون 
شهید صیاد شیرازی و هزاران شهید دیگر 
در تاریخ ایران اسالمی به ثبت رسیده و 
تا ابد یاد دالورمردی های آن ها فروزان 

خواهد بود.

پیروزی انقالب 
اسالمی با کمک ارتش 

رقم خورد

مشاور فرمانده ارتش 
جمهوری اسالمی:

خبر روز

سید بشیر حسینی در شــب دوم ویژه برنامه »بهار جان ها« که این 
شب ها در باغ غدیر اصفهان در حال برگزاری است، ماه مبارک رمضان 

را سال تحویل بندگی، عاشقی و آشتی با خداوند دانست.
او ســخنان خود را با نمایش یک فیلم کوتاه ادامه داد؛ در این فیلم 
به فردی 156 ثانیه فرصت داده شــده بود از یک فروشــگاه لوازم 
الکترونیکی مشهور هر کاالیی دلش می خواهد بردارد و او با سرعت 
به دنبال آن بود که وســیله های بیشــتری جمع کند، در حالی که 

می توانست از ابتدا به سراغ گران ترین کاالی آن فروشگاه برود.
حســینی در تحلیل این فیلم گفت: این فرد، راهنما و نقشه راه هم 
ندارد و گاهی اوقات یک مســیر را دو بار طــی می کند و به نتیجه 
مطلوب هم نمی رسد. چند وسیله نیز در راه از دست او می افتد. در 
واقع او چیزهایی به دســت آورده اما نتوانسته آنها را حفظ کند. در 
واقع گاهی اوقات در زندگی خیلی می دویم و گمان می کنیم کارهای 
خارق العاده ای انجام داده ایم، اما چون نگاه مان درست نیست در واقع 

در حال تلف کردن عمرمان هستیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه پــس از مــاه مبــارک رمضان 
ــد،  ــنگی می مان ــنگی و تش ــا گرس ــی روزه داران تنه ــرای بعض ب
ــرور  ــرای م ــی ب ــان فرصت ــاه رمض ــه م ــی ک ــه داد: در حال ادام
داســتان زندگــی بــرای انســان اســت. انســان مســافر مســیر ابدی 
زندگــی اســت و بــرای طــی ایــن مســیر بایــد چمدان هــای خــود 
ــر از هدایتگــران و تابلوهــای  ــر کنیــم. در ایــن ســفر، جــاده پ را پ
راهنمــا اســت و حتــی کتــاب هدایــت و کاتالــوگ ســعادت داریم؛ 
بنابرایــن مــا گم شــده، رهاشــده و بــدون یــاور و راهنمــا نیســتیم، 
ــی  ــویم. گاه ــی می ش ــازی و حواس پرت ــغول ب ــا مش ــا در دنی ام
ــز  ــی نی ــم و گاه ــم و نمی فهمی ــا را می بینی ــای راهنم ــم تابلوه ه

ــت. ــرت اس ــان پ حواس م
به گفته وی، اگر خوشبین، هوشمند و نشانه شناس باشیم، این سفر 

ابدی را با سالمت و رضایت طی می کنیم.
حسینی با اشاره به شــعر »یک نقطه دارد پیش و پس غافل ز عاقل 
فرق و بس/ از التفات کاملی غافل به عاقل می رســد« تصریح کرد: 
ماه رمضان فرصتی است که ثانیه به ثانیه آن یک اتفاق بزرگ و ماه 

نشانه ها و آیات الهی است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: خداوند در قرآن نشانه های گوناگونی 
را درباره خود و سفر ابدی به انسان نشان می دهد که مرگ، عشق، 

عقل، خلقت انسان، خنده و گریه نمونه هایی از این نشانه ها است.
وی با بیان اینکه برای خداوند هیچ چیزی غیرممکن و نشدنی نیست، 
افزود: زمانی که انسان کاماًل احساس تنهایی می کند و حس می کند 
هیچ دوستی ندارد، خداوند می گوید هیچگاه تو را تنها نمی گذارم 
به شرطی که حواست باشد هر لحظه و هرجا با تو هستم. زمانی که 
انسان احساس می کند آنقدر گناه کرده که حتی شایسته بخشش 
نیست، خداوند می گوید اگر به ســمت من آمدی تو را می بخشم و 

همه بدی های تو را خوبی می نویسم.
حسینی ادامه داد: زمانی که می ترســیم، خسته ایم و کم آورده ایم 

خداوند باز هم می گوید نام مرا ببر و به سمت من بیا.
این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: اگر می خواهیم بدانیم خداوند چه 
حرف های دیگری برای گفتن با بندگانش دارد باید به ســراغ قرآن 
برویم. رمضان زمان عاشقی با قرآن است تا این همه آیه و نشانه که 

قباًل ندیده ایم را ببینیم.
وی با اشاره به مفهوم عشــق و تفاوت آن با هوس گفت: در حدیثی 
آمده که مردم مانند معدن طال و نقره می مانند. ماه رمضان فرصتی 
است که نگاه ما به عالم و یکدیگر عاشقانه شود، نه هوسرانانه. اینکه 
ببینیم دیگران چه سود و منفعتی برای ما دارند نگاه هوسرانانه است 
در حالی که نگاه عاشــقانه این اســت که ببینیم در همراهی با چه 

کسانی مسیر ابدی زندگی مان زیباتر جلو می رود.
گفتنی اســت؛ ویژه برنامه بهار جان ها تا 28 فروردین ماه از ساعت 
20:30 تا 22:30 از ســوی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 

شهرداری اصفهان در باغ غدیر برگزار می شود.

مریم محسنی: سید بشیر حسینی در ویژه برنامه »بهار جان ها« 
گفت: انسان مسافر مسیر ابدی زندگی اســت و برای طی این 
مسیر باید چمدان های خود را پر کنیم. اگر خوشبین، هوشمند و 
نشانه شناس باشیم، این سفر ابدی را با سالمت و رضایت طی 

می کنیم.

رمضان فرصتی برای مرور 
داستان زندگی انسان

شب دوم ویژه برنامه »بهار جان ها« در باغ غدیر 
اصفهان برگزار شد:

گزارش روز

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان برنامه های این مجموعه در ماه مبارک رمضان را 

تشریح کرد.
ابراهیم عمرانی با تشریح ویژه برنامه های مجموعه تخت فوالد 
به مناسبت ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در کنار برنامه 
»بهشت اجابت« که از نخستین سحرگاه ماه مبارک رمضان 

و از ساعت 3:30 بامداد به صورت زنده از شبکه شما و شبکه 
استانی اصفهان در حال پخش است، برنامه »رمضان گرد« را با 
مشارکت اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان برگزار می کنیم.
وی افزود: در این برنامه که از ۲۱ فروردین آغاز شده و تا 
30 فروردین ادامه دارد، شرکت کنندگان پس از بازدید از سه 

امامزاده شهر اصفهان، در تور ویژه تخت فوالدگردی به بازدید 
از تکیه های تاریخی تخت فوالد می پردازند و در پایان در باغ 

طوبی از آنها با توزیع افطاری پذیرایی می شود.
وی با اشاره به برگزاری برنامه »چله خلوت« ادامه داد: 
این برنامه نوروز امسال نیز در تخت فوالد برگزار شده و 
درب این چله خانه ها پس از سال ها به روی مردم باز شده 
است. در ماه مبارک رمضان نیز شهروندان می توانند پس از 
هماهنگی با شماره تلفن 0۹0۲80۱۱3۵۵ از فضای معنوی 

چله بابارکن الدین و چله مادر شاهزاده بهره ببرند.
مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان »بهار مناجات« را دیگر 
برنامه این مجموعه در ماه رمضان دانست و گفت: این برنامه 
در قالب مناجات خوانی و دعا با مشارکت نهادهای مردمی و 
هیئات مذهبی از ساعت ۲۲:30 هر شب در تکیه بابا رکن الدین، 
مسجد رکن الملک، تکیه صاحب روضات و در نزدیکی تکیه 

سیدالعراقین برگزار می شود.
عمرانی خاطرنشان کرد: پاتوق ها و گعده هایی نیز با محوریت 
گفت وگوی معرفت زا با مشارکت گروه های مردمی و هیئات 
مذهبی بعدازظهرها در برخی تکایای تخت فوالد و بیشتر با 

محوریت تکیه بابا رکن الدین برگزار می شود.

فضای معنوی تخت فوالد میزبان میهمانان ماه ضیافت الهی
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان خبر داد:

امام جمعه موقت اصفهان گفت: برخی 
از مسئوالن افطار میلیاردی می دهند 
که اگر آدم از غصه بمیرد حقش 
است، شما دروغ می گویید که شیعه 
علی )ع( هستید. این افراط کاری ها و 
اسراف ها و هزینه از بیت المال و ساختار 
و حرمت شکنی ها را به چه کسی باید 
گفت؟ اگر کسی شما را توبیخ نمی کند 

شما باید از خدا بترسید.
ایمنا، حجت  به گزارش خبرنگار 
االسالم سید مجتبی میردامادی در 
خطبه های اول نماز جمعه این هفته 
اصفهان، با اشاره به آیات قرآن کریم 
آشامیدن  و  خوردن  خصوص  در 
کرد:  اظهار  خوراکی های حالل، 
خداوند نعمتش را بر ما تمام کرد و انواع 
و اقسام خوردنی و نوشیدنی حالل را 
برای انسان ها فراهم کرده و نیازی 
نیست به حرام تمسک جسته، حرامی را 
بخوریم یا حاللی را حرام کنیم، روزی 
انسان مقدر است و باید بدانیم اگر از راه 
حرام چیزی را به دست آوریم، حالل ما 

از بین می رود.
وی در ادامه در خصوص ویژگی های 
پرهیزکاران گفت: یکی از نشانه های 
متقین این است که نه درآمد حرام دارند 
و نه حرامی را می خورند. روزی حالل 
انسان را به عمل صالح وصل می کند. 
ریشه اصلی خیرخواهی و خیرورزی، 
روزی حالل است، اگر کسی روزی 
حرام داشته باشد همه چیز از او گرفته 

می شود.
امام جمعه موقت اصفهان در خصوص 
معاد، عظمت، بقا و حیات روح و اینکه 
مرگ حرکت به معنای نابودی نیست، 
تصریح کرد: جسم انسان پس از مرگ 
پوسیده و از بین می رود اما در واقع روح 
انسان باقی مانده و در دنیای دیگر 
می تواند زندگی با عظمت تری داشته 

باشد.
میردامادی ادامه داد: در حدیثی آمده، 
معصوم می فرماید سه لحظه برای همه 
حساس و شدید است که یکی از آنها 
زمان تحویل گرفتن روح انسان است. 
دوم ساعتی که صور دمیده می شود 

و ما زنده می شویم و دیگری ساعتی 
که محاکمه ما سر می رسد و نمی دانیم 

راهی بهشت می شویم یا جهنم.
وی تصریح کرد: برای برخی جان 
کندن بسیار آسان و برای برخی بسیار 
سخت است. برخی افراد پیش از مرگ 
مالئکه ای را می بینند که آنها بهشت 
را به آن افراد نشان می دهند و دقیقه 
شماری می کنند چه زمان به بهشت 
بزرگ و عالم با عظمت الهی می رسند.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه 
گفت: در شرایط فعلی که فاصله 
طبقاتی در جامعه افزایش یافته است، 
هیچ کاری بهتر از کار خیر و نجات 
مردم از فقر نیست. برخی از مسئوالن 
افطار میلیاردی می دهند که اگر آدم 
از غصه بمیرد حقش است، شما دروغ 
میگویید که شیعه علی )ع( هستید. این 
افراط کاری ها و اسراف ها و هزینه از 
بیت المال و ساختار و حرمت شکنی ها را 
به چه کسی باید گفت؟ اگر کسی شما را 

توبیخ نمی کند شما باید از خدا بترسید.
میردامادی تاکید کرد: توصیه می کنم 
تا جایی که می توانید کمک کنید به 
بیچارگان و مستضعفان، کمک به 
مستأجران و جهیزیه دختران کنید. 
این افطاری ها و ریخت و پاش های 
نامشروع که گفته می شود داده شده، 

قابل تحمل نیست.
وی ادامه داد: در ماه رمضان، برخی 
حرمت شکنی کرده و با بی شرمی علنًا 
روزه خواری می کنند، این افراد به دین 
اسالم و روزه داران خیانت کرده اند. 
روزه داری فوایدی دارد و فرد روزه دار 
به برکت روزه به تقوا می رسد، همین 
موضع افراد را به روزه داری تشویق 

کرده است.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: برخی 
روزه داری را عاملی برای به خطر افتادن 
سالمتی خود می دانند، این در حالی 
است که دانشمندان درباره خواص 
روزه داری کتاب های زیادی نوشته اند 
که در یکی از این آنها ثابت شده همه 
دردها با روزه داری قابل معالجه است. 

برخی از فواید روزه بی بهره هستند.

میردامادی با تاکید بر اینکه اگر کسی 
علنًا روزه خواری کند محارب با خدا 
است، اضافه کرد: این ها کسانی هستند 
که صریحاً اعالم جنگ با خدا و رسول 
کردند و قطعًا بدانند اگر امروز موضع 
انفعال داریم و کسی در مقابل این 
کثیف ها نمی ایستد خداوند به زودی 
کیفر کامل را به آن ها نشان خواهد داد.

وی با اشاره به روز ارتش ادامه داد: آن 
روزی که منافقان و نفهم ها و دشمنان 
می گفتند ارتش شاهنشاهی باید ملغا 
شود امام خمینی )ره( فرمودند اینها 
فرزندان ما هستند و فطرت اسالمی 
دارند و باید بمانند و از اسالم دفاع کنند 
و اولین گروهی که از نیروهای انتظامی 
و نظامی کمر شاه و دولت شاه را با بیعت 
با امام )ره( شکست ارتش بود. بر این 
اساس قدردان ارتش و سپاه و نیروهای 
امنیتی و سربازان گمنام امام زمان )عج( 

و نیروهای مسلح هستیم.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره 
توصیه های مقام معظم رهبری به 
مسئوالن کشور، ادامه داد: ایشان، 
رمضان را ماه توبه و استغفار نامیده و 
اعالم کردند در تمام نظام های سیاسی 
دنیا مردم از مسئوالن سؤال می کنند 
و پیشنهادها را می گویند اما در نظام 
اسالمی هم مردم و هم خدا سؤال 

می پرسند. مسئوالن باید برای حل 
مشکالت مردم تمام تالش خود را 
انجام دهند زیرا این مسئولیت ها را از 

خون شهدا به دست آورده اند.
میردامـادی اضافـه کـرد: مسـئوالن 
بایـد عـالوه بـر خداوند، پاسـخگوی 
مردم هم باشـند، برخی از مسـئوالن 
بیـش از امـور مـردم، بـه کاخ هـا و 
ویالهـای شـخصی خـود رسـیدگی 
کرده انـد. البتـه برخـی از مسـئوالن 
هم متعهد بـوده و متدین هسـتند که 
در در رأس آن هـا می توان از ریاسـت 
جمهوری آیـت اهلل رئیسـی نـام برد.

وی در ادامه گفت: عالوه براین، مقام 
معظم رهبری تاکید کردند مسئوالن 
از انفعال و غرور پرهیز کنند، انفعال به 
معنای احساس ضعف است. اگر فکر 
کنیم با آمریکا و کشورهای زورگو 
می توان کنار آمد به اسالم و مردم 

خیانت کرده ایم.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به 
اعالم اتمام بدهی های خارجی دولت، 
ادامه داد: خزانه کشور در زمان شروع 
دولت سیزدهم تقریباً خالی بود، بنابراین 
پرداخت بدهی های خارجی توسط 
دولت شایسته تقدیر است. همچنین 
حدود ۱۲0 هزار نفر در هر روز گرفتار 
بیماری کرونا می شوند و باید قدردان 

مدیریت مسئوالن در مدیریت این 
بیماری باشیم.

میردامـادی ادامـه داد: آن هایـی که با 
مقام معظم رهبری و انقالب دشـمن 
هسـتند بدانند به کیفر خداونـد دیر یا 
زود گرفتـار خواهند شـد. امـروز هیچ 
قدرتـی جـرأت حملـه فکر حملـه به 
ایـن کشـور را نخواهد داشـت. دوران 
بزن و دررو تمام شـده و هـر ضربه به 
جمهوری اسـالمی با ۱0 ضربه دیگر 

پاسـخ داده خواهد شـد.
وی با بیان اینکه یکی از شیوه های 
مکرر دشمن در مبارزه با ایران، ایجاد 
ناامیدی است، تصریح کرد: بر اساس 
سخنان مقام معظم رهبری همه 
مشکالت کشور قابل حل است و این 
کشور در دنیا علمدار همه چیز خواهد 
شد، ایجاد ناامیدی در ملت کار دشمن 
است. امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
رهبری در خصوص گشایش های 
اقتصادی فرمودند مراقب باشید و از 
زیربنای اصلی کشور مراقبت کنید. 
ایشان همچنین بر مسائل علمی و 
فرهنگی تاکید کردند که متأسفانه 
مسائل فرهنگی در کشور نامطلوب 
است به گونه ای که حتی برخی از 
اورگان های دولتی در ماه رمضان غذا 

توزیع کردند.

اگر کسی شما را توبیخ نمی کند شما باید از خدا بترسید
انتقاد خطیب جمعه اصفهان از افطاری میلیاردی:

سرهنگ خلبان ولی رحمانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
فوالدشهر اصفهان با اشاره به نام گذاری روز ۲۹ فروردین به نام روز ارتش، گفت: 

این نام گذاری نشان هوش و درایت امام خمینی )ره( بود.
وی به تحمیل جنگ هشت ساله علیه مردم ایران اشاره کرد و افزود: ارتش 
جمهوری اسالمی با آغاز جنگ تحمیلی وارد عرصه دفاع شد و در هشت سال ۴8 

هزار شهید تقدیم راه اسالم و انقالب کرد.
جانشین مرکز آموزش هوانیروز ارتش با اشاره به رشادت های هوانیروز در 
سال های دفاع مقدس اضافه کرد: هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در 

سالهای دفاع مقدس با ۵00 هزار ساعت، یک رکورد جهانی را ثبت کرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز ارتش در کنار سپاه و نیروی انتظامی در مرزهای کشور 
حضور دارد و بخشی از توان خود را در راستای مسئولیت اجتماعی و براساس 
دستورات فرمانده کل قوا در حوزه خدمت به مردم و ایجاد امنیت اجتماعی به 

کار گرفته است.
رحمانی ادامه داد: ارتش در سیل و زلزله و حوادث طبیعی در کنار مردم بودن 
و حتی در بسیاری از موارد قبل از ستاد بحران در کنار مردم به خدمت رسانی 

پرداخت.

وی اضافه کرد: ارتش با راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی در مقابله با ویروس 
کرونا تمام توان خود را به کار گرفت و احداث بیمارستان های صحرایی، آبرسانی 
به مناطق محروم، احداث مسکن محرومین و خدمات دیگر در کارنامه این 

قرارگاه ثبت شده است.
وی تاکید کرد: ارتش به مصداق آیه »اشدإ علی الکفار و رحمإ بینهم«، در مقابله 
با دشمن آماده و پا در رکاب دفاع و نسبت به مردم شعار »از مردم، با مردم، درکنار 

مردم و درخدمت مردم« را دنبال می کند.
۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی نام گذاری شده است.

هوانیروز در 
۲۸ استان کشور 

اورژانس هوایی را 
به عهده دارد

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی 
و جهادی نیروی زمینی ارتش:

سرپرســت اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اســتان اصفهــان گفــت: در اســتان اصفهــان 
10 هــزار و 3۴۴ کالس درس بــا قدمــت بــاالی ۴0 
ــد نوســازی  ســال وجــود دارد کــه طبــق مقــررات بای

ــوند. ــب ش ــا تخری ی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مجیــد نســیمی در صــد و 
پنجــاه و هفتمیــن شــورای آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهــان در خصــوص فضاهــای آموزشــی اســتان 
اظهــار داشــت: جمعیــت دانــش آمــوزی اســتان 
ــه  ــت ک ــوز اس ــزار و 5۹0 دانش آم ــان ۹05 ه اصفه
ــی و  ــدارس دولت ــوز در م ــزار و 833 دانش آم ۷6۹ ه

ــتند. ــی هس ــر دولت ــدارس غی ــه در م بقی
وی افــزود: حــدود چهــار هــزار و 51۷ فضاهــای 
کالســی و غیــر کالســی در اســتان داریــم کــه 
کمبــود زیــادی داریــم، در اصفهــان بیشــترین ســرانه 
ــت  ــان اس ــهر و اصفه ــی ش ــرای خمین ــوز ب دانش آم
ــا  ــالش ت ــم ت ــت و علی رغ ــکل زا اس ــیار مش ــه بس ک

ــم. ــادی داری ــه زی ــدارس دو نوبت م

سرپرســت نوســازی، تجهیز و توســعه مدارس اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: در اســتان اصفهــان بیرون از شــهر 
اصفهــان 161 فضاهــای دو نوبتــه داریــم کــه معــادل 
322 واحــد آموزشــی اســت، همچنیــن در شــهر 
اصفهــان 65 فضــای دو نوبتــه معــادل 130 واحــد قرار 
دارد کــه مجموعــاً 226 واحــد آموزشــی و ۴52 واحــد 

آموزشــی در اســتان خواهــد بــود.
وی ابــراز داشــت: در اســتان اصفهــان 10 هــزار و 3۴۴ 
ــود دارد  ــال وج ــاالی ۴0 س ــت ب ــا قدم کالس درس ب
کــه طبــق مقــررات بایــد نوســازی یــا تخریــب شــوند، 
ــال  ــر از ۴0 س ــزار و ۷8۹ کالس کمت ــن 13 ه همچنی
ــازی  ــاوم س ــد مق ــن بای ــق قوانی ــه طب ــود دارد ک وج

ــوند. ش
26 درصد کالس ها مستحکم هستند

نســیمی اضافه کــرد: در اســتان اصفهــان تنهــا ۹ هزار 
و 3۹3 کالس مســتحکم داریــم و ســایر کالس هــا 
ــه ایــن  ــد توجــه جــدی ب مســتحکم نیســتند کــه بای
ــزار و 526  ــوع 33 ه ــن از مجم ــود، همچنی ــث ش بح

کالس اســتان اصفهــان 26 درصد مســتحکم هســتند.
وی در خصــوص وضعیــت مــدارس خطــر آفریــن 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 21 مدرســه بــا خطــر 
بســیار بــاال در اســتان اصفهــان وجــود دارد، همچنین 
1۴ کالس کانکســی نیــز در ایــن اســتان تشــکیل 
می شــود کــه از مجمــوع ایــن دو برنامــه ریــزی 
ــای  ــن فضاه ــه جایگزی ــه 1۴ مدرس ــت ک ــده اس ش

ــود. ــی ش فعل
سرپرســت نوســازی، تجهیز و توســعه مدارس اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: پــروژه جایگزینــی ۷ مدرســه 
ــل داده  ــد تحوی ــه 2 واح ــده ک ــام ش ــن انج جایگزی
شــده و 5 واحد دیگــر در حــال تکمیل شــرایط اســت.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب مــدارس ســنگی 
ــدارس  ــه در 152 کالس م ــدود ۴5 مدرس ــت: ح گف
ســنگی داریــم در 6 مدرســه و 8 کالس احــداث شــده 
ــده اســت، همچنیــن 21 فضــای  ــا 3۹ مدرســه مان ام
ــه  ــد ک ــوری بودن ــه ف ــدارس تخلی ــزو م ــی ج آموزش

تخلیــه آنهــا انجــام شــده اســت.

سرپرست اداره کل 
نوسازی وبهسازی مدارس 

اصفهان:

۱۰ هزار کالس 
درس اصفهان 
باید تخریب یا 
بازسازی شود



رئیـس زندان کاشـان گفت: سـال گذشـته ۱۲۴ نفـر از مددجویان مالـی غیرعمد در 
زنـدان کاشـان بـه آغوش خانواده برگشـتند که سـه نفـر از آنها خانـم بودند.

محسـن محبوبـی، در آییـن جشـن گلریزان کاشـان، افـزود: جامعـه انسـانی نیازمند 
فرهنـگ گذشـت و رحمـت و صلـح و مهربانـی اسـت و همـه مـا باید بـرای ترویج 

ایـن فرهنـگ در جامعـه مشـارکت کنیم.
 وی تصریـح کـرد: جامعـه امـروز، یـک جامعـه در حـال گـذار اسـت و مـردم باید 
راهکارهـای مطالبه گـری درسـت و عقالنی بـرای حقوق خـود را یاد بگیرنـد، زیرا 
همـه نگـران حقـوق خود هسـتند و در نتیجـه جامعه عصبی اسـت و مطالبـات خود 
را فریـاد می زنـد تـا بـه حـق خود برسـد و حتـی در خانواده نیـز همین روال اسـت و 

مشـکالتی را بـرای خـود و جامعـه ایجـاد می کند.
بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس زندان کاشـان تاکیـد کـرد: در جامعه مدنی تشـکل های 
مردمی مثل سـتاد دیه، واسـطه شـده و رابطه هـا را تعدیل و متوازن می کنـد و در این 
حالـت مـردم مطمئـن هسـتند کـه صدایشـان شـنیده می شـود. محبوبی گفت: سـال 
گذشـته ۱۲۴ نفـر از مددجویـان مالـی غیرعمد در زندان کاشـان به آغـوش خانواده 
برگشـتند کـه سـه نفـر از آنهـا خانم بودنـد. رئیس زنـدان کاشـان اظهار کـرد: برای 
آزادی ایـن گـروه از محکومـان اعتبـاری معـادل ۲۵۵ میلیـارد و ۱۷۶ میلیـون ریـال 
صـرف شـد کـه ۹۸ نفـر از آنهـا بدهـکاران مالـی، ۱۸ نفر نفقـه، دو نفر مهریـه و دو 

نفـر نیز دیـه بودند.
 وی افـزود: کمـک بالعـوض سـتاد دیه کشـور بـه ارزش ۱۶ میلیـارد و ۶۵۰ میلیون 
ریـال، کمـک بالعوض سـتاد دیه کاشـان بـرای آزادی ۸۷ نفر به مبلـغ ۱۸ میلیارد و 
۶۲۳ میلیـون و ۷۵۹ هـزار ریـال و وام بانک هـای عامل بـرای آزادی ۳۴ نفر به ارزش 

۴۲ میلیـارد و ۴۴۰ میلیـون ریال بوده اسـت.
محبوبـی گفـت: کمک سـازمان زندان ها برای آزادی سـه نفر به مبلـغ ۳۲۰ میلیون، 
قبـول اعسـار بـرای ۱۶ نفـر از محکومان بـه ارزش ۳۱ میلیـارد و ۱۲۶ میلیـون ریال و 
آورده نقـدی ۴۰ نفـر از محکومـان بـه ارزش ۲۴ میلیـارد و ۵۰۹ میلیون ریـال و ۹۵۷ 
هـزار ریـال بود. وی با اشـاره به سـنت گذشـت و بخشـش در جامعه گفـت: پاداش 
عمـل خداپسـندانه و خیرخواهانـه ۵۶ نفـر از شـاکیان نـزد خدا محفوظ اسـت که با 
بخشـش مبلـغ ۱۲۱ میلیـارد و ۵۰۷ میلیـون ریـال طلـب خود بـا آزادی این گـروه از 

مددجویـان شـادی و امنیـت را بـه ایـن خانواده ها هدیـه کردند.
رئیـس زندان کاشـان، گفت: جشـن گلریزان امسـال نیز با هـدف آزادی ۱۰۱ نفر از 

محکومان مالی غیرعمد برگزار شـده اسـت.
محبوبـی افـزود: بـرای آزادی این تعداد از مددجویان یک هـزار و ۳۸۰ میلیارد ریال 
مـورد نیـاز اسـت و امیدواریـم شـهروندان در ایـن برنامـه انسـانی و دینی مشـارکت 

کنند.
وی تصریـح کـرد: بنـا بـر آمـار موجـود ۸۴ نفر محکـوم مالـی و دیه بـه ارزش یک 
هـزار و ۲۸۰ میلیـارد ریـال، ۱۷ نفـر محکوم بـه پرداخت مهریه و نفقه بـه ارزش ۱۰۰ 

میلیارد ریال هسـتند.

از  یکی  گفت:  بیابانک  و  خور  شهرستان  جمعه  امام 
وعده های رییس جمهور، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی 
بود که اکنون گام اول آن برداشته شده که این اقدام دولت 
جاویدی  سعید  االسالم  حجت  است.  ستودنی  انقالبی 
پیگیری  افزود:  بیابانک  و  خور  جمعه  نماز  خطبه های  در 
مطالبات مردم و کارشناسان اقتصادی در معرفی بدحسابان 
و بدهکاران کالن بانکی، با دستور رییس جمهور و تاکید 

وزیر امور اقتصادی و دارایی به جریان افتاد.
وی گفت: بانک ها در اقدامی کم سابقه فهرست بدهکاران 
دادند؛ رویکردی  قرار  دید عموم  منظر  در  را  کالن خود 
که در مسیر شفاف سازی، بی تردید اعتماد عمومی را جلب 
کرده و مانع سوءاستفاده احتمالی از نظام بانکی در آینده 

افزود:  بیابانک  و  خور  شهرستان  جمعه  امام  شد.  خواهد 
جهت  در  الزم  گامی  بانکی  بدهکاران  ابر  اسامی  انتشار 
شفافیت و مطالبه گری است که جای تقدیر و تشکر دارد 

لکن نیارمند گام های بعدی است.
خام  انتشار  کرد:  خاطرنشان  جاویدی  االسالم  حجت 
قبیل  از  شفاف  جزییات  درج  نیازمند  مزبور  افراد  اسامی 
میزان بدهی، تاریخ اخذ وام، میزان پرداخت اقساط و مبلغ 

باقیمانده است.
میزان  براساس  بدهکاران  همین  طبقه بندی  داد:  ادامه  وی 
وام دریافتی و هزینه کرد آن در موارد مورد درخواست 
یا خارج از آن بسیار مهم است و رفع ابهام در عدم انتشار 

بدهکاران دانه درشت است که باید رفع ابهام شود.

افراد  که  است  ضروری  گفت:  فوالدشهر  جمعه  امام   
متمول در جشن های گل ریزان آزادی زندانیان حضور 
االسالم  حجت  کنند.  اقدام  امر  این  به  نسبت  و  یابند 
سید مهدی طباطبایی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
ماه  در  نیازمندان  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  فوالدشهر 
مبارک رمضان بیش از گذشته اظهار داشت: همچنین 
ضروری است که خیران را تکریم کنیم و از همه مراکز 
نیکوکاری، نهادهای خدماتی و افراد خیر قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته کمک به 
محرومان و مستضعفان است، افزود: چنانچه توان مالی 
کافی برای کمک نداریم، افطاری بدهیم هر چند ساده 
انسان های  اینکه  به  اشاره  با  امام جمعه فوالدشهر  باشد. 
متمول با ثروت و فقرا با فقرشان امتحان می شوند، گفت: 
آزادی  گل ریزان  جشن های  در  متموالن  داریم  توقع 
بودن  زندان  در  دود  که  چرا  کنند  مشارکت  زندانیان 

سرپرست خانواده ها به چشم کل جامعه می رود.
وی با اشاره به پیش رو بودن شب های قدر ابراز داشت: در 
این شب ها هر چه مقدر شده باشد توسط مالئکه نزد ائمه 
برده می شود و تقدیر ما را در این شب می نویسند. حجت 
االسالم طباطبایی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقالب با 
فرماندهان نظامی گفت: ایشان در جمع های مختلف با 
ادبیات متناسب صحبت می کنند و این برگرفته از سر کالم 
ایشان است. ایشان در این دیدار مباحث مختلفی را مطرح 
کردند، گفتند مسئولیت ها و فرصت ها زودگذر است و 

باید از همه زمان ها به نفع مردم، دین و اسالم استفاده کنند. 
امام جمعه فوالدشهر ارباب رجوع را نعمت توصیف کرد 
و ادامه داد: کاری که انجام می شود برای نمایش و رفع 
تکلیف نباشد و باید کار برای خدا باشد؛ حضور اعضای 
دولت در بین مردم خوب و با ارزش است، مردمی بودن 

بسیار خوب است و این امر ادامه دار باشد.
آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  طباطبایی  االسالم  حجت 
درصدد کم رنگ کردن فلسطین در اذهان عموم هستند، 
ابراز داشت: رهبر معظم انقالب در این زمینه تذکر داده اند 
و از این رو راهپیمایی روز قدس امسال را با شکوه بیشتری 

برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه امروز عربستان و آل صعود در جنگ 
تغییر مدل  به  منجر  این شکست ها  و  شکست خوردند 
جنگ شده است و یمنی ها باید این موضوع را مورد توجه 
داشته باشند، افزود: تجزیه یمن از جمله این نقشه ها است 
و دشمن در صدد ایجاد اختالفات داخلی است تا بتواند 
راحت تر نفوذ کند. امام جمعه فوالدشهر با اشاره به روز 
ارتش و حضور سرهنگ ولی رحمانی، جانشین مرکز 
آموزش هوانیروز ارتش به عنوان یکی از سخنرانان نماز 
جمعه این هفته فوالدشهر ابراز داشت: یکی از ابتکارات 
امام )ره( نامگذاری ۲۹ فروردین به نام روز ارتش است 
با کارنامه درخشان  ارتش  بوده و  بسیار هوشمندانه  که 
خود ثابت کرده که در رسیدن به آرمان ها لحظه ای کوتاه 

نخواهد آمد.

امام جمعه فوالدشهر:

متموالن در جشن گل ریزان آزادی زندانیان حضور یابند

امـام جمعـه ناییـن گفـت: مردمـی بـودن و مردمـی مانـدن مسـووالن، اعتمـاد ملـت را 
بـه نظـام اسـالمی بـاال می بـرد، مأنـوس و همدم و همـدرد مردم بودن سـفارش اسـالم 
اسـت. حجـت االسـالم سـید علی سـجادی در خطبه هـای عبادی سیاسـی نمـاز جمعه 
ایـن هفتـه ناییـن اظهار داشـت: مأنوس و همـدم و همدرد مردم بودن سـفارش اسـالم 
اسـت؛ برخـی مسـووالن حـرف مـردم و درد دل آنهـا را خـوب گـوش می دهنـد، اما 

متاسـفانه برخـی مسـووالن حاضـر نیسـتند که شـنوای حرف مردم باشـند.
امـام جمعـه ناییـن با اشـاره بـه اینکه مسـووالن باید وظیفه شـناس باشـند، گفـت: تمام 
گرفتاری هـای امـروز مـا ناشـی از عـدم وظیفه شناسـی اسـت لـذا شـناخت جایـگاه 
و وظیفـه از هـای یـک مسـوول اسـت چراکـه اگـر مسـووالن مقـدار و انـدازه خـود 
را بشناسـند و بـه وظیفـه خـود وقـوف کامـل داشـته باشـند می تواننـد بـه نحـو احسـن 

مسـوولیت هـای خـود را انجـام دهنـد.
حجـت االسـالم سـجادی بیـان داشـت: نکتـه دیگـری کـه در فرمایـش رهبـر معظـم 
انقـالب مـورد تاکیـد قـرار گرفـت، پرهیـز از کارهـای نمایشـی بـود، برخـی ادارات 
بیشـتر بـه فکـر آمـار دادن و تهیـه گـزارش صـوری هسـتند و کیفیت را فـدای کمیت 

می کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم بـه دنبـال کار واقعـی و بـا کیفیـت هسـتند، کارهـای 
نمایشـی اعتمادسـوز اسـت، بایـد اعتمادسـاز باشـیم نـه اعتمادسـوز، گفـت: در برخی 
ادارات گره هـای کـوری وجـود دارد کـه حجـم مراجعـات و تعـداد پرونده هـا را 

افزایـش می دهـد، بایـد کارهـای مـردم آسـان تر شـود.

امام جمعه نایین:

 مأنوس و همدم و همدرد
مردم بودن سفارش اسالم است

یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس:

طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از ماه رمضان در دستور کار مجلس است
یـک عضو کمیسـیون شـوراها و امور داخلی مجلس شـورای 
نماینـدگان  آرای  شـفافیت  طـرح  اجـرای  گفـت:  اسـالمی 
مجلـس سـبب می شـود نماینـدگان بـا دقت نظـر بیشـتری و با 
در نظـر گرفتن مصالح کشـور رأی دهنـد و طرح ها و برنامه ها 

را بـا دقـت باالتری مطالعـه کنند.
حسـین محمد صالحـی در گفت وگو با ایسـنا دربـاره آخرین 
وضعیـت طرح شفاف سـازی آرای نماینـدگان مجلس، اظهار 
کـرد: طرح شـفافیت آرای نمایندگان در سـال گذشـته آرای 
الزم را کسـب نکرد و برای بررسـی مجدد نماینـدگان دوباره 
بـه ایـن طـرح رأی دادند و اکنـون این طـرح در برنامه مجلس 
قـرار دارد، امـا در دسـتور فـوری مجلـس شـورای اسـالمی 

نیست.
وی افـزود: معتقـدم در اردیبهشـت ماه و بعـد از مـاه رمضـان، 
طـرح شـفافیت آرای نماینـدگان بـه صحـن مجلـس خواهـد 
آمـد و در ایـن دوره بسـیاری از نماینـدگان نظـر مثبتـی به این 
طـرح دارنـد کـه بـه احتمـال زیـاد بـا آرای خوبی بـه تصویب 

می رسـد.
نماینـده مردم فریـدن و چادگان در مجلس، گفت: بنده موافق 
تصویب طرح شفافیت هستم و به اتفاق تعدادی از نمایندگان 
نامـه کتبـی بـه رئیـس مجلـس و هیئت رئیسـه دادیـم مبنـی بر 
اینکـه قبل از تصویب طرح شـفافیت آرای نمایندگان، حاضر 
هسـتیم همـه مـوارد از جملـه میـزان حقـوق دریافتـی، مزایـا و 

رأی منتخبـان ملت به شـکل شـفاف بیان شـود.
محمـد صالحـی دربـاره مزایـای طـرح شـفافیت نماینـدگان، 
تصریـح کـرد: اگـر شـفافیت آرای نماینـدگان نباشـد برخـی 
نماینـدگان ممکـن اسـت طبـق آن چیـزی کـه در ذهنشـان 
اسـت تصمیم گیـری نکننـد و بعـد در رسـانه ها نظر خـود را به 
شـکل دیگر بیان کننـد. با اجرای طرح شـفافیت، مردم متوجه 
می شـوند کـه نماینـده مـورد نظر دربـاره هر طرحی چـه رأیی 
می دهنـد و بـا نیـت واقعـی منتخبان خود آشـنا می شـوند و در 
نتیجـه نماینـدگان بـا دقـت نظـر بیشـتری و بـا در نظـر گرفتـن 
مصالـح کشـور رأی می دهنـد و طرح هـا یا برنامه هـا را با دقت 

یک شنبه، 28 فروردین 1401| شمــــاره 1033باالتـری مطالعـه می کنند.
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شهرستان

رئیس زندان کاشان مطرح کرد:

آزادی ۱۲۴ محکوم مالی از زندان کاشان
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک:

 انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی گامی الزم
در جهت شفافیت و مطالبه گری است

خطبه

امـام جمعـه اردسـتان گفـت: مردمـی بـودن مهـم اسـت اما مردمـی مانـدن مهمتر اسـت که 
مسـئوالن بایـد مـورد توجـه قـرار داده و آن را در عمـل نشـان دهنـد.

حجت االسـالم حسـن دهشـیری در خطبه هـای نمـاز جمعـه در مسـجد جامـع اردسـتان بـا 
اشـاره بـه دیـدار اخیر مسـووالن نظام بـا رهبر فرزانـه انقالب اسـالمی افزود: نبایـد به برجام 
دل خـوش کـرد، بلکـه بایـد و فعالیت های دانش بنیـان دنبال شـود، از این رو مسـئوالن باید 
بـا تکیـه بـر تـوان و ظرفیـت همـه جانبـه نیروهـای داخـل و فعـاالن در عرصـه فعالیت هـای 

دانش بنیـان نسـبت بـه حـل مشـکالت اقتصادی کشـور و معیشـت مـردم اقـدام کنند.
وی بـا اشـاره بـه درپیـش بـودن روز ارتـش )۲۹ فروردیـن( تصریـح کـرد: دشـمنان نظام و 
برخـی ناآگاهـان در ابتـدای پیـروزی انقالب اسـالمی شـعار انحـالل ارتش را سـردادند که 
امـام خمینـی )ره( بـا آن مخالفـت کردنـد و فرمودنـد ارتش بایـد بماند و باقـدرت به وظیفه 

خـود کـه حفـظ و حراسـت از امنیت کشـور اسـت بپردازند.
بـه گفتـه وی، نتیجـه ایـن دسـتور در جنـگ تحمیلـی مشـخص شـد و ارتـش جمهـوری 
اسـالمی مردانـه ایسـتادگی کـرد و در مقابـل ارتـش عراق جنگیـد و حدود ۵۰ هزار شـهید 
و تعـداد زیـادی اسـیر و جانبـاز تقدیـم انقـالب کـرد کـه برخـی از آنـان حتی ۱۸ سـال در 

اسـارت بودنـد و یـاد و خاطـره همـه شـهیدان را گرامـی می داریـم.
خطیـب جمعـه اردسـتان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه پانزدهـم رمضـان سـالروز 
والدت امـام حسـن مجتبـی )ع( اشـاره کـرد و گفـت: ایشـان توصیـه می فرماینـد نسـبت به 
همسـایگان خـود مهربـان باشـید و خـود به این موضـوع توجه ویژه ای داشـتند تـا جایی که 
همسـایه یهودی ایشـان به همین دلیل مسـلمان شـد که نشـانه کرامت این امام کریم اسـت.

حجت االسـالم دهشـیری اضافـه کـرد: ایـن روزهـا، زمـان توجـه به محرومـان اسـت و باید 
مـردم بـه کمیتـه امـداد کمـک کنند تـا مسـاعدت ها به دسـت محرومـان واقعی برسـد.

وی، اسـتفاده معنـوی از شـب های معنـوی قـدر بـا همـکاری روحانیـت خواسـتار شـد و 
خاطرنشـان کـرد: ایـن شـب ها مخصـوص اسـتجابت دعـا و زمـان توبـه و بخشـش گناهـان 

اسـت کـه نبایـد از آن غفلـت کـرد.
امـام جمعـه اردسـتان به دهـه مبارک حسـاب ۱۰۰ امام )ره( و تشـکیل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اشـاره و از خدمات این نهاد به روسـتاییان و بویژه از سـاخت خانه برای محرومان 

کرد. تقدیر 
حجـت االسـالم دهشـیری بـا اشـاره به مـاه مبارک رمضـان و لـزوم اسـتفاده معنـوی از این 
مـاه پـر خیـر و برکـت خطـاب بـه بانـوان اظهار داشـت: نسـبت بـه رعایت حجاب اسـالمی 
توجـه بیشـتری داشـته باشـند و در مجامع عمومـی و به خصوص در بازار مسـائل شـرعی را 

رعایـت کنند.
وی افـزود: از بانـوان اردسـتان انتظـار مـی رود در رعایـت عفـاف و حجـاب بـرای دیگـران 
الگو باشـند، همچنین از افراد متدین، بزرگان ومسـووالن در خواسـت داریم موضوع امربه 

معـروف و نهـی از منکـر را در جامعـه زنده نگـه دارند.
خطیب جمعه اردسـتان با اشـاره به درگیری های اخیر در سـرزمین های اشـغالی و تجلیل از 
مقاومـت فلسـطینیان در مقابل رژیم جنایتکار صهیونیسـتی اظهار امیـدواری کرد که هر چه 

زودتر شـاهد آزادی سـرزمین های اشـغالی از چنگال این رژیم خونخوار باشـیم.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتـری شـمال شـرقی 

اصفهـان واقع شـده اسـت.

امام جمعه اردستان:
مردمی بودن مسئوالن باید در عمل نمایان شود

گزارش تصویری

اولیـن همایـش تجلیل از حافظـان کل قرآن کریم شهرسـتان برخوار 
بـا حضـور مدیـر کل دفتر تبلیغ و ترویـج امور قرآن و عتـرت وزارت 
فرهنـگ و ارشاداسـالمی و دیگـر مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی در 
تـاالر پذیرایـی گل گنـدم خـورزوق برگزار شـد. در ایـن همایش از 

بیـش از ۲۰۰ حافـظ قـرآن تجلیـل به عمـل آمد.
منبع: صاحب نیوز
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Washington Free Beacon, an 
American conservative political 
journalism website, has recent-
ly said in a report that Iran’s 
“fleet of ghost ships” has been 
successfully sidestepping U.S. 
sanctions, delivering millions of 
barrels of crude oil and petrole-
um products to foreign destina-
tions. The report claims that Ira-
nian oil tankers have shipped at 

least $22 billion worth of oil only 
to China since 2021. The Iranian 
Oil Ministry, however, does not 
reject or approve the mentioned 
figure.
Although the statistics men-
tioned by the western media 
and press are not completely 
accurate, they indicate the in-
crease in the Islamic Republic’s 
oil exports despite sanctions, Oil 

Ministry’s news portal Shana re-
ported on Thursday.
According to Iranian President 
Ebrahim Raisi, the country’s oil 
exports have increased by 40 
percent in recent months.
The term “ghost ships”, previ-
ously used by other publications 
such as The Wall Street Journal 
and Reuters, refers to Iranian 
oil tankers which carry cargoes 

around the world without being 
detected.
Earlier this month, the Managing 
Director of the National Iranian 
Oil Company (NIOC) praised 
the significant role of the Na-
tional Iranian Tanker Company 
(NITC) in bypassing sanctions 
and boosting the country’s oil 
exports during the previous 
Iranian calendar year (ended on 

March 20).
“This success (increased sales 
of oil and gas condensate) came 
at a time when the sanction con-
ditions have become even strict-
er,” Mohsen Khojasteh-Mehr 
said.
Iranian oil production increas-
es by 7,000 barrels
Iran has been ramping up its 
oil production over the past few 
months following the recovery 
of the global markets from the 
negative impacts of the corona-
virus pandemic and the develop-
ments in the Vienna talks.
The country’s crude oil produc-
tion in March reached 2.546 
million barrels per day (bpd) to 
register a 7,000-barrel increase 
compared to the figure for Feb-
ruary, according to OPEC’s latest 
monthly report.
Iran produced 2.539 million 
bpd of crude oil in February, 
the report said citing secondary 
sources.
The Islamic Republic’s average 
crude output for the first quarter 
of 2022 stood at 2.528 million 
bpd indicating a 56,000-bpd in-
crease compared to the figure 
for the fourth quarter of the pre-
vious year, the report indicated.
The country’s heavy crude oil 
price also increased by $19.36 in 
March, to register a 20.8 percent 
rise compared to the previous 
month, according to the OPEC 
report.

U.S. sanctions unable to hinder Iranian oil exports: report

Museum of nomads 
to be built in Ardebil 
Province
A project to establish a museum of 
nomads was launched in the city of 
Germi, northwestern province of 
Ardebil, said Nader Fallahi, director 
general of the province’s Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization.     
He added that the province’s first 
museum of the nomads will be 
constructed in the city’s permanent 
handicraft exhibition center, chtn.ir 
reported.   
The official stated that the establish-
ment of the museum was among 
the main demands of local people, 
especially nomads, pointing out that 
the project was launched to praise 
the important role played by the no-
madic groups in the long history of 
the region.

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

IRGC Seizes Ship 
With Smuggled Fuel 
in Persian Gulf
Iran’s Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) confiscated a vessel 
carrying thousands of liters of smug-
gled fuel in the Persian Gulf, the sec-
ond such seizure in less than a week, 
an IRGC spokesman announced 
Friday.
Gholamhussein Husseini said that 
the ship, smuggling 250,000 liters 
of fuel, had been confiscated by the 
IRGC personnel of the naval zone. 
“During the seizure, seven of the 
ship’s crew members were detained 
and would remain in custody until 
the completion of investigation and 
the legal proceedings,” he said.

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

Karaj Attack Back-
lash: Enemies Check-
mated
Iran has started making components 
for machines used to enrich uranium 
at a new workshop in Natanz, the UN 
atomic agency said in a report cited 
by Reuters Thursday.
The British news agency claimed 
that the new workshop raises ques-
tions about Iran’s plans for the 
manufacturing of advanced cen-
trifuges - machines that produce 
enriched uranium much faster than 
the first-generation machines it was 
restricted to using for that purpose 
by its 2015 deal with major powers.

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

Tehran Condemns 
‘Shameless’ Zionist 
Crimes
Iran said Friday the occupying regime 
of Israel is blatantly violating human 
rights principles and the internation-
al law through committing crimes in 
Al-Aqsa Mosque. Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibzadeh con-
demned the Zionists’ “shameless” 
acts of violence at holy sites in Pal-
estine against the fasting people and 
worshipers at the mosque in the 
month of Ramadan. “Crimes of the 
Zionists against the oppressed Pal-
estinian people show the deepening 
weakness of this occupying regime, 
which is only resorting to assaults on 
the defenseless worshipers to cover 
up its hollow power.”

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

Iranian photogra-
phers win awards at 
Naryn Intl. Exhibition 
of Photography
Iranian photographers have won 
awards in all six categories at the 
3rd Naryn International Exhibition of 
Photography in Kirgizstan. Winners 
in the categories Open Monochrome, 
Open Color, Life Color, Creative Color, 
Photojournalism and Travel were an-
nounced by the organizers last week.
The exhibition is organized under 
the auspices of the Federation In-
ternationale de l’Art Photographique 
(FIAP) and the Photographic Society 
of America (PSA).

Annual export from 
Mazandaran prov-
ince increases 55%
The value of export from 
Mazandaran province, in the 
north of Iran, rose 55 percent 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), from 
its preceding year, a provincial 
official announced.
Hossein-Qoli Qavanlou, the head 
of the province’s Industry, Min-
ing and Trade Department, said 
that commodities worth $277 
million were exported from the 
province in the previous year.
In terms of the weight, the ex-
ports also indicate 44 percent 
annual growth, he added.
The official further named ce-
ment, minerals, dairy products, 
plastic, and kiwi as the main ex-
ported products, and Iraq, Rus-
sia, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Afghanistan, the United Arab 
Emirates (UAE), and India as the 
major export destinations.
As previously announced by 
the head of Islamic Republic of 
Iran’s Customs Administration 
(IRICA), the value of Iran’s non-
oil trade rose 38 percent in the 
past Iranian calendar year 1400, 
as compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the coun-
try’s non-oil trade at 162 million 
tons worth $100 billion in the 
past year.
He said that Iran exported 122 
million tons of non-oil products 
worth $48 billion in the previous 
year, which was $14 billion (41 
percent) more than the figure for 
its preceding year.
The country’s non-oil trade re-
cord in 1400 was reached while 
the toughest sanctions were im-
posed on Iran, but thanks to God 
and the efforts of entrepreneurs, 
producers and the cooperation 
of foreign trade-related organi-
zations, a historical record was 
achieved in the past year which 
was unprecedented in recent 
decades, the official underlined.

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

World Bank up-
dates Iran’s econo-
my growth for 2022
The World Bank has revised up 
its forecast for Iran’s gross do-
mestic product (GDP) growth 
in 2022, expecting the country’s 
economy to grow 3.7 percent 
this year.
The bank had previously esti-
mated the Islamic Republic’s 
GDP growth at 2.4 percent for 
2022, in its Global Economic 
Prospects (GEP) report released 
in January, according to world-
bank.org.
“Iran’s economy continues its 
gradual recovery that started in 
mid-2020, driven by the oil sec-
tor and services. However, water 
and energy shortages led to a 
contraction of the agriculture 
and industry sectors,” the report 
said.

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

Iran tightens rules 
on carrying foreign 
cash
The Iranian government has 
issued new regulations govern-
ing the supply, possession and 
carrying of foreign cash as the 
country seeks to crack down on 
foreign currency trafficking amid 
sanctions that have hampered its 
access to the international bank-
ing system.
The new law will force everyone 
possessing foreign cash to de-
clare it on an online exchange 
system run by the Central Bank 
of Iran (CBI).

 In a report on Iran’s economy released 
earlier this month, the World Bank has 
revised up its forecast for Iran’s gross 
domestic product (GDP) growth in 
2022, expecting the country’s econo-
my to grow 3.7 percent this year.
The bank had previously estimated the 
Islamic Republic’s GDP growth at 2.4 

percent for 2022, in its Global Econom-
ic Prospects (GEP) report released in 
January.
“Iran’s economy continues its gradu-
al recovery that started in mid-2020, 
driven by the oil sector and services. 
However, water and energy shortages 
led to a contraction of the agriculture 

and industry sectors,” the recent report 
said.
A recovery in Iran’s oil and service sec-
tors (11.7 and 6.5 percent growth, re-
spectively) – following a return of glob-
al and domestic activity after the start 
of the pandemic – led to a five percent 
year on year growth in late 2021-early 
2022, the bank said.
However, the agriculture sector con-
tracted by 2.1 percent due to drought 
and energy blackouts. On the demand 
side, a 3.4 percent expansion in con-
sumption drove GDP growth as activ-
ity returned closer to pre-pandemic 
levels. Imports growth (25.5 percent) 
outweighed the pick-up in exports (5.4 
percent), and investment also declined 
(5.2 percent).
The economic rebound has yet to be 
reflected in the labor market as the 
recovery was largely driven by the oil 

sector, and employment growth in 
services and industries could not com-
pensate for job losses in the agriculture 
sector, the report stated.
The bank puts Iran’s economic growth 
at 4.1 percent in 2021 and about 3.4 
percent in 2020.
World Bank which had estimated Iran’s 
inflation rate at 40.1 percent for 2021 
believes that it would fall to 37.6 per-
cent this year and 34.8 percent next 
year.
“Higher projected oil prices in the out-
look period and growth in oil export 
volumes considering the tighter global 
oil market are forecast to curb fiscal 
pressures. However, high expenditure 
growth due to increasing wage bills 
and pension spending is projected to 
keep the fiscal balance in a deficit of 3.8 
percent of GDP in 2022-24.” the bank 
said in its report.

World Bank revises up Iran’s GDP forecast for 2022

The construction of National Hous-
ing Movement units has been start-
ed in four spots of Tehran province, 
the secretary of the province’s Mass 
Construction Association announced.
Iraj Rahbar said that the units are be-
ing constructed in Boumehen, Dama-
vand, Nasir-Shahr, and Robat-Karim.
The National Housing Movement 
units have had a good physical pro-

gress, so that some of them have 
reached the foundation stage, he fur-
ther highlighted.
Back in late March, Transport and 
Urban Development Minister Rostam 
Qasemi said that over 800,000 units 
of National Housing Movement are 
already under construction across 
the country.
Referring to the important steps tak-

en in National Housing Movement, 
Qasemi said: “Important issues such 
as banking, land extensions, land use 
change and the creation of a land 
bank have been resolved with the 
support of National Land and Hous-
ing Organization.”
He said that according to the infor-
mation of the land bank, there are 
40,000 cases in the field of land, 
the value of some of which is sig-
nificant, noting that issues such 
as the law prohibiting the sale of 
land, which prevented access to 
new resources for years, were 
resolved.
In mid-March, the deputy transport 
and urban development minister an-
nounced that 5.2 million applicants 
had already registered in the govern-
ment’s two major housing plans (Na-
tional Housing Action and National 
Housing Movement).
Mahmoud Mahmoudzadeh said that 
according to the Supreme Housing 
Council, the two plans of National 
Housing Movement and National 
Housing Action were merged so that 

those who had already registered 
(in Housing Action) could enjoy the 
benefits of this plan (Housing Move-
ment).
After monitoring the applicants in 
these two housing projects, the 
names will be sent to the depart-
ments of the provinces and the rel-
evant organizations to approve the 
condition, and those who are eligible 
to go through other steps, the official 
explained.
As previously reported, the opera-
tion for the construction of 209,212 
residential units of National Housing 
Movement began in early February.
The ceremony to begin the mentioned 
operation and also to launch some 
development projects in the housing 
sector was attended by Transport and 
Urban Development Minister Rostam 
Qasemi.
After the National Housing Action 
Plan (started in 2018), the National 
Housing Movement is the govern-
ment’s second major program for 
providing affordable housing units to 
low-income classes.

Constructing National Housing 
Movement units begins in 4 spots of Tehran province



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Sunday, April 17, 2022

Sunday, April 17, 2022 - No: 1033 

Al Taawoun boosted their 
hopes of a knockout stage 
berth after powering 3-0 
past Sepahan in Group D of 
the AFC Champions League 
2022 on Thursday.
Sepahan went to 10-man 
after Ezzat Pourghaz was 
shown a straight red card in 
the 10th minute.

With two minutes remaining 
to the first half, Nawaf Al 
Subhi opened the scoring for 
the Saudi Arabian team.
Zé Luís made the scoreboard 
2-0 in the 46th minute and 
Yazeed Al Bakr scored the 
third goal in the 77th minute.
Sepahan will play Al Taawoun 
on April 18.

ACL 2022: 
10-man 
Sepahan 
fall short 
against Al 
Taawoun

World Bank revis-
es up Iran’s GDP 
forecast for 2022

In a report on Iran’s economy 
released earlier this month, 
the World Bank has revised up 
its forecast for Iran’s gross do-
mestic product (GDP) growth 
in 2022, expecting the coun-
try’s economy to grow 3.7 
percent this year.
The bank had previously esti-
mated the Islamic Republic’s 
GDP growth at 2.4 percent 
for 2022, in its Global Eco-
nomic Prospects (GEP) report 
released in January. “Iran’s 
economy continues its gradu-
al recovery that started in mid-
2020, driven by the oil sector 
and services. However, water 
and energy shortages led to a 
contraction of the agriculture 
and industry sectors,” the re-
cent report said.

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

Museum devoted 
to Ardabil nomads 
under construction

Construction work has com-
menced in the ancient town 
of Germi to establish a special 
anthropological museum ded-
icated to the rituals, arts, and 
the everyday life of tribespeo-
ple native to Ardabil province.
“The construction operation of 
the first nomadic museum of 
Ardabil province has begun in 
Germi.

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

UNHCR, WFP help 
refugee children 
stay in Iranian 
schools
The United Nations High 
Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and the World Food 
Program (WFP) help refugee 
children living in ran to stay 
in school and reach for their 
dreams.
Iran’s inclusive refugee pol-
icy not only allows refugees 
access to education, but the 
government has also ex-
empted refugees from school 
fees. However, due to rising 
inflation, many families still 
struggle to afford other costs 
associated with education, in-
cluding school supplies. 
To ensure refugee children 
meet their nutritional needs, 
WFP distributes about 50 MT 
of school snacks every month, 
containing biscuits, date bars, 
and milk amongst refugee 
boys and girls and their teach-
ers, under strict hygiene pro-
tocols in schools or as take-
home rations.
WFP’s school feeding pro-
gram provides daily school 
snacks to 7,500 refugee boy 
and girl students in 20 set-
tlements across Iran, an es-
sential safeguard contributing 
to increased enrolment and 
encouraging parents to keep 
children in schools. 
Countrywide, UNHCR has 
supported the government 
with the construction of 64 
schools for refugees and Ira-
nian children.
Iran is home to over 800,000 
registered refugees and some 
2.6 million undocumented 
Afghans. Today, more than 
500,000 Afghan children- in-
cluding undocumented Af-
ghans and those who have 
newly arrived in Iran following 
the Taliban-takeover-are ben-
efitting from Iran’s inclusive 
education policies, one of the 
most progressive in the world.

The 4 Best Vitamins for Your Skin
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/4-best-vitamins-for-skin#vitamin-deficiency

Taking care of your skin should be an es-
sential part of your health regimen. It is, 
after all, your body’s largest organ. 
The first thing most health professionals 
will tell you to do in order to keep your 
skin healthy is to limit your exposure to 
the sun’s harmful ultraviolet (UV) rays 
and wear protective sunscreen when 
you’re exposed to sunlight.
But the sun isn’t all bad. Just 10–15 min-
utes of daily exposure helps manufacture 
vitamin D throughout the skin. Vitamin D 
is one of the best vitamins for your skin, 
along with vitamins C, E, and K. 
Making sure you get enough vitamins 
can keep your skin looking healthy and 
youthful. This could translate to a reduc-
tion in:
• dark spots
• redness
• wrinkles
• excessive dryness
Essential skin vitamins are available in 
supplemental form, but they are also 
found in skin care products. Learn more 
about these four essential vitamins and 
how they can help you achieve optimum 
skin health.
Vitamin D
Vitamin D is most often made when 
sunlight is absorbed by your skin. Cho-
lesterol converts to vitamin D when this 
happens. Vitamin D is then taken 
up by your liver and kidneys 
and transported through-
out the body to help 
create healthy 
c e l l s . 

This includes the skin, where vitamin D 
plays an important role in skin tone. It 
may even help treat psoriasis. 
Calcitriol is a man-made version of a 
kind of vitamin D that humans produce 
naturally. Calcitriol is a topical cream 
that has been effective in treating people 
with psoriasis. A 2009 study published 
in the Journal of Drugs and Dermatol-
ogyTrusted Source found that applying 
calcitriol reduced the amount of skin in-
flammation and irritation in people with 
psoriasis and produced few adverse side 
effects.
The Linus Pauling Institute at Oregon 
State University recommends a daily 
vitamin D intake of 600 IU per day. You 
may need more if you are pregnant or 
over the age of 70.
You can increase your vitamin D intake 
by:
• getting 10 minutes of sun exposure a 
day (check with your doctor first, espe-
cially if you have a history of skin cancer)
• eating fortified foods, such as breakfast 
cereals, orange juice, and yogurt
• eating foods that have vitamin D natu-
rally, such as salmon, tuna, and cod
Vitamin C
Vitamin C is found at high levels 
in the epidermis (outer 

layer of skin) as well as the dermis (inner 
layer of skin). Its cancer-fighting (antiox-
idant) properties, and its role in collagen 
production help keep your skin healthy. 
This is why vitamin C is one of the key 
ingredients found in many antiaging skin 
care products. 
Taking vitamin C orally can enhance the 
effectiveness of sunscreens applied to 
your skin for protection from the sun’s 
harmful UV rays. It does this by decreas-

ing cell damage 
and helping the 
healing pro-
cess of bodily 
wounds. Vita-

min C 
c a n 
a l s o 
h e l p 
f e n d 

off the 
s i g n s 
of aging 

because of 
its vital role in the body’s 

natural collagen synthesis. It 
helps to heal damaged skin and, in 

some cases, reduces the appearance of 
wrinkles. Adequate vitamin C intake can 

also help repair and prevent dry skin.
Due to the prevalence of vitamin C in 
over-the-counter products, dietary sup-
plements, and foods we eat, deficiency 
of this nutrient is rare. The recommenda-
tion is 1,000 mg per day. If you find that 
you don’t get enough vitamin C in your 
diet, you can:
• eat for more citrus foods, such as or-
anges
• eat other plant-based sources of vita-
min C, such as strawberries, broccoli, 
and spinach
• drink orange juice
• take supplements, as recommended by 
a doctor
• look for antiaging skin treatments with 
vitamin C for treating dryness, redness, 
wrinkles, and age spots
Vitamin E
Like vitamin C, vitamin E is an antioxi-
dant. Its main function in skin care is 
to protect against sun damage. Vitamin 
E absorbs the harmful UV light from 
the sun when applied to the skin. Pho-
toprotection refers to the body’s ability 
to minimize the damage caused by UV 
rays. This can help prevent dark spots 
and wrinkles.
While vitamin E is available in many skin 
care products, the problem is that any 
effects could be minimized upon sun 
exposure. Getting enough vitamin E in 
your diet is preferable. Most adults need 
about 15 mg of vitamin E per day. You 
can increase your intake by:
• eating more nuts and seeds, such as al-
monds, hazelnuts, and sunflower seeds
• taking a multivitamin or separate vita-
min E supplement
• using topical products that contain 
both vitamin E and vitamin C (this can be 

more effective in photoprotection than 
those that contain only one of the two)
Vitamin K
Vitamin K is essential in aiding the 
body’s process of blood clotting, which 
helps the body heal wounds, bruises, 
and areas affected by surgery. The basic 
functions of vitamin K are also thought 
to help certain skin conditions, such as:
• stretch marks
• spider veins
• scars
• dark spots
• stubborn circles under your eyes
Vitamin K can be found in many different 
topical creams for the skin, and it can 
help treat a variety of skin conditions. 
Doctors frequently use creams that con-
tain vitamin K on patients who have just 
undergone surgery to help reduce swell-
ing and bruising. 
According to the University of Florida, vi-
tamin K deficiencies are rare in the Unit-
ed States. Adults need between 90 and 
120 ug per day. You can increase your 
intake by eating:
• kale
• spinach
• lettuce
• green beans
Vitamins are essential for skin health
As vitamins are essential to your health 
and body functions, vitamin deficiencies 
can cause adverse effects on the skin. 
Since vitamins C and E play such impor-
tant roles in protecting your skin from 
the sun, deficiencies in either vitamin can 
increase the risk of skin damage, includ-
ing skin cancer. According to the Centers 
for Disease Control and Prevention, skin 
cancer is the most common type of can-
cer in the United States. 

The manufacturing of washing ma-
chines in Iran rose 21.4 percent in 
the 11-month period from March 
21, 2021 to February 19, 2022, as 
compared to the same period of 
time in the preceding year, accord-
ing to the data released by Industry, 
Mining and Trade Ministry.
The ministry’s data show that 
1,326,400 million sets of washing 
machine have been manufactured 
in the country during the 11-month 
period.
The manufacturing of home appli-
ances in Iran increased 7.6 percent 
in the said 11 months, as 5,194,400 
sets of the products were manufac-
tured. Back in April 2021, Deputy 
Industry, Mining and Trade Minis-
ter 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 pro-
duced domestically.
Stating that the Industry, Mining, 
and Trade Ministry will definitely 
support domestic manufacturers 
and national brands, the official 
added: “Today we have the neces-
sary manpower, knowledge, and in-
frastructure in the field, so there is 
no reason to look for foreign sourc-
es to meet the country’s demands.”
Over the past few years, the Irani-
an government has been following 
a new strategy for supporting do-
mestic production to neutralize the 
impacts of the U.S. sanctions while 
reducing the reliance of the econo-
my on oil revenues.
The home appliances sector has 
been one of the pioneers in this re-
gard and like many other areas, the 
production of home appliances has 
witnessed a significant rise in the 
past three years.

Manufacturing of washing machines 
rises 21% in 11 months yr/yr

Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin has said 
the exports of knowledge-based prod-
ucts is one of the country’s new pri-
orities in setting foreign trade policies 
for the current Iranian calendar year 
(started on March 21), IRIB reported.
“One of our priorities in foreign trade 
is to export knowledge-based goods 
instead of raw or semi-raw materials,” 
Fatemi-Amin said on Thursday.
“This year, considering the slogan of 
the year which is “Production: Knowl-
edge-Based and Job-Creating”, we 
are completely revising the criteria for 
selecting the country’s top exporting 

companies, so that companies export-
ing knowledge-based goods are given 
more importance and would be among 
the top manufacturers,” the minister 
said.
According to the official, so far, knowl-
edge-based industries have been 
mostly supply-oriented, which means 
a knowledge-based company worked 
on a product, process, or service, and 
the ministry sought to provide a mar-
ket for it, but now the companies are 
moving toward becoming demand-ori-
ented.
Large companies in various areas 
like the automotive, mining, and food 

industries need to re-define their pro-
cesses to reduce prices and increase 
quality, and also implement new pro-
cesses to move towards research 
and knowledge-based development, 
Fatemi-Amin stressed.
The official further mentioned attend-
ing a meeting with the representatives 
of over 30 major companies in which 
issues, ideas, and challenges in the 
way of the development of knowl-
edge-based companies have been 
raised and discussed.
He noted that in case of the knowl-
edge-based development of the coun-
try’s major industries, small compa-
nies can also cooperate with them in 
their projects, and this will have a great 
impact on the country’s economy.
The minister finally stated that the 
ministry should encourage competi-
tion among production units, adding 
that major companies can also move 
toward manufacturing their own need-
ed machinery and equipment as well.
Back in March, Fatemi-Amin had an-
nounced his ministry’s support for 
knowledge-based products.
Making the remarks on the sidelines of 
the first cabinet meeting in the current 
year the minister said: “Industries that 
move toward production of knowl-
edge-based products or industries that 
create more jobs enjoy the support of 
the ministry.”
The minister’s statements were in line 
with the slogan of the present Iranian 
calendar year 1401, which is named 
“Production: Knowledge-Based and 
Job-Creating” by Leader of Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khame-
nei.

‘Exports of knowledge-based products priotrized’

TSE’s main 
index up 9,000 
points in a 
week

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), rose 9,000 points to 1.454 million in the past 
Iranian calendar week (ended on Friday).
As reported, the indices of Iran Khodro Investment 
Development Company (IKIDO), Social Security In-
vestment Company (SSIC), Iran Khodro Company 
(IKCO), Saipa Company, and Isfahan Oil Refinery were 
the mostly followed ones during the past week.
The government has applied several new changes in 
the national budget bill for the current Iranian calen-

dar year 1401 (began on March 21) which according 
to experts and analysts will ensure the stock market’s 
stability and growth in the coming years.
Reducing taxes on production units active in the stock 
market, strengthening the Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund, eliminating subsidized 
foreign currency allocations, and stabilizing the own-
ership interest of the mines are some of the measures 
considered in the budget bill to support the capital 
market.

Allocating a 20-percent tax on legal entities is con-
sidered in this year’s budget bill which is less than 
the previous years. Reducing the taxes imposed on 
production units will make them more profitable and 
therefore their performance in the stock market will 
improve.
Also, the direct taxes collected from production units 
is expected to be injected into the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund in order to be used 
to improve and develop the market.



عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان کمک به حفظ حیات هتل ها 
در شرایط بحرانی را از اهداف برگزاری جلسه مذکور دانست و تصریح کرد: 
با توجه به زیرساخت های گردشگری موجود در استان، صنعت هتلداری 

نیازمند توسعه است.
رجالی فراهم کردن امکان فروش و واگذاری هتل آپارتمان ها و سوئیت های 
یک هتل به صورت مجزا و صدور سندهای تفکیکی خرد با حفظ ضوابط 
هتلینگ همچنین صدور مجوز احداث مجموعه های خدماتی مسکونی و 
اداری در مجاورت زمین های دارای کاربری گردشگری را از مواردی دانست 

که توجیه سرمایه گذاری در این صنعت را ارتقاء خواهد داد.
زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان 
نیزهدف از برگزاری این وبینار را کمک به بهره وری هر چه بیشتر هتل ها و 

کمک به توسعه گردشگری و درآمدهای هتل ها بیان کرد.
در ادامه پروفسور آملیا توماشویچ در این وبینار با بیان اینکه افزایش درآمد هتل 
باید مأموریت تمامی پرسنل باشد افزود: برای حل مشکل درآمد هتل ها ابتدا 
آگاهی از اینکه مشکل در کدام بخش از هتل مانند اقامت، منابع انسانی و... 

وجود دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت: تجزیه و تحلیل دالیل مشکل، مشخص شدن اقدامات الزم برای 
رفع مشکل مانند برنامه ریزی، اجرایی و ارزیابی برنامه ها در مراحل بعدی 

قرار گرفته اند.
عضو انجمن هتل داران اروپا توجه به منابع داخلی و بازارهای جدید را راه های 
درآمدزایی هتل ها دانست و تصریح کرد: بررسی و تجزیه و تحلیل ایده های 
تمامی کارکنان در خصوص صرفه جویی مخارج و راهکارهای دستیابی به 
درآمد جدید نیز بسیار مهم است. مشاور رئیس جمهور کرواسی رضایت 
مشتری، تجربه بهتر در رزرو و اهمیت دادن به کارکنان را از راهکارهای بهبود 

عملکرد هتل ها دانست.
توماشویچ همچنین در خصوص تشویق مشتریان به خرید بیشترگفت: ارائه 
پیشنهادات جدید به مسافر مانند تحویل اتاقی بزرگ تر یا با چشم انداز بهتر با 
پرداخت هزینه کمی باالتر، ارائه سبدهای غذایی ویژه تر مانند میوه و تنقالت 
با قیمت های منطقی، فروش بلیط سینما، تور گردشگری شهر با راهنمایی 

مجرب، خدمات حمل و نقل راحت ترو... را از جمله این راه ها معرفی کرد.
استاد دانشگاه ورن کرواسی تهیه لیستی از این خدمات و قرار دادن آن در اتاق 

را یکی از راه های معرفی این خدمات دانست.
توماشویچ راه اندازی مکان های نگهداری بچه، حیوانات خانگی، فروش گل، 
تهیه کیک تولد، ایجاد اقداماتی در حوزه غذا و نوشیدنی را از دیگر راه های 

افزایش درآمد هتل معرفی کرد.
وی آموزش کارکنان درخصوص نحوه فروش بیشتر موادغذایی را یکی دیگر از 
راه های افزایش درآمد دانست و افزود: آگاهی از اینکه کدام غذاها دارای حاشیه 
سود بیشتری هستند، و ایجاد انگیزه برای سرآشپز در ارائه غذاهای جدید در 

منوی غذایی نیز در این امر مؤثر است.

نخستین نشست باشگاه مدیران روابط 
عمومی عضو اتاق بازرگانی استان 
اصفهان به میزبانی شرکت فوالد مبارکه 
و در راستای ارتقای تعامل و هم افزایی 
میان صنایع استان اصفهان برگزار شد.

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 
نشست اظهار کرد: تشکل های مختلفی 
در استان در حال فعالیت در حوزه روابط 
عمومی هستند و این باشگاه قرار نیست 
با دیگران رقابت کند و تنها تفاوت آن با 
دیگر اجتماعات این حوزه این است که 
تمام حاضران در این باشگاه اعضای اتاق 

بازرگانی هستند.
وی هدف از برگزاری چنین نشستی 
را هم افزایی و تعامل میان صنایع 
استان اصفهان دانست و افزود: روابط 
عمومی های عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
باید بتوانند از یکدیگر ایده گرفته و 
گام های مؤثری در راستای رشد و 

ارتقای صنعت این استان بردارند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در تشریح ضرورت برگزاری 
این نشست ادامه داد: در ابتدای تشکیل 
این باشگاه، روابط عمومی واحدهای 
صنعتی عضو اتاق بازرگانی به عنوان 
مخاطبان خاص این باشگاه مورد پایش 
قرار گرفتند؛ مهم ترین دلیل ایجاد این 
باشگاه افزایش تعامل و هم گرایی میان 
روابط عمومی های این واحدها جهت 
انتقال تجارب و یادگیری نکات جدید 

بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این هم افزایی 
شبکه سازی،  به  منجر  می تواند 
استفاده آر ظرفیت های شرکت های 
تولیدی، فراهم شدن فرصتی برای 
ایده پردازی و انتقال تجربیات میان 
روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی 
اصفهان شود؛ به عبارت دیگر مدیران 
روابط عمومی ها با فراهم شدن چنین 
شرایطی می توانند دست به دست 
یکدیگر دهند و باعث رشد و ارتقای 

خود شوند.
براتی اذعان داشت: انتظار می رود با 
تشکیل این باشگاه، روابط عمومی های 
عضو اتاق بازرگانی یک گام به جلو 
حرکت کنند و نیازهای تشکیالتی 
و آموزشی خود را مطرح کنند تا در 
این مسیر بتوانند از تجارب یکدیگر 

استفاده کنند.
وی در پایان اضافه کرد: در شرایط 
روابط  کشور،  اقتصادی  کنونی 
انعکاس  با  صنایع  عمومی های 
فعالیت های انجام شده برای رشد 
اقتصادی کشور و آنچه که به عنوان 
جهاد تبیین نام گذاری شده، می توانند 
نقش به سزایی در امیدآفرینی به جامعه 

داشته باشند.
در ادامه این نشست، مهدی شایسته 
فرد، مدیر حوزه ارتباطات و روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
قدردانی از میزبانی فوالد مبارکه اظهار 
کرد: هدف از تشکیل این باشگاه آشنایی 
مدیران روابط عمومی شرکت های 
عضو اتاق بازرگانی اصفهان با یکدیگر، 
محصوالت و خدمات و دیگر نقاط مثبت 
این شرکت هاست که در نهایت، چنین 
نشست های به شبکه سازی اعضا و 

توانمندسازی آن ها منجر می شود.
وی تأکید کرد: اجتماعی از مدیران 
روابط عمومی در سال گذشته شکل 
گرفت که در نهایت برای شکیل تر شدن 
فعالیت ها، طی حکمی از سوی رئیسش 
اتاق بازرگانی اصفهان، این مجوز صادر 
شد و اعضای هسته اصلی این مجمع 
منصوب شدند که امیدوارم با مذاکرات 
انجام شده با نهادهای ذی زبط بتوانیم 
این مجمع را در سال جاری به صورت 

رسمی به ثبت رسانیم.
عسگری، دبیر باشگاه مدیران روابط 
عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این نشست تصریح کرد: یکی 
از برنامه های پیش روی این باشگاه، 
بازدید کارخانه های  برگزاری تور 
شناخت  و  آشنایی  برای  مختلف 
بیشتر همکاران ما در روابط عمومی 
شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان 

است.

به میزبانی فوالد مبارکه و در راستای 
 هم افزایی میان صنایع

استان اصفهان برگزار شد:
نخستین نشست باشگاه 

 مدیران روابط عمومی
عضو اتاق بازرگانی

یک شنبه، 28 فروردین 1۴01| شمـاره 1033 ISFAHAN
N E W S

و  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگی کارکنان فوالد گفت: ما 
به دنبال کسب رضایت مندی کارکنان 
صنایع زیرمجموعه صندوق فوالد هم 
در حین کار و هم پس از بازنشستگی 

آنان هستیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، حسین 
عامریان مدیرعامل صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد ضمن 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، 
در دیدار با مدیرعامل و معاونین این 
شرکت با اشاره به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر ضرورت جهاد 
تبیین اظهار کرد: ما باید اقداماتی که 
می خواهیم انجام دهیم و اقداماتی 
که انجام داده ایم را به خوبی به مردم 

اعالم کنیم.
وی هدف اصلی خود از حضور در فوالد 
مبارکه را تالش برای رفع مشکالت 
مرتبط با حوزه سرمایه های انسانی 
این شرکت برشمرد و افزود: به دنبال 
کسب رضایت مندی کارکنان صنایع 
زیرمجموعه صندوق فوالد هم در 
حین کار و هم پس از بازنشستگی 

آنان هستیم.
و  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگی کارکنان فوالد با اشاره 
به اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان خاطرنشان کرد: اجرای 
این طرح با همه موانعی و سختی هایی 

که داشت، راهکارهای قانونی خود را 
طی کرد و با موفقیت محقق شد.

عامریان با اشاره به دغدغه و احساس 
نسبت  فوالد  صندوق  مسئولیت 
به وضعیت افراد تحت پوشش این 
صندوق اذعان داشت: صندوق فوالد 
آمادگی الزم برای رفع مشکالت 
کارکنان شاغل و بازنشسته فوالد 
مبارکه به عنوان کسانی که در صف 
مقدم جهاد اقتصادی کشور هستند 

را دارد.
وی ابراز داشت: صندوق فوالد در 
راستای حمایت از کارگران و کارکنان 
فوالد مبارکه که تحت پوشش این 
صندوق هستند، آماده هر نوع همکاری 
با فوالد مبارکه است تا رضایت مندی 
حداکثری ایجاد شود و مردم ماحصل 
این تغییر رویکرد را احساس کنند؛ 
امیدوارم شرایط مناسبی را برای 
بازنشستگان صندوق فوالد ایجاد 

کنیم.
وی در پایان بر ضرورت حل مشکل 
چندین ساله مشارکان شاغل صندوق 
فوالد که دغدغه اصلی این عزیزان در 

خط مقدم تولید است، تاکید کرد.
الزم به ذکر مدیرعامل صندوق فوالد در 
پایان با جمعی از بازنشستگان شرکت 
فوالد مبارکه دیدار و گفت وگو کرد و 
شنونده مسائل و مشکالت پیشکسوتان 

عرصه تولید بود.

 • کارکنان و بازنشستگان تحت 
پوشش صندوق فوالد نیازمند 
حمایت این صندوق از حقوق آنان 

است
مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر   
شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار 
با تأکید بر ضرورت اهمیت وضعیت 
کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق فوالد اظهار کرد: کارکنان و 
بازنشستگان تحت پوشش صندوق 
فوالد نیازمند حمایت ویژه این صندوق 

از حقوق آنان است.
وی افزود: صندوق فوالد و شرکت فوالد 
مبارکه از نظر ساختار، در برخی نقاط 
مشابهت هایی و در برخی نقاط دیگر 

نیز همکاری هایی با یکدیگر دارند که 
ازجمله مهم ترین این مشابهت ها 
می توان به میلیون ها سهام دار و 

ذینفعان متعدد این دو اشاره کرد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا اشـاره 
به تخصصـی بـودن و تولیـدی بودن 
سـاختار فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 
کـرد: فـوالد مبارکه بـه واسـطه های 
اسـتراتژی های تدوین شـده خـود 
نیـز  جدیـد  کسـب وکارهای  در 
احتمـال  کـه  کـرده  پیـدا  ورود 
سـرمایه گذاری های جدیـد در برخی 
حوزه هـا بـه صـورت مشـترک میان 
فـوالد مبارکـه و صنـدوق فـوالد نیز 
وجـود خواهـد داشـت کـه در همین 

راسـتا می توان کمیته ای را تشـکیل 
داد.

تشـکیل  پیشـنهاد  بـا  وی 
کمیتـه ای بـرای بازبینـی در سـبد 
سـرمایه گذاری های فـوالد مبارکـه و 
صندوق بازنشسـتگی فوالد کشـور و 
کمیتـه ای بـرای بررسـی راهکارهای 
حمایـت از کارکنـان صنـدوق فوالد، 
بـه حضـور برخـی از شـرکت های 
زیرمجموعه صندوق فوالد در زنجیره 
فـوالد کشـور اشـاره کـرد و اذعـان 
داشـت: برای اسـتخراج ارزش افزوده 
بیشـتر از زنجیـره فـوالد، می توانیـم 
همکاری های مشـترکی را با صندوق 

فـوالد تعریـف کنیـم.

بخش دوم وبینار چگونه درآمد هتل ها را افزایش دهیم با حضور 
مشاور رئیس جمهور کرواسی درحوزه هتلداری و استاد دانشگاه 
ورن کرواسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان محمدرضا رجالی، نایب رئیس کمیسیون گردشگری، 
صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار با بیان 
اینکه یکی از هدفگذاری های پارلمان بخش خصوصی اصفهان 
افزایش سهم خدمات در GDP اســتان می باشد، افزود: از این 
طریق شاهد اقتصادی بالنده تر در شهر خواهیم بود. وی یکی از 
زیرساخت های مهمی که بخشی از این مسئولیت را برعهده دارد، 

هتل ها دانست.

06
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: همزمان با ماه 
مبارک رمضان مردم این استان برای کمک به معیشت نیازمندان ۳۳۰ 

میلیارد ریال در قالب پویش اطعام مهدوی کمک کردند.
کریم زارع افزود: در این پویش تاکنون بیش از ۵۰ هزار بسته معیشتی 
آماده و ۲۵۰ هزار بسته غذای گرم تهیه در بین مددجویان کمیته امداد 

توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان با اشاره به سالروز والدت 
امام حسن مجتبی )ع( و شهادت حضرت علی )ع( گفت: خدمات اکرام 

ایتام و طرح محسنین در این مناسبت ها برای جذب حامی برای کودکان 
یتیم و کمک به خانواده های نیازمند انجام می شود.

وی از عموم مردم استان خواست تا در صورت تمکن مالی برای حمایت از 
کودکان یتیم و فرزندان خانواده های نیازمند، به عنوان حامی، خود را در 
سامانه کمیته امداد ثبت نام و بر اساس توانایی مالی از این گروه آسیب پذیر 

حمایت کنند.
زارع شمار کودکان و نوجوانان یتیم تحت پوشش کمیته امداد اصفهان را 
۲۵ هزار نفر اعالم کرد و اظهارداشت: با توجه به هزینه های باالی زندگی 

و سرانه کم اختصاصی نهادهای حمایتی، افزایش تعداد و میزان حمایت 
حامیان الزم است.

وی به فعالیت بیش از ۵۳۰ مرکز نیکوکاری در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: این نهادها تحت نظارت کمیته امداد هستند که به صورت 
مردمی مدیریت می شوند و افراد عالقه مند به کمک و شرکت در پویش 
اطعام مهدوی، طرح ایتام و محسنین می توانند به این مراکز مراجعه و یا به 
صورت الکترونیکی ثبت نام کنند. در زمان حاضر در استان اصفهان بیش 
از ۱۲۰ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند.

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان
خبر داد:

کمک ۳۳۰ میلیارد ریالی 
مردم به معیشت نیازمندان

صنعت
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گزارش ویژه

 وبینار چگونه درآمد هتل ها را افزایش دهیم
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

تالش برای افزایش سهم خدمات 
در تولید ناخالص داخلی استان

اقتصاد استان

مدیرعامل صندوق فوالد در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد؛

صندوق فوالد به دنبال کسب رضایت مندی کارکنان صنایع زیرمجموعه

مدیـر حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع آب 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان از توقیـف 
۷۱۵ دستگاه و ادوات غیرمجاز حفاری چاه در 
این اسـتان در سال گذشـته خبر داد. محمد 
َخلَجـی در گفت وگـو بـا ایرنـا اظهارداشـت: 
درمجمـوع در مـدت زمانـی کمتـر از یـک 
دهـه بیـش از سـه هـزار و ۸۰۰ دسـتگاه و 

ادوات غیرمجـاز حفـاری چـاه در اصفهـان 
توقیـف شـد.

وی تصریـح کـرد: ایـن فعالیـت از جملـه 
اقدامات مرتبط با طرح احیا و تعادل بخشـی 
منابـع آب زیرزمینـی اسـت کـه بـه دلیـل 
کاهـش چشـمگیر منابـع آب زیرزمینـی و 

جلوگیـری از تـداوم آن انجـام می شـود.

وی اضافه کرد: مقایسه سال های گذشته با 
یکدیگر نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ با 
توقیف ۷۱۵ مورد بیشترین آمار به ثبت رسیده 
است و پس از آن سال ۹۷ با ۵۵۲ توقیف 

بیشترین سهم را داشت.
مدیـر حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع آب 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان با اشـاره به 
فعالیـت گروه هـای گشـت و بازرسـی بـرای 
رصد تخلفات حـوزه آب تصریح کـرد: اکنون 
افزایـش گروه هـای گشـت و بازرسـی منابع 
آب در سطح دشـت های اسـتان به تعداد ۶۲ 
گروه منجر به گـزارش به موقـع و جلوگیری 

از بسـیاری از قانون شـکنی ها شـده است.
خلجی خاطرنشان کرد: اقدامات مرتبط با طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مانند 
توقیف دستگاه و ادوات غیرمجاز حفاری چاه 
نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی و 

تخصیص اعتبارات کافی است.
وی افزود: از سوی دیگر اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی و فرهنگ سازی هفت گروه عمده 

اثرگذار شامل کشاورزان، مقامات اجرایی، 
دانش آموزان، بانوان، روحانیان، تشکل های 
مردمی، قضات و نیروی انتظامی، رسانه ها با 
استفاده از خدمات مشاور راهکار مناسبی برای 

کاهش تخلفات آبی به شمار می رود.
در راسـتای چاره اندیشـی برای کنترل افت و 
کسـری در آبخوان هـا، وزارت نیـرو با تعریف 
طـرح تعـادل بخشـی، تغذیـه مصنوعـی و 
پخش سـیالب در سـال ۸۴، برنامه های خود 
در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی 

آغـاز کرد.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای 
را در نیم قرن اخیر سپری می کند به طوری 
که رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد 
چم آسمان در شهرستان لنجان واقع در غرب 
استان تا تاالب گاوخونی به دفعات خشکانده 
و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این موضوع باز 
تکرار می شود که به دنبال آن چالش های دیگر 
مانند کاهش شدید منابع آب زیرسطحی و 

فرونشست زمین را به همراه داشته است.

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای:

۷۱۵ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه پارسال در استان توقیف شد

معاون وزیر و سرپرسـت مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسـازی گفت: با اتصال 
این مرکز به حوزه اجـرا و ورود کاربردی 
بـه کارهـای اجرایـی می تـوان تاثیرات 
مثبت در بخش های هزینه ای، سـرعت 
و کیفیـت را مشـاهده و از منابـع بـه 

بهترین نحـو اسـتفاده کرد.
علیرضا قاری قرآن معاون وزیر و سرپرست 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
در خصوص چالش ها، راهکارها، نقاط 
ضعف و قوت مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی اظهار کرد: این مرکز یکی 
از مراکزی است که براساس مصوبه 
مجلس تأسیس شده است و از آنجایی 
که مبحث مسکن در دهه های گذشته 
نیز مسئله ای مهم در کشور بوده، این 
مرکز با هدف تدوین و اجرای برنامه های 
مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد ساختمان 
و مسکن به طور متمرکز به عنوان روش ها 
و فنون مختلف و جدید ساخت و ساز، 
تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها و 
دستورالعمل های کاربردی آنها، صدور 
گواهی فنی برای تولیدات مصالح و ... 

ایجاد می شود.
وی افزود: پس از ادغام دو وزارتخانه )راه 
و ترابری( و )مسکن و شهرسازی(، ضمن 

حفظ اعتبار این مرکز، بخش هایی از راه و 
ترابری نیز به آن اضافه شد.

معاون وزیر و سرپرسـت مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی با بیـان اینکه 
این مرکز اصطالحاً اتـاق فکر حوزه های 
مختلف و متعدد وزارت راه و شهرسازی 
اسـت و تحقیقـات کاربـردی انجـام 
می دهـد، اذعـان داشـت: هـدف اصلـی 
در مرکـز ایـن اسـت کـه بـا انجـام کار 
مطالعاتـی در حوزه هـای تخصصـی، به 
مجموعه اجرایی یاری رسـاند تا بتوانند 
کارها را با سـرعت، دقـت و کیفیت بهتر 
انجام دهنـد و هزینه ها نیـز کاهش یابد.

وی با اشـاره به آزمایشـگاه های منحصر 
بـه فـرد مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن 
و شهرسـازی در بعضـی از بخش هـا 
گفـت: بخشـی از گواهینامه هـای فنـی 
کـه توسـط ایـن مرکـز ارائـه می شـود 
الـزام آور بـوده و بخشـی دیگـر جنبـه 

اعتبـار دهـی دارد.
قاری قـرآن تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکـه در این مرکـز بـر روی موضوعات 
خـاص مطالعـه می شـود و الزم اسـت 
اطالعـات بـه روز باشـد می بایسـت این 
اطالعـات در حـوزه اجرایـی اسـتفاده 
شـود لیکن متاسـفانه حلقه مفقوده ای 

در ایـن بیـن مشـاهده می شـود بـه این 
معنا کـه فاصله ای میـان ایـن اطالعات 

و حـوزه اجـرا وجـود دارد.
وی افـزود: امـروزه بعضـاً در حوزه هـای 
مختلـف اجرایی دهه هـای متمـادی از 
روش هـای سـنتی اسـتفاده می شـود 
در حالـی کـه در فضـای دانشـگاهی 
نوآوری هـای زیادی ایجاد شـده اسـت.

معاون وزیر و سرپرسـت مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی بیان داشـت: 
در حـال حاضـر یکـی از اهـداف در 
نظـر گرفتـه شـده این اسـت کـه مرکز 
تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی به 
بدنه وزارتخانه و ادارات کل اسـتان ها به 

صـورت سـاختاری متصل شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ترکیـب و بدنـه این 
مرکز یـک مجموعـه با پتانسـیل بـاال و 
سـرمایه فکری و انسانی اسـت، گفت: از 
آنجایی کـه مرکز تحقیقات راه، مسـکن 
و شهرسـازی طیـف کاری و میـزان 
تأثیـر اقدامـات در کالن را می بینـد، 
در صورتـی که بـه طـور کاربـردی وارد 
کارهای اجرایی شـود قطعـاً می تواند در 
بخش های هزینه ای، سـرعت و کیفیت 
تاثیرگـذار باشـد و از منابـع بـه بهترین 

نحو اسـتفاده شـود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در بازدید از فوالد 
مبارکه گفت: نقش صنایع بزرگ استان 
اصفهان و ظرفیت های عظیم این صنایع 
به ویژه فوالد مبارکه برای افزایش تولید 
و ایفای نقش در اقتصاد کشور از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
به گزارش ایراسین، امیرحسین کمیلی 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان اظهار کرد: عزم 
جدی فوالد مبارکه برای افزایش تولید 
قابل تقدیر است که با رفع موانع موجود 
این صنعت به سرعت و بدون وقفه در 

جامعه امیدآفرینی خواهد کرد.
وی با بیان این که در شرکت فوالد 
مبارکه ظرفیت های زیادی برای افزایش 
بهره وری و عملیات دانشی وجود دارد، 
افزود: امروز بازدیدی از خطوط تولید 
این شرکت داشتم و متوجه این موضوع 
شدم که در فوالد مبارکه کارهای بزرگ 

شدنی است.
معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
و تجارت استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: وظیفه ما تسهیل امور است تا 
صنایعی همچون فوالد مبارکه بتوانند 
پروژه های خود را به نتیجه رسانده و 

باعث سربلندی کشور شوند.
وی اذعان داشت: تمام تالش خود را 
در سطح ملی و استانی انجام می دهیم 
و امیدواریم نتایج برنامه ریزی های 
مدیران فوالد مبارکه و تالش کارکنان 
این شرکت به ثمر برسد تا در آینده ای 
نه چندان دور شاهد جهش تولید در این 

صنعت مهم کشور باشیم.
کمیلی با بیان این که امروز در فوالد 
مبارکه بسیاری از زیرساخت های جهش 
تولید آماده است، تصریح کرد: اقدامات 
فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب 
بسیار قابل توجه است و بنا دارد در آینده 
میزان مصرف آب خود در فرایند تولید را 

بیش از پیش کاهش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت به کارگیری 
در  اصفهان  استان  صنعت  ظرفیت 
راستای جهش تولید کشور عنوان 
داشت: جنگ امروز برای ما جنگ 
اقتصادی است و اولویت کشور موضوع 
تولید است؛ متاسفانه در برخی موارد، 
موانع و سخت گیری های بی موردی بر 
سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که 
نیازمند تغییر بعضی از سیاست ها در 

راستای حمایت از صنعت است.
کشوری  و  استانی  مسئولین    •

سربازان جبهه تولید را یاری کنند
محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامل فوالد 
مبارکـه در حاشـیه بازدیـد سرپرسـت 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان اصفهـان و هیـأت همـراه از 
خطـوط تولیـد ایـن شـرکت گفـت: 
عزم مـا در فـوالد مبارکه بـرای افزایش 
تولید ملـی، رشـد اقتصادی در کشـور 
و اجـرای پروژه هـای توسـعه ای بسـیار 
جدی اسـت، چراکه مـا معتقدیم فوالد 
مبارکـه می توانـد در رشـد اقتصـادی 
کشـور نقش به سـزایی داشـته باشـد و 

ایـن موضـوع نیـاز بـه حمایـت دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در این دولت 
کاری جدی صورت گیرد، قطعاً فوالد 
مبارکه نمی تواند به تنهایی از عهده 
این کار برآید و برای ادامه مسیر نیاز به 
حمایت و رفع موانع توسط دستگاه های 
مربوطه است؛ در حالی که فوالد مبارکه 
هیچ گاه موضوع تولید را به تحریم ها 
گره نزده اما انتظار دارد موانع داخلی 
از سر راهش برداشته شود؛ بنابراین اگر 
بخواهیم اتفاقات خوبی برای صنعت و 
اقتصاد کشور رقم بخورد، می طلبد که 
مسئولین استانی و کشوری سربازان 

جبهه تولید را یاری کنند.

معاون وزیر و سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

حلقه مفقوده، اتصال مرکز تحقیقات و حوزه اجراست
سرپرست سازمان صمت استان اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه:

عزم جدی فوالد مبارکه برای افزایش تولید قابل تقدیر است
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 شهرام شهاب  قضیه ســرمایه درسینما فقط 
به سینما محدود نمی شود؛ گفتمان سرمایه داری 
همه جا غالب است و طبیعتاً فیلم هم از آن مستثنی 
نیست. باید پول باشد که چرخ سینما بچرخد. حال 
اگر پای هالیوود و ده ها میلیون دالر وســط باشد 
همه این موارد پررنگ تر می شود. سال گذشته هم 
که کرونا همه اقتصادها را قلع و قمع کرد خیلی از 
کمپانی ها تن به اکران ندادند ولی در نهایت همه با 
وجود تعویق چند باره تن به اکران دادند. به این ترتیب 
»زمانی برای مردن نیست«، »سریع و خشن ۹« و 
»مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« از گران ترین 
فیلم های هالیوودی بودند که در سال کرونازده ۲۰۲۱ 

اکران شدند.
• آخرین دوئل: فیلم ســینمایی آخرین دوئل 
ساخته ریدلی اسکات اگرچه موفق نشد در دوران 
اکران سینمایی خود در پاییز سال ۲۰۲۱ کششی 
در میان تماشاچیان ایجاد کند، یکی از قوی ترین 
فیلم های اخیــر این کارگردان به شــمار می رود. 
اســکات در این فیلم با یک بودجــه ۱۰۰ میلیون 
دالری، فرانسه در دوران قرون وسطی را با جزئیاتی 
فراوان بازآفرینی کرد تا داستان را در این فضا روایت 
کند. فیلم آخرین دوئل به ســبک فیلم راشومون 
داستان را از زاویه دید سه شخصیت اصلی روایت 
می کند و با تاکید روی دیــدگاه کاراکترهای زن 
روایتی هیجان انگیز براســاس داستان واقعی به 

بیننده عرضه می دارد.
• افسون: افسون یکی دیگر از فیلم های پرهزینه 
سال ۲۰۲۱ بود. این فیلم که با بودجه ۱۵۰ میلیون 
دالری ساخته شده درباره دختری به نام میرابل است 
که به عنوان تنها عضو خانواده خود از قدرت جادویی 
محروم بوده اما پس از وقوع یک اتفاق غیرمنتظره 

نقش منجی را برعهده می گیرد. انیمیشن کالسیک 
افسون به مدد یک پویانمایی قوی و خیره کننده، 
طوری چشــم اندازهای متنوع کلمبیا و مردمانش 
را به تصویر می کشد که گویی انعکاسی از زندگی 

واقعی است.
• گودزیال علیه کونگ: فیلــم گودزیال علیه 
کونگ که در بهار سال ۲۰۲۱ روی پرده سینماها 
رفت، در دوران اکران ســینمایی چون یک ستاره 
درخشــان در آسمان تاریک ســینماهای آمریکا 
درخشید. این فیلم اکشن و مهیج که با بودجه ۱۵۵ 
میلیون دالری ساخته شــده، در گیشه جهانی در 
مجموع ۵۰۰ میلیون دالر فــروش کرد. این فیلم 
به مدد گرافیک رایانه ای، دو هیوالی بزرگ دنیای 
سینما را روبه روی یکدیگر قرار می دهد. گودزیال 
علیه کونگ با سکانس های اکشن و حماسی خود 
موفق شد نظر تماشاچیانی که به دنبال یک فیلم 
سرگرم کننده بودند را جلب و مردم را به بازگشت به 

سینماها ترغیب کرد.
• تل ماســه: تل ماســه بــه عنــوان یکی از 
موردانتظارترین فیلم های ســال ۲۰۲۱، اقتباس 
سینمایی دنی ویلنوو از رمان تل ماسه نوشته فرانک 
هربرت بود. ویلنوو و تیم تولیدش با یک بودجه ۱۶۵ 
میلیون دالری موفق شدند با مهارت تمام فضاها و 
چشم اندازهای فرازمینی رمان را خلق کنند و پای 
تماشــاچیان را به دل این دنیای تخیلی بکشانند. 
عالوه بر طراحی تولید خیره کننده، بازیگران ستاره 
و موسیقی متن شاهکار از هانس زیمر نیز از دیگر 
عوامل مؤثر در بــاال رفتن بودجه ایــن فیلم بود. 
طرفداران این فیلم در انتظارند تا قسمت دوم آن در 
سال ۲۰۲۳ اکران شود، فیلمی که به دنبال موفقیت 
قسمت اول احتمااًل با بودجه بیشتری در مقایسه با 

آن ساخته خواهد شد.
• جوخه انتحار: جوخه انتحــار اگرچه قربانی 
مصائب گیشه سینماها در دوران کرونا شد، آنقدر در 
مقایسه با فیلم های مشابه پیش از خود بهتر شده بود 
که مخاطبان را حیرت زده کرد. جیمز گان در جوخه 
انتحار با استفاده از یک بودجه ۱۸۵ میلیون دالری 
فیلمی با رگه های کمدی، خشــونت و سرگرمی 
ساخته که شبیه به هیچ فیلم دیگری در دنیای توسعه 
یافته دی سی نیست. یکی از تهیه کنندگان جوخه 
انتحار در جریان تبلیغ این فیلم در پاســخ به مجله 
ایمپایر درباره همکاری با استودیو برادران وارنر گفت: 
بزرگ ترین پروژه عمرانی که استودیو برادران وارنر 
تا به حال برای یک فیلم انجام داده، مربوط به جوخه 
انتحار است. بدون شــک این موضوع در پرهزینه 

بودن این فیلم ابرقهرمانی بی تأثیر نبوده است.
• »ماتریکس: رستاخیز«: با گذشت ۱۸ سال از 
اکران آخرین فیلم از مجموعه ماتریکس، فیلم مورد 
انتظار ماتریکس: رستاخیز ساخته النا واچوفسکی 
سرانجام در سال ۲۰۲۱ روی پرده سینماها رفت. این 
فیلم که با بودجه ۱۹۰ میلیون دالری ساخته شده، در 
گیشه جهانی ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر فروخت.

• جاودانه ها: فیلم جاودانه ها کــه درآمدی بر 
فاز چهار دنیای سینمایی مارول بود، ۲۰۰ میلیون 
دالر هزینه کرد تا بیننــدگان را با یک تیم جدید از 
ابرقهرمانان آشــنا کند. این فیلم که به کارگردانی 
کلویی ژائو ساخته شده، با بازی آنجلینا جولی، سلما 
هایک و کیت هرینگتون یکی از پرســتاره ترین 
فیلم های دنیای سینمایی مارول است. بدون شک به 
کار گیری این دست از ستارگان گرانقیمت و استفاده 
فراوان از جلوه های ویژه یکی از دالیل افزایش هزینه 

ساخت این فیلم بوده است.

• مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست: با وجود 
مشکالتی که بسیاری از اکران های سینمایی در 
دوران کرونا با آن روبه رو شدند، فیلم مرد عنکبوتی: 
راهی به خانه نیســت با ۱ میلیارد و ۶۰۰ هزار دالر 
فروش در کوتاه زمان به پرفروش ترین فیلم سال 
۲۰۲۱ تبدیل شد. این فیلم به کارگردانی جان واتس، 
بازی تام هالند، زندیا، بندیکت کامبربچ، جیکوب 
باتالون، جان فاورو، جیمی فاکس و ویلم دفو و صرف 

بودجه ۲۰۰ میلیون دالری ساخته شد.
• سریع و خشــن ۹: سریع و خشــن ۹ بــه 
کارگردانی کرت راســل و بازی وین دیزل، میشل 
رودریگز، جان سینا، تایریس گیبسون، هلن میرن 
و شارلیز ترون ماجراهای شخصیت اصلی دومینیک 
تورتو با بازی وین دیزل را دنبال می کند که با همسر 
و فرزندش زندگــی آرامی دارد تــا این که مجبور 
می شود برای نجات افرادی که بیش از هر چیزی 
دوستشان دارد، با گناهان گذشته خود روبرو شود. 
نهمین قسمت از مجموعه اکشن سریع و خشن با 
بودجه تخمینی بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیون دالر ساخته 
شد و در گیشه جهانی ۷۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر 

فروش کرد.
• زمانی برای مردن نیست: فیلم زمانی برای 
مردن نیست به عنوان بیســت و پنجمین فیلم از 
مجموعه فیلم های جیمز باند که برای آخرین بار 
دنیل کریگ را به عنوان نقش اصلی داشت، یکی 
از بزرگترین فیلم هایی بود که در سال ۲۰۲۱ اکران 
شــدند. کری جوجی فوکوناگا این فیلم را با صرف 
۲۵۰ میلیون دالر هزینه ســاخت کــه با اختالف 
بیشترین بودجه برای ساخت یکی از قسمت های 
جیمز باند بود. این فیلم در مجموع در گیشه جهانی 

۷۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر فروش کرد.

 مریم عمادی  دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درحالی برگزار شد که نتایج اولیه از 
راهیابی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور کنونی با ۲۸/۴ درصد آرا و »مارین لوپن« نامزد حزب 
راست افراطی با ۲۳/۴ درصد به دور دوم حکایت دارد. اکنون دو نامزد تالش می کنند تا به هر شکل 
ممکن هوارداران احزاب دیگر و یا غایبان دور نخست را تشویق کنند تا به آن ها رأی دهند. قرار 
است فرانسوی ها رئیس جمهور خود را در دور دوم انتخابات در ۲۴ آوریل انتخاب کنند انتخاباتی که 
برای فرانسه بسیار مهم، برای اروپا کلیدی و برای امریکا همراه با اولویت برنده شدن مکرون است.

• عدم رضایت از سیاست های داخلی مکرون
برآوردها حاکی است که انتخابات با بی عالقگی رأی دهندگان همراه بود. مشارکت رأی دهندگان 
با ۷۳/۳ درصد برآورد شد که کمترین میزان در دور اول در بیست سال گذشته است. این میزان 
شرکت در انتخابات این مسئله را اشکار می سازد که کارنامه مکرون بعد از پنج سال لزوماً با مدعای 
او نمی خواند و با شخصی کردن سیاست و اتکای به شرکت های مشوره ای در امور سیاسی، به ای 
اتاق فکرها و رایزنی های حزبی در کنار میزانی از نخبه گرایی که در ارتباط گیری او با بخش های 
جامعه همچون مانعی عمل کرده از جمله دالیل کم شدن حضور کمتر مردم در پای صندوق های 
رأی در قیاس با دور گذشته تلقی می شود. در واقع باید گفت راهیابی نامزدی از جناح راست افراطی 
تنها با چهاردرصد اختالف نسبت به نامزدی از جریان میانه رو به دور دوم نشانگر تغییر نگرش 
فرانسوی ها به سیاستمداران در این کشور است. به نظر می رسد لوپن توانسته با یک برنامه انتخاباتی 
هوشمندانه برنامه هایش را نسبت به قبل معتدل تر نشان دهد و ارای بیشتری کسب کند. اوتوانست 
خود را نامزدی از جناح راست افراطی اما بسیار مردمی معرفی کند. وی در این مدت سعی کرد خود 
را نماینده گروهی از فرانسوی ها نشان دهد که خواسته هایشان نادیده گرفته شده است. عالوه بر 
لوپن، قرار گرفتن سه کاندیدای تندروی دیگر از جناح چپ و راست در جایگاه های سوم و چهارم 
با رایی بسیار باالتر از جناح سنتی فرانسه، نشان از اختالفات داخلی احزاب از یک سو و ناامیدی 

فرانسوی ها از احزاب سنتی در این کشور از سویی دیگر است.
• میانجی گری ضعیف در عرصه نظام بین الملل

به اعتتقاد تحلیلگران شاید مکرون امارهای مثبتی در عرصه اشتغال و اقتصاد کشورش مطرح 
می کند اما در عرصه بین الملل اغلب ضعیف ظاهر شد، ضعیف در اجرای نقشی که از آن به یک 
میانجی ناتوان تعبیر می شــود. باید گفت در کنار میانجی گری وی برای جلوگیری از جنگ در 
اوکراین که به شکست منجر شد، مکرون در دوران ریاســت جمهوری خود تالش کرد خود را 
به عنوان یک میانجی بزرگ در برجام و مناسبات بین ایران و آمریکا معرفی کند و در این زمینه 
فعالیت های زیادی داشت؛ کمااینکه دیدیم در دولت سابق ایران مکرون چقدر تالش کرد در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیداری بین روسای جمهور ایران و آمریکا انجام شود اما این 

اتفاق نیفتاد. همچنین وی درصدد بود خارج از سیطره آمریکا روابط اقتصادی فرانسه با ایران را حفظ 
کند. البته هرچند نتوانست چنین کند اما این اراده را داشت. گفتنی است روابط مکرون با بایدن نیز 
در زمان بحران زیردریایی استرالیا بسیار متنشنج شد، زمانی که فرانسه امیدوار بود پس از انتخاب 
جانشین برای ترامپ در پایان سال ۲۰۲۰ شروع جدیدی با واشنگتن داشته باشد اما شرایط کاماًل 
برعکس شد و آنچه از ان به قرارداد قرن بین پاریس و کانبرا برای فروش چندین زیر دریایی یاد 
می شود در نهایت به جای فرانسه، بین امریکا و استرالیا و انگلستان منعقد شد. همچنین در دولت 
مکرون بسیار تالش شد فرانسه به یک بازیگر فعال در خاورمیانه تبدیل شود و با خارج شدن از 
حالت محافظه کارانه به گذشته تاریخی خود بازگردد و در همین راستا در مسائل لبنان و حوزه خلیج 

فارس، مکرون به دنبال ایفای نقش فعال تری بود که در این زمینه هم کارنامه موفقی نداشت.
• سایه سنگین جنگ اوکراین بر انتخابات فرانسه

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت تأثیر تحوالت بین المللی قرار دارد که تحوالت اوکراین 
یکی از اتفاقات تاثیرگذار بر نتایج این انتخابات است. باید گفت هرچند تالش دیپلماتیک برای 
پایان دادن به جنگ در اوکراین برای مکرون وقت گیر بوده به طوری که وی زمان کمی برای 
انتخابات فرانسه در اختیار داشت اما به نظر می رسد سایه جنگ اوکراین بر انتخابات فرانسه به نفع 
مکرون تمام شود؛ چراکه رقبیب راست گرای افراطی مکرون سیاست های ضدمهاجرتی دارد و 
در حال حاضر درصد زیادی از جمعیت اوکراین درحال مهاجرتند و با توجه به حس همدلی ایجاد 
شده بین سایر مردم اروپا با اوکراینی های مهاجر احتمااًل این وضعیت به نفع مکرون و به ضرر 
نامزد رقیب تمام شود. گفتنی است این روزها رسانه های فرانسوی بحران پناهجویان اوکراینی 
را بصورت گسترده پوشــش داده اند. تصاویری که از پناهجویان منتشرمی شوند باعث تهییج 
احساسات افکار عمومی در این کشور شده است. برخالف سال ۲۰۱۵ که جنگ داخلی سوریه و 
قدرت گرفتن داعش در عراق،  بیش از یک میلیون سوری و عراقی را آواره و روانه اروپا کرد، امروز 
خانواده های فرانسوی خواهان میزبانی از پناهجویان اوکراینی هستند. فرانسه تاکنون بیش از ۱۵ 
هزار پناهجوی اوکراینی را میزبانی کرده و به گفته وزیر کشور، این کشور ظرفیت پذیرش بیش از 
۱۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی را دارد. درنهایت باید گفت فرانسه از قدرت های جهان و از محورهای 
اتحادیه اروپاست. از این منظر فرانسه هم تحت تأثیر تحوالت بین الملل است و هم به شدت بر این 
تحوالت تأثیر می گذارد. اگر تغییری در دولت فرانسه رخ دهد و مکرون مجبور به واگذاری قدرت 
شود، با توجه به خروج مرکل از قدرت در آلمان این تغییر و تحوالت در دولت های آلمان و فرانسه 
می تواند سیاست های اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. یک فرانسه ضد ناتو و بیشتر طرفدار 
روسیه در صورت پیروزی نهایی لوپن، نگرانی عمیقی را در پایتخت های متحدین ایجاد می کند و 

می تواند پاسخ متحدانه فرآتالنتیک به تهاجم روسیه به اوکراین را با مشکل مواجه کند. 

انتخابات فرانسه به دور دوم کشیده شد!

دوئل نفس گیر بر سر تصاحب کاخ الیزه

خبر روز
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کدام دانشگاه ها رمزارزها را به 
سرفصل دروس خود اضافه کردند؟

 زنگ رمزارز
در دانشگاه ها

دانشـگاه های مطـرح جهـان مدتـی 
اسـت کـه بـه تحقیقـات مرتبـط بـا 
بالکچیـن کمـک می کننـد و اکنون، 
برخـی از ایـن دانشـگاه ها آمـوزش 
این فنـاوری را بـه برنامه درسـی خود 

اضافـه کرده انـد.
دیجیتـال  دارایی هـای  دنیـای 
سـال گذشـته رشـد قابـل توجهـی 
را تجربـه کـرد. ارزش کل بـازار 
ارزهـای دیجیتـال به ۳ تریلیـون دالر 
رسـید و باعـث شـد افـراد، دولت هـا 
نـگاه  بیشـتری  دانشـگاه های  و 
دقیق تـری بـه ایـن دسـته از دارایـی 
داشـته باشـند. حضـور رمزارزهـا در 
اقتصادهـای بـزرگ جهـان فرصـت 
بزرگـی را بـرای اسـتارت آپ هـای 
متنـوع در ایـن صنعـت ایجـاد کـرده 
اسـت که منجر بـه تقاضای گسـترده 
بـرای دارایی هـای دیجیتـال شـده 
اسـت. ایـن بـازار تـازه متولد شـده تا 
کنون به توسـعه فرصت های شـغلی و 
تحصیلی بیشـتر و مـوارد دیگر کمک 

کـرده اسـت.
عالوه بـر ایـن، برخـی از دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آموزشـی برتـر جهـان 
از جملـه دانشـگاه MIT، دانشـگاه 
هـاروارد،  دانشـگاه  و  آکسـفورد 
در  فنـاوری  ایـن  از  بخش هایـی 
حـال رشـد را بـه برنامه هـای درسـی 
خـود اضافـه کرده انـد. در اینجـا بـه 
تعدادی از ایـن دانشـگاه های برتر که 
موضوعـات مرتبط بـا بالکچیـن را به 
برنامـه درسـی خـود اضافـه کرده اند، 

اشـاره شـده اسـت:
دانشـگاه هاروارد: هـاروارد یکی 
از قدیمی تریـن دانشـگاه های ایاالت 
متحـده اسـت و بـه عنـوان یکـی 
از معتبرتریـن دانشـگاه های جهـان 
شـهرت پیدا کرده اسـت. در راسـتای 
اصـول تعالـی و نـوآوری، هـاروارد 
آمـوزش بالکچین را به برنامه درسـی 

خـود اضافـه کـرده اسـت.
دانشـگاه MIT در آمریـکا: 
وقتـی صحبـت از تحقیـق می شـود، 
تعـداد کمـی از دانشـگاه ها بـه پـای 
ماساچوسـت  فنـاوری  موسسـه 
)MIT( می رسـند. MIT بـه دلیـل 
تحقیقات پیشـگامانه و برنامه درسـی 
رقابتـی خـود، مشـهور شـده اسـت. 
ایـن موسسـه، بدون شـک، دانشـگاه 
پیشـرو از نظر فناوری بالکچین است 
زیـرا رویکـردی پژوهـش محـور بـه 
 )dApps اکوسیسـتم غیرمتمرکـز )

رد. دا
سـنگاپور:  ملـی  دانشـگاه 
سـنگاپور نیـز یکـی از قطب هـای 
ارزهـای دیجیتـال پیشـرو در آسـیای 
جنـوب شـرقی بـوده و دانشـگاه ملی 
NUS( هسـته اصلـی  ( سـنگاپور 
پذیرش رمزارزها اسـت. این دانشـگاه 
در سال ۱۹۰۵ تأسیس شـد و تعهد آن 
بـه تحقیقـات، پیوسـته آن را در میان 
دانشـگاه های پیشـرو در قـاره آسـیا 

قـرار داده اسـت.
در  آکسـفورد  دانشـگاه 
انگلسـتان: دانشـگاه آکسـفورد 
جایـگاه برتـر در بیـن دانشـگاه های 
جهـان را بـه خـود اختصـاص داده و 
جایـگاه دوم را در بیـن دانشـگاه های 
قدیمـی فعـال در جهـان را در اختیـار 
فنـاوری  آمـوزش  نظـر  از  دارد. 
بالکچیـن، آکسـفورد به لطـف مرکز 
تحقیقاتـی پیشـرفته و عظیـم خـود، 
یکـی از مراکز پیشـرو بـرای یادگیری 
ایـن فنـاوری جدیـد در اروپـا اسـت.

آمریـکا:  برکلـی  دانشـگاه 
دانشـگاه برکلـی کـه در سـال ۱۸۶۸ 
تأسـیس شـده، یک موسسـه پیشـرو 
بـرای عالقه منـدان بـه بالکچیـن 
تحقیقـات  بـاالی  رتبـه  اسـت. 
علمـی آن یکـی از دالیلـی اسـت 
کـه ایـن دانشـگاه در ایـن فهرسـت 
از  یکـی  برکلـی  می گیـرد.  قـرار 
طوالنی تریـن سـوابق تحقیقاتـی در 

حـوزه بالکچیـن را داراسـت.
دانشـگاه کرنل آمریکا: دانشـگاه 
کرنل در سـال ۱۸۶۵ تأسـیس شده و 
دوره هـای کارشناسـی و کارشناسـی 
فنـاوری  بـر  بـا تمرکـز  را  ارشـد 

بالکچیـن ارائـه می دهـد.

در ابتــدای ایــن نشســت علیرضــا منــادی ســفیدان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرای دانــش بنیان هــا قائــل اســت،  مجلــس یازدهــم جایــگاه ویــژه ای ب
گفــت: در ســال ۹۹ شــرکت های دانــش بنیــان ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومان 
ــر  ــه بیانگ ــد ک ــاد کردن ــغل ایج ــزار ش ــدود ۳۰۰ ه ــته و ح ــروش داش ف
ــات و  ــوزش، تحقیق ــس کمیســیون آم ــن عرصــه اســت. رئی ــت ای اهمی
فنــاوری مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کــرد: دانــش بنیان ها اشــتغال 
زا هســتند لــذا رهبــر معظــم انقــالب بــه دقــت ســال جــاری را مبتنــی بر 
ــان در کشــور  ــش بنی ــد؛ اقتصــاد دان ــذاری کردن ــام گ ــا ن ــش بنیان ه دان
حــدود ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومان اســت کــه عــدد قابــل تأملی اســت. وی 
ادامــه داد: بنابرایــن بدون شــک نبایــد جای نفــت را بــا دریافت عــوارض و 

ــر کــرد بلکــه بایــد بــه اقتصــاد دانش بنیــان توجــه کــرد. مالیــات ُپ
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــوه مقنن ــز، آذرشــهر و اســکو در ق ــردم تبری ــده م نماین
تحــول در آمــوزش و پــرورش نیــز می توانــد بــه توســعه دانــش بنیان هــا 
ــدی  ــه بن ــب رتب ــا تصوی ــس ب ــذا مجل ــد ل ــک کن ــور کم ــده کش در آین

ــی برداشــته اســت. ــن راســتا گام مثبت معلمــان، در ای
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســید محســن دهنــوی بــا بیــان اینکــه بــرای 
تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۱ کــه تکیــه بــر فعالیــت مجموعه هــای دانــش 
بنیــان دارد باید بیــن مجموعه هــای مختلــف تقســیم کار صــورت بگیرد، 
ــع حــوزه شــرکت های دانــش بنیــان از محــل  گفــت: متاســفانه کل مناب
ــا مجمــوع بودجــه وزارت  منابــع عمومــی حــدود ۱۲ همــت اســت کــه ب
علــوم و غیــره حــدود ۱۴ همــت می شــود در حالــی کــه مجمــوع بودجــه 

عمومــی دولــت ۱۴۰۰ همــت اســت.
نماینده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس درمجلس 
شــورای اســالمی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه کمتــر از یــک درصد 
از منابــع را صــرف دانــش بنیان هــا کردیــم امــا امــروزه شــاهد خروجــی 

ــش بنیان هــا هســتیم. ــن مهــم از فعالیت هــای دان بیــش از ای
وی با اشــاره بــه اینکــه بایــد قــدر رهبــر انقــالب را بدانیم زیــرا ایشــان در 
ســال ۸۱ و ۸۲ ادبیــات تولیــد ثــروت از دانــش را مطرح کردنــد، ادامــه داد: 
ایشــان بــرای تحقــق ایــن امــر ایســتادند و گفتمــان راه انــدازی شــد لــذا 
شــرکت های دانــش بنیــان از دل ایــن امــر بیــرون آمدنــد و امــروز ۷ هزار 
ــم  ــام معظ ــز مق ــون نی ــذا اکن ــد ل ــت می کنن ــان فعالی ــرکت دانش بنی ش
رهبــری بــر ایــن جریــان تاکیــد دارنــد تــا از دل فعالیــت ایــن شــرکت ها 

اقتصــاد رونــق گیــرد.
در ادامــه ســورنا ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون جهــش تولیــد دانش 
ــوزه  ــن ح ــرای پیشــرفت در ای ــی ب ــذاری خوب ــل گ ــا موجــب ری بنیان ه
شــده اســت گفــت: طــی ســال های آینــده نتیجــه شــیرین ایــن قانــون 

ــم چشــید. را خواهی
ــت  ــروز امنی ــرد: ام ــار ک ــاوری رئیس جمهــوری اظه ــاون علمــی و فن مع
غذایــی موضــوع مهمــی محســوب می شــود لــذا وابســتگی در ایــن حوزه 
خیلــی بــد بــه شــمار مــی رود؛ ایــن مهــم در حالــی اســت کــه بــرای عبور 
از ایــن امــر بــا توجــه بــه محدودیت هــای کنونــی کشــور بایــد بــه حــوزه 

فنــاوری توجــه شــود.
وی تصریــح کــرد: بــرای رفــع مشــکالت در حــوزه یــاد شــده پروژههای 
ــازی  ــاری پیاده س ــال ج ــاورزی در س ــاد کش ــا وزارت جه ــددی را ب متع

ــرد. ــم ک خواهی
ــاری  ــال ج ــعار س ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــاداتی ن ــواد س ــید ج س
ــن اســاس  ــر ای ــت: ب ــددی در حــوزه کشــاورزی دارد، گف مثال هــای متع
ــب  ــه تصوی ــت ب ــات دول ــدی را در هی ــه ۱۹ بن ــن نام ــدای ســال آیی از ابت
ــا در  ــوذ دانش بنیان ه ــب نف ــد ضری ــد ش ــب خواه ــه موج ــاندیم ک رس

ــد. ــش یاب ــور افزای ــاورزی کش ــه کش عرص
وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار کرد: بــدون شــک بــرای اقتصــادی کردن 
و تجاری ســازی حــوزه کشــاورزی بایــد بــه ســمت بهــره گیــری از دانش 
بنیان هــا حرکت کنیــم لــذا ســاختار ســازمان تحقیقات حــوزه کشــاورزی 

را تغییر خواهیــم داد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــان ای ــادل در پای ــداد ع ــی ح غالمعل
ــود،  ــوب می ش ــم محس ــل مه ــک اص ــور ی ــی در اداره کش جوان گرای
گفت: بر ایــن اســاس بیــش از ۶۰ نماینده جــوان دانشــگاهی و متخصص 
ــاهد  ــذاری ش ــذا در قانونگ ــدند ل ــس ش ــی وارد مجل ــای علم در عرصه ه
دیــدگاه علمــی و واقــع بینانــه هســتیم. رییــس فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی اظهــار کــرد: موضــوع علمــی کــردن اقتصــاد و بالعکــس از زمان 
ــذا امــروزه مشــاهده می شــود  رشــد دانشــگاه ها در کشــور مطــرح شــد ل
به عنــوان مثــال در اطــراف دانشــگاه شــریف ۶۵۰ مجموعه دانــش بنیان 

ــد. ــور شــکل گرفته ان ــدگاه مذک ــر اســاس دی ب

زهرا وفایی : نشســت فعاالن عرصــه اقتصاد دانش 
بنیان چندی پیش با حضور نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر 
جهاد کشاورزی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

و جمعی از فعاالن دانش بنیان برگزار شد.

 اقتصاد دانش بنیان
ابزار فتح قله آینده

نشست فعاالن اقتصاد دانش بنیان با نمایندگان 
مجلس برگزار شد:

گیشه های چشم به راه!گزارش روز
گران ترین فیلم های هالیوودی درسال کرونازده ۲۰۲۱؛

 ملودی دهانی  رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان، ساعات کار مراکز شماره 
گذاری و تعویض پالک سراسر اســتان در ماه مبارک رمضان را اعالم کرد. سرهنگ 
محمدرضا محمدی بیان داشت: در پی سؤاالت متعدد شهروندان در خصوص نحوه خدمت 
رسانی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در ماه مبارک رمضان به اطالع عموم مردم 
می رسانم که هیچ گونه تغییری در فعالیت این مراکز رخ نداده است. وی افزود: ساعات کار 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالک سراسر استان در روزهای عادی ماه مبارک رمضان 
از ساعت ۷ صبح شروع و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت. رئیس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان اعالم کرد: تنها درروزهای ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان به دلیل 

شرکت کارکنان در مراسم و برنامه های مخصوص شــب های قدر فعالیت این مراکز 
همچون سایر ادارات با ۲ ساعت تأخیر یعنی از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. رئیس پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی استان همچنین از تمدید مهلت ترخیص وسایل نقلیه توقیفی 
با شرایط و تسهیالت ویژه تا عید سعید فطر خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدی بیان 
داشت: با مساعدت پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی کشور طرح ترخیص وسایل نقلیه 
توقیفی با شرایط و تسهیالت ویژه که به مناسبت آغاز سال نو در دستور کار قرار گرفته بود 
تا عید سعید فطر تمدید شد. وی افزود: در این طرح امکان پرداخت اقساطی جرائم معوقه 
بدون هیچ پیش پرداختی وجود دارد و هزینه پارکینگ نیز با تخفیف ویژه محاسبه می شود. 

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: متقاضیان می توانند با استفاده 
از اپلیکیشن پلیس من و یا مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر استان نسبت ترخیص 
وسیله نقلیه خود اقدام کنند. سرهنگ محمدی خاطر نشــان کرد: اگر چنانچه فردی 
قبض پارکینگ خود را گم کرده یا بیمه نامه و گواهینامه معتبر ندارد و یا متصرف خودرو 
یا موتورسیکلت حین توقیف است و به مالک دسترسی ندارد نیز می تواند با شرایط اعالم 
شده خودرو را ترخیص و تحویل بگیرد. این مقام انتظامی در خاتمه با بیان اینکه شهروندان 
هرچه زودتر از فرصت باقیمانده استفاده کنند تاکید کرد: طرح مذکور مشمول خودروهایی 

که با دستور قضائی، انتظامی یا به علت تصادف توقیف شدند نمی شود.

تغییر ساعت کار 
مراکز شماره گذاری 

و تعویض پالک 
اصفهان

رئیس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان خبر داد:



 یلـدا توکلی  شـنیده ها حاکی 
از آن اسـت کـه روغنهـای بـه نـرخ 

دولتـی کمیـاب شـده درحالی کـه 
مشـکلی بـرای تهیـه روغن بـه نـرخ آزاد 

در بـازار نیسـت. هرچنـد در فروشـگاه های 
زنجیـره ای روغـن تنظیم بـازار به صورت مشـروط 

فروختـه می شـود امـا در مغازه هـای دیگـر یـا وجود 
نـدارد و یـا کمتـر دیـده می شـود.

• روغن و ماجراهای آن
بنابر آمار سـالیانه یـک میلیـون و ۸۰۰ هزار تـن تا ۲ 
میلیـون تن روغـن در کشـور تولید می شـود که یک 
میلیـون و ۳۰۰ تا یک میلیـون و ۵۰۰ هزار تـن آن از 
طریـق واردات تأمین می شـود. قبـل از تخصیص ارز 
ترجیحـی بـه واردات روغن، سـالیانه یـک میلیون و 
۴۰۰ هـزار تن روغـن در داخـل مصـرف و ۱۰۰ هزار 
تن بـه بازارهای هـدف صادر می شـد که از سـال ۹۷ 
بـا تخصیـص ارز ترجیحـی، مصرف بـه ۲ میلیـون و 
۲۰۰ هـزار تن رسـید. افزایش سـرانه مصـرف روغن 
از سـال ۹۷ بـدان معناسـت کـه بخشـی از روغـن از 
کشـور قاچاق و بخشـی دیگر توسـط صنایع کنسرو، 
شیرینی و شـکالت و ... که روغن مورد نیازشان است، 
صادر می شـود. سـال گذشـته هم، شـاهد کمبود در 
بازار بودیم کـه علت اصلی ایـن موضوع به جـو روانی 
بازار بـاز می گردد. ماجـرای کمبـود روغـن در مغازه 
و فروشـگاه ها بـه تقریبـاً دو سـال پیـش برمی گردد 
کـه بـا خالـی شـدن یک بـاره قفسـه ها، در شـرایط 
کرونا مردم سـاعت ها منتظر در صـف دریافت خرید 
بودند که این موضـوع ماه هـا ادامه داشـت. علی رغم 
تالش مسـئوالن تنظیـم بـازار و کارخانجـات روغن 
نباتـی، اما مشـکالت سیسـتم توزیع منجر بـه ایجاد 
بازار سـیاه روغـن و عرضه چنـد برابر نرخ درج شـده 
بر روی کاال شـد اما در اواسـط سـال گذشـته بازار به 

آرامش رسـید.

• روغن با قیمت آزاد هرچقدر بخواهید هست
قاسمعلی حسـنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
اسـت وی با تاکید بـر اینکه برخـالف روغـن دولتی، 
روغن با قیمت آزاد به صـورت فراوان در بازار هسـت، 
گفـت: روغـن بـا قیمـت آزاد و غیرمصـوب هرچقدر 
بخواهیـد هسـت. البتـه قیمـت روغـن آزاد بـا روغن 
دولتی اختالف زیادی دارد. حسـنی ادامه داد: فروش 
اجباری کاالهایی نظیـر رب گوجه، کیـک، تن ماهی 
و... باعث شـده بنکداران و مغـازه داران انگیزه ای برای 
خریـد روغن بـا قیمت مصـوب نداشـته باشـند، زیرا 
روغن تنظیـم بـازار را یک سـاعته خواهنـد فروخت، 

ولی بقیـه محصـوالت ماه هـا روی دستشـان خواهد 
ماند، چون از شـرکت های دیگری، همان محصوالت 
را البته به صـورت ارزان تر می تواننـد خریداری کنند. 
وی با بیان اینکه نوعی سـودجویی در توزیع روغن در 
بازار هسـت، گفت: اگـر روغن نیسـت، چـرا با قیمت 
آزاد هسـت؟ اگـر روغـن آزاد چنـد صـد تریلـی هـم 
بخواهید، هسـت، چرا زمانی که بنکـداران روغن را با 
قیمت مصوب می خواهنـد تهیه کنند، بایـد همراه با 
محصوالت دیگـر خریداری کنند؟ نوعی سـودجویی 
بسـیار مضاعف در توزیع روغن هسـت. بـا بیان اینکه 
کمبـود روغـن در بازار محسـوس نیسـت، وی گفت: 
روغن بـا قیمت مصـوب در فروشـگاه های زنجیره ای 
موجـود اسـت و مـردم می تواننـد روغـن مـورد نیاز 

خـود را از ایـن فروشـگاه ها خریداری 
کنند. دبیـر اتحادیـه بنکـداران مواد 
غذایی گفـت: عرضه روغـن خوراکی 
در بـازار را بایـد در دو بخـش در نظـر 
گرفـت. وی ادامـه داد: اگر بنکـداران 
بخواهنـد روغن بـا قیمت مصـوب از 
کارخانجـات بخرنـد، همراه بـا خرید 
۱۰۰ کارتن روغـن مجبورند ۲۰ تا ۵۰ 
کارتـن محصوالتی نیـز رب گوجه، تن 
ماهی، کیـک، باطـری قلمی و سـایر 
کاالهـا را خریـداری کننـد؛ بنابراین 
فـروش اجباری سـایر کاالهـا همراه 
بـا روغـن خوراکـی، انگیـزه ای برای 

خرید روغـن ازسـوی بنکـداران باقی نمی گـذارد که 
بـه همـراه ۱۰۰ کارتـن روغنـی که بایـد بخرنـد و به 
قیمت مصوب بفروشـند ۵۰ کارتـن کاالی تحمیلی 

. ند بخر

• ما پول و ارز دولتی نمی خواهیم
دبیر اتحادیـه بنکـداران موادغذایـی گفـت: از دولت 
می خواهیم کـه بـه بنکـداران اجـازه واردات روغن با 
ارز آزاد را بدهنـد تا کسـانی کـه نیاز به روغـن دولتی 
ندارنـد، بتواننـد از روغن هـای وارداتـی بـا ارز آزاد 
اسـتفاده کننـد. حسـنی ادامـه داد: در حـال حاضـر 
واردات روغـن بسـته بندی ممنـوع اسـت و تنهـا 
روغن خـام وارد و در داخل تصفیه می شـود. از دولت 
می خواهیم اجازه بدهند بنکـداران بـا ارز آزاد، روغن 
در وزن هـای مختلـف با بسـته بنـدی خارجـی وارد 
و بفروشـند، زیـرا بنکـداران به عنـوان بزرگ تریـن و 
قدیمی تریـن اتحادیه و صنف به خاطر سیاسـت های 
ارزی دولـت، اختیـار نـدارد کاالیـی کـه می توانـد 
بفروشـد را وارد کند. ما پول و ارز دولتی نمی خواهیم 
و تنهـا می خواهیـم اجـازه واردات بـه ما بدهنـد تا به 
راحتی بتوانیم بازار کشـور را از هر نوع کاالیی اشـباع 

کنیـم.
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... ادامه از صفحه 1
فهرست  اساس  بر  که  ماسک 
فوربس، ثروتمندترین مرد جهان 
با دارایی بالغ بر ۲۷۳.۶ میلیارد 
دالر است، پیشنهاد پیوستن به 
هیات مدیره توییتر را یک روز پس 
از افشای خرید سهام این شرکت 

رد کرد.
پس از صحبت در تد تاک، ایالن 
ماسک به احتمال پیشنهاد خرید 
خصمانه اشاره کرد که در آن هیات 
مدیره توییتر را دور خواهد زد و 
مستقیماً به سهامداران پیشنهاد 
خواهد داد. به گفته منابع آگاه، 
توییتر در حال ارزیابی این پیشنهاد 
با راهنمایی »گلدمن ساکس« و 
»ویلسون سونسینی گودریچ اند 

روزتی« است.
ارزش سهام توییتر روز پنج شنبه 
با ۱.۷ درصد کاهش بسته شد. 
سهامداران توییتر هنوز متقاعد 
نشده اند. شاهزاده سعودی، الولید 
بن طالل، از حساب خود توییتی 
ارسال کرد و خود را یکی از بزرگترین 
و قدیمی ترین سهامداران توییتر 
خواند و گفت: پیشنهاد ماسک ارزش 
این شرکت را پایین برد و پیشنهاد 

خرید وی را رد کرد.
ماسک هم به نوبه خود به توییتر 
خریدش  پیشنهاد  کرد:  اعالم 
بهترین بوده و پیشنهاد نهایی است 
و اگر هیات مدیره آن را رد کند، وی 
در سرمایه گذاری خود تجدیدنظر 

خواهد کرد.
ماسک منتقد توییتر و سیاستهایش 
ً یک نظرسنجی در  بوده و اخیرا
توییتر انجام داد و از کاربران پرسید 
آیا معتقدند توییتر به اصول آزادی 
بیان پایبند بوده است. بیش از ۷۰ 
درصد از دو میلیون نفر رأی »خیر« 

داده بودند.
• توییتر گروگان پیشنهاد خرید 

ایالن ماسک نمی شود
پاراگ آگراوال، مدیرعامل توییتر در 
دیدار با کارمندان این شرکت به آنها 
اطمینان داد توییتر با خبر پیشنهاد 
ایالن ماسک برای خرید این شرکت، 

گروگان گرفته نمی شود.
یک منبع آگاه که مایل نبود نامش 
فاش شود، به رویترز گفت: آگراوال 
با پاسخگویی به سؤاالت کارمندان 
توییتر که در سرویس پیام رسانی 
اسلک ارسال شده بود، کارمندان 
را تشویق کرد متمرکز بمانند و به 
آنها گفت: ما به عنوان کارمندان، هر 
اتفاقی بیافتد را کنترل می کنیم. این 
دیدار پس از انتشار این خبر برگزار 
شد که ایالن ماسک، مدیرعامل 
شرکت تسال، خرید توییتر به مبلغ 
۴۳ میلیارد دالر را پیشنهاد کرده 
است. آگراوال به کارمندان توییتر 
گفت که هیات مدیره به بررسی 
پیشنهاد ماسک ادامه می دهد اما 
در  بیشتری  جزئیات  نمی تواند 

اختیار کارمندان قرار دهد.
در یک بخش از جلسه پرسش و 
پاسخ، یک کارمند درباره چگونگی 
رسیدن این شرکت به تصمیم دادن 
پیشنهاد یک کرسی در هیات مدیره 
این شرکت سؤال کرد و گفت: آیا 
توییتر همه میلیاردرها را به هیات 
مدیره خود دعوت خواهد کرد. 
آگراوال پاسخ داد که هیات مدیره 
در جهت بهترین منافع سهامداران 
عمل می کند. بر اساس گزارش 
رویترز، مدیرعامل در پاسخ به 
پرسش دیگری مبنی بر این که 
تعریف ایالن ماسک از آزادی بیان 
را چه می بیند و آیا تعریف وی با 
رویکرد توییتر نسبت به این مفهوم 
همخوانی دارد، پاسخ مستقیم نداد 
و گفت: کار این شرکت به تداوم 
بهبود سالمت مکالمات در توییتر 

متمرکز است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورتی 
که مشکالت مربوط به حمل و نقل کاال برطرف شود، کاالهای 

ایرانی شانس زیادی برای حضور در بازار آفریقا دارند.
یونس ژائله اظهار کرد: در سال جدید پیگیری چند موضوع 
می تواند برای تجارت و صادرات ایران نتایج بسیار مهمی داشته 
باشد و با توجه به ظرفیت های داخلی ایجاد تغییر در هر یک از این 

بخش ها به سود اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه روابط تجاری با همسایگان یکی از این 
اولویت هاست، توضیح داد: خوشبختانه دولت در ماه های گذشته 
به شکل جدی بر روی افزایش روابط با همسایگان کار کرده و 
موضوعاتی مانند افزایش تجارت مشترک و کاهش تعرفه های 

تجاری در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. ادامه دادن 
این روند قطعاً به افزایش صادرات ایران منجر خواهد شد. رئیس 
اتاق بازرگانی تبریز به اهمیت بهبود کیفیت کاالهای ایرانی برای 
حضور در بازارهای بین المللی اشاره کرد و به سایت اتاق ایران 
گفت: همانطور که از سال ها قبل مطرح بوده، بحث افزایش کیفیت 
و باال بردن بهره وری در شرکت های ایرانی، موضوعی است که 
نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. ژائله ادامه داد: در صورتی 
که ما بتوانیم کاالهایی با کیفیت باالتر، با هزینه کمتر و در نهایت 
با قیمت تمام شده پایین تر تولید کنیم، قطعاً شانس رقابت باالیی 
در بازارهای مختلف خواهیم داشت و از این طریق امکان افزایش 

آمار صادراتی کشور وجود دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

دورخیز کاالهای ایرانی برای فتح بازار آفریقا

سرمقاله
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سودجویانلقمههایچربرادرقفسههامدیریتمیکنند!

سایه نوعی سودجویی در بازار توزیع روغنسایه نوعی سودجویی در بازار توزیع روغن

جان تازه ای در کالبد صنایع بورسی دمیده شده است؛

پتروپاالیشی ها وکامودیتی ها درکانون توجه سرمایه گذاران
 رضا اخالق پور  چنـد روز پیش، خبری در بازار سـرمایه منتشـر 
گردید که سـبب شـد قیمـت بسـیاری از نمادهای بورسـی ریزش 
کند. خبری مبنی بر افزایش سـنگین عوارض صادراتی محصوالت 
شمش فوالدی، بسـیاری از نمادهای بازار سرمایه را قرمزپوش کرد. 
در مقالـه هفته پیش، اشـاره ای کوتـاه به کاربـرد علـم دینامیک یا 
سیسـتم پویایـی در تصمیم گیری هـای اقتصـادی داشـتم و بیان 
نمودم بهتر اسـت مسـئولین قبل از اجرای تصمیمات مهم و کالن 
اقتصـادی، نتیجـه احتمالی طرح هـا را با اسـتفاده از سیسـتم های 
پویایـی در فضایـی مجـازی مشـاهده نمایند و سـپس درخصوص 
اجرای آن تصمیـم گیری کننـد. در خصـوص بخشـنامه اخیر نیز 
هر چنـد هنـوز نتیجه ایـن تصمیم بر حاشـیه سـود شـرکت های 
فلـزی و صنایـع پاییـن دسـتی آن، مشـخص نشـده اسـت و بایـد 
منتظر گزارش عملکـرد ماهیانه شـرکت ها بود، اما این بخشـنامه، 
واکنـش بسـیاری از جملـه رئیـس سـازمان بـورس را برانگیخت. 
براسـاس ایـن بخشـنامه، عـوارض صـادرات شـمش فـوالدی بـه 
میزان ۱۷ درصد کل قیمت تعیین شـده اسـت. بسـیاری معتقدند 
این نـرخ می تواند سـود شـرکت های فوالدسـازی را به شـدت کم 
کند، امـا در مقابـل برخی دیگـر از کارشناسـان بر این باور هسـتند 
که به دلیـل چشـم انداز افزایـش قیمـت کامودیتی هـا در بازارهای 
بین المللی، اجـرای این بخشـنامه نمی توانـد تاثیـری قابل توجه بر 
روند سوددهی و قیمت سـهام شـرکت های فوالدی و پایین دستی 
آن، داشته باشـد. یکی از نگرانی های فعاالن بازار سـرمایه این است 
که تا گروهی مـورد توجـه و اقبال سـرمایه گـذاران واقع می شـود، 
برخی از مسـئولین با صدور بخشـنامه و یا تغییر تعرفه های دولتی، 
کام سـرمایه گذاران را تلـخ می کننـد؛ هر چنـد در خصوص صنعت 
فوالد به نظر می رسـد بـا توجه بـه افزایش نـرخ تـورم و قیمت های 
جهانـی، وضعیت سـوددهی شـرکت های فـوالدی درسـال جاری 

نسـبت به سـال قبل بهتر باشـد.

• جان تازه در کالبد صنایع بورسی دمیده می شود
دولـت در سـال ۹۷، نـرخ ارز را تـک نرخـی کرد تا بـه ایـن طریق از 
افزایش قیمت کاالهای اساســـی و تورم افسار گسیخته جلوگیری 
نمایـد و درنهایت رفـاه را بـه مـــردم بازگردانـد؛ اما سیاسـت تک 
نرخـی شـدن ارز بیـش از چندمـاه عملـی نشـد و دولـت نـه تنهـا 
به اهـداف واقعی خـود نرســـید، کـه پـای رانـت و فسـاد را نیز به 
کشـور باز کرد؛ فسـادی که بارها زنـگ خطـر آن به صـدا درآمد اما 
تخصیـص ارز ۴۲۰۰ تومانی بـه برخی کاالها سـال ها ادامـه یافت؛ 
تا اینکه باالخره زمزمـه حــذف آن شـنیده شـد؛ حذفـی کـه بعـد 
از کـش وقوسهـای فـراوان ســرانجام بعـد از گذشــت ۴ سـال در 

آخریــن روزهــای ســال گذشـته در دسـتور کار دولت و مجلس 
قـرار گرفت.

اما نکتـه قابـل تأمـل ایـن اسـت که هـر چند بـه نظـر می رسـد با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت محصوالت، حاشـیه سود و 
وضعیت سـودآوری شـرکت هایی که از ایـن ارز اسـتفاده می کردند 
مانند شـرکت های دارویـی وروغن خوراکی بهتر شـود، امـا با توجه 
به تأثیر حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی در قیمت کاالها، ضـرورت دارد تا 
مسـئولین راهکارهـای عملی بـرای حمایـت از مصـرف کنندگان 

مشـخص و اعالم نمایند.
براین اســـاس، وزارت بهداشـت در مورد گروه دارویی اعالم نموده 
که سـازوکار بـه این صورت اسـت کـه قیمت بـرای مصـرف کننده 
ثابت بماند اما بـرای تولیدکننـده افزایش پیدا خواهد کـرد و فاصله 
قیمـت مصرف کننـده و تولید کننده، توســـط بیمه ها پوشـــش 
داده می شـود. بـه بیانـی دیگـر؛ هزینـه گزافی کـه صـرف افزایش 
بهـای تمـام شـــده دارو خواهـد شـــد، بـا اختصـاص ارز نیمایی 
به شـرکتهای دارویـی پوشـــش داده می شـود. اجرای حـذف ارز 
یارانه ای باعث افزایش درآمد و سـودآوری شـرکت های داروسـازی 
و جذاب شـدن سـهام این شـرکت ها برای سـرمایه گذاران در بازار 
سـرمایه خواهد شـد؛ امـا در حـال حاضـر به دلیـل عدم شـفافیت 
دولـت دربیـان سیاسـت های مربـوط بـه نرخ گذاری، سـبب شـده 
 تا تنور نمادهـای غذایـی و دارویی هـا آن چنان که انتظـار می رفت

 داغ نباشد.

• گروه بانکی و نتیجه برجام به هم گره خورده اند
گروه بانکی از صنایعی اسـت کـه اخبـار و حتی شـایعات مربوط به 
مذاکرات هسـته ای و برجام بـر روی آن تأثیر زیادی می گـذارد. رفع 
تحریم بانکـی و امـکان دادوسـتد در بازارهـای بین المللـی و نقل و 
انتقال پـول از طریق سـوئیفت بر عملکـرد و بازدهـی بانک ها تأثیر 
مسـتقیم و زیادی دارد. به طـوری که در ماه های گذشـته، نمادهای 
این گروه بـا اخبـار مرتبط بـا نـرخ تسـریع ارز در کانون توجـه قرار 
گرفتنـد و مذاکـرات منجـر به بـازده مثبـت در آن شـد. امـا اکنون 
بی خبـری و نامشـخص بـودن نتیجه مذاکـرات ویـن، این گـروه را 
به حاشـیه رانده اسـت و به نظر می رسـد گروه بانکی بـدون برجام، 
نتواند انتظـارات فعـاالن بـازار را تأمین کنـد و صدرنشـین بازدهی 

در بازارشـود.

• دامنه نوسان بورس و فرابورس تغییرکرد
موضـوع حذف یـا اصـالح دامنـه نوسـان، از خواسـته مهـم فعاالن 
بازارسـرمایه در چنـد سـال گذشـته بـوده اسـت؛ چراکـه بـه نظر 
می رسـد شـرایط معامـالت در طـول چند دهه گذشـته به شـدت 
تغییـر کـرده و توزیـع اطالعـات بـه انـدازه ای اسـت کـه نیـاز بـه 
محدودیت هـای معامالتـی نباشـد. توسـعه نهادهـای فعـال در 
بازارسـرمایه، توسـعه ابزارها و نیز تکنولوژی ارتباطـات و اطالعاتی 
برخی ازدالیلی هسـتند که می تواند محدودیت های دامنه نوسـان 

در بـازار را کاهـش و یـا حـذف نماید.

در این راستا؛ به نظر می رسـد یکی از مهمترین کارکردهای حذف 
یا افزایش دامنه نوسـان، افزایش نقدشـوندگی بازار باشـد؛ چرا که 
اگر دامنـه نوسـان با تشـکیل صف هـای خریـد و فـروش مانـع از 
نقدشـوندگی شـود، ریسـک بازار افزایش می یابد و کارکـرد اصلی 

بازار از بیـن می رود.
گفتنـی اسـت در حال حاضـر و بـر اسـاس تصمیمات اتخاذ شـده 
هیات مدیره سـازمان بورس، قـرار بر این اسـت که از روز دوشـنبه 
هفتـه جـاری، بـه دامنـه نوسـان بـازار اول بـورس تهـران و نیـز 
فرابـورس یـک درصد به صـورت متقـارن اضافـه شـود و معامالت 

این بـازار بـا دامنـه نوسـان ۶ درصـد انجام شـود.

• سمت و سوی آینده بورس
به نظر می رسد در حال حاضر؛ مهم ترین ریســک بــازار در سـال 
جاری، افزایش قیمتهــای جهانــی و تحوالت سیاسـی در سطح 
جهان و منطقــه اســت که قطعـاً هم توجــه ســرمایه گـذاران 
را به خــود جلب کـرده و هم بــه تناســب خبرهــا و شــایعاتی 
کــه پپرامــون آن ها بـه بــازار مخابـره می شـود برقیمت سـهام 

شـرکت های بورسـی تأثیـر می گـذارد.
پیش بینی می شود افزایش قیمت ها و وضعیــت تورمــی حاکم بر 
اقتصـاد جهانی، احتماالً در کوتـاه مـدت سبب افزایش قیمت های 
جهانی نسـبت به زمستان سـال گذشـته خواهدشد، که در کنــار 
بحــث نــرخ ارز می تواند گزارشــات شرکت ها را جــذاب جلــوه 
دهـد. ایــن گزارشهـا در قالــب گزارشـات عملکــردی ۱۲ ماهـه 
گـروه زیــادی از شــرکتها که ســال مالی آنها اسفندماه اسـت در 
اردیبهشـت مــاه به بازار مخابــره خواهـد شــد که انتظار می رود 
مـورد اقبـال تحلیلگـران و سـرمایه گذاران واقـع شـود. اما از آنجایـی 
کـه هنوز اعتماد رفته به بازار برنگشته و گروهـی از سـرمایه گذاران 
همچنان ترجیـح می دهند از بـازار ســرمایه دور بماننـد بنابرایـن 
بازار بـا کمبود نقدینگـی روبرو خواهد بود و احتماالً ایــن کمبــود 
نقدینگـی بــه شـکل جابجایــی لیــدر بــازار خودنمایی خواهد 
کـرد. در مجمـوع به نظـر می رسـد بـا توجه بـه تحوالت سیاسـی 
و اقتصـادی در جهـان و جنـگ روسـیه و اوکرایـن، گروه هـای 
پتروپاالیشـی ها و کامودیتی ها بتوانند وضعیت سـودآوری بهتری 
نسـبت به سـال گذشـته از خود به نمایش بگذارنـد؛ لذا بــه دلیل 
موارد اشـاره شــده و نزدیـک شـدن بـه فصــل مجامـع، می توان 
بــه وضعیت کلــی بازارسرمایه خوشبیــن بود و در صورتــی کـه 
گزارشـاتی که به بــازار مخابـره خواهد شــد مطابق انتظار و نکات 
اشــاره شــده باشـد، به مــرور با برگشـت اعتماد و رشـد منطقی 

قیمت سـهام شـرکت های بورسـی روبـرو خواهیم شـد.
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