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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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نشست شورای اداری به مناسبت هفته دولت در شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد:

امکان ایجاد بیش از ۸۰ هزار شغل
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اصفهانمیزبانمعتبرتریننمایشگاهصنعتفوالدکشورمیشود؛

دورهمی محکم ترین ها در اصفهان
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بی تردید امروزه حرکت به سمت انرژی های  
پاک، کلید مبارزه با تغییرات اقلیمی است؛ اما در 
پنج سال گذشته، انتقال انرژی به سمت منابع پاک 

رشد قابل توجهی نداشته و بسیار کند بوده است.
تولید و مصرف انرژی در دو سوم انتشار گازهای 
آالینده جهانی نقش دارد. از طرفی ۸۱ درصد 
از سیستم انرژی جهان هنوز بر پایه سوختهای 
فسیلی است، درواقع، همان عدد ۳۰ سال پیش. 
عالوه بر آن، بهبود شدت انرژی در اقتصاد جهانی 
)میزان انرژی مصرف شده در هر واحد فعالیت 

اقتصادی( نیز رشد چندانی نداشته است. در 
۱ درصد بهبود  سال ۲۰۱۸، شدت انرژی ۲/
یافت که کندترین نرخ از سال ۲۰۱۰ بوده است؛ 
برای ایجاد یک سیستم انرژی جهانی پایدارتر، 
مقرونبهصرفه تر و مطمئنتر، نیاز به تدوین و اجرای 
سیاست های مؤثر، مشارکت بیشتر سرمایهگذاران 
خصوصی و همکاری بخشهای دولتی )عمومی( 
و خصوصی است. برای ارزیابی میزان موفقیت و 
پیشرفت در انتقال به منابع انرژی پاک، به تعریف 
و استفاده از معیار مشخصی نیاز است. شاخص 

 World انتقال انرژی مجمع جهانی اقتصاد )
Economic Forum( که ۱۱۵ کشور را بر 
اساس میزان تعادل بین امنیت انرژی، دسترسی 
به محیط زیست پایدار و مقرون به صرفه بودن، 
رتبه بندی می کند، نشان می دهد عدم آمادگی 
بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای 
جهان ازجمله ایاالت متحده آمریکا، چین، هند و 
روسیه بزرگترین چالش پیش روی انتقال انرژی 

به منابع پاک است.
ادامه در صفحه 2...

دکتر زهره رجبی
سرمقالـــه
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ضرورتحرکتبهسمتانرژیپاکبیشازهمیشهاست؛

انتخابیااجبار؟کدامبهتراست
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خاصیت های شگفت انگیز آلوئه ورا را بشناسید؛

معجزه گر درون و بیرون بدن
از معده تا پوست

بازار امروز و لوازم خانگی هفت رنگ؛

 مشتریان اسیر اصالت برند
و اتیکت ها

جام جهانی در همسایگی است؛

 یک فرصت توپ
پیش پای صنعت گردشگری
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عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به استفساریه اخیر مجلس:

 آزمون مقطعی، مالک خوبی
برای سنجش سواد وکال نیست

چهره روز

درگفتوگوبامعاوناستانداراصفهانمطرحشد:

تولید کنندگان
افسران جنگ اقتصادی 
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از ارتقای 
جایگاه استان اصفهان به رتبه ۵ کشور در بهبود محیط کسب 

و کار، خبر داد.

صفهان
منبع:اخبارا

Why Do You Feel 
Exhausted? 12 Reasons 
(Plus Solutions)

شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب ســال 1401 خود در نظر دارد عملیات اجرایى، توسعه، بازسازى و تعمیرات غسالخانه شــهر نایین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 
38/432/558/711 (سى و هشت میلیارد و چهارصد و سى و دو میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و هفده) ریال طبق مفاد شرایط عمومى پیمان، نقشه و مشخصات 
فنى موجود در شهردارى و بر اساس فهرست بهاء سال 1401 ابنیه (ساختمان) و تحت نظارت شهردارى و نظارت عالیه دفتر فنى استاندارى و با تعدیل به پیمانکار واجد شرایط به 

شرح زیر واگذار نماید.
شرایط شرکت کنندگان:

1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى پایه 5 رشته ابنیه (ساختمان) یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى
2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت دولتى و شهردارى ها مصوب دى ماه 1337

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى مورد قرارداد و دریافت اسناد مناقصه (نقشه و مشخصات فنى) پروژه تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/6/7 
به شهردارى نایین و سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و یا با شماره تلفن 46252023-031 واحد عمران تماس بگیرند.

4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار (معادل 1/930/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکى (مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه نباشد) و یا وجه نقد 
به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اسناد مناقصه (مهر و امضاء شده) حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/6/19 در سه پاکت 

به شرح زیر در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اصل اوراق سپرده شرکت در مناقصه (فیش یا ضمانت نامه بانکى)

پاکت ب: محتوى گواهینامه صالحیت پیمانکارى، آگهى تاسیس، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و سوابق کارى (رزومه) و همچنین تکمیل و ارایه فرم هاى ارزیابى کیفى ماده 16 آیین نامه اجرایى 
بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و ...

پاکت ج: محتوى برگ آنالیز و پیشنهاد قیمت
5- پیشنهادات رسیده درساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/6/19 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
7- کمسیسون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش یا مشروط باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد و کمیسیون 

ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده 

نفر اول به نفع شهردارى ضبط با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین واریز و رسید 

آن را به شهردارى تسلیم نماید. (بارگذارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد»)
10- کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات، عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه مى باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.

11- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
12- هزینه کارهاى انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیرى و ارایه صورت وضعیت (کارکرد) توسط پیمانکار و رسیدگى آن توسط مهندس ناظر و تایید نهایى دستگاه نظارت طبق مقررات از 

طریق شهردارى پرداخت خواهد شد.
13- انجام مناقصه بر اساس آیین نامه مالى شهرداریها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و اصالحیه هاى بعدى انجام مى گیرد. شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالك 

عمل طرفین خواهد بود.

 تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

حسن شفیعى- شهردار نایین

نوبت دوم

 مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه (نوبت اول)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى زیرسازى و فنس کشى پیرامون زمین چمن مصنوعى ویژه به شماره 2001094734000044 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه 
صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/10 - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/31    

- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/6/21 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/6/20   
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه):ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 1/500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر،  میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 
تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر شناسه آگهى:1368766

چاپ دوم

شناسه آگهى:1369033

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن: 88016649 - 88356308-  021            امور شهرستان ها:031-32274694  

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
تلفن سفارش آگهى

بانک کشاورزى در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (یک پارچه) خدمات (احداث ساختمان شعبه 
کاشان) به شماره ( 2001003560000001 ) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/6/7 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز یک  شنبه تاریخ 14010/6/13

مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز چهار شنبه تاریخ 1401/6/23
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/6/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس : اصفهان خیابان مطهرى مدیریت بانک کشاورزى و تلفن 03132331030-249،250

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل 

تامین کننده/مناقصه گر“ موجود است. 

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى 
(یک پارچه) یک مرحله اى احداث ساختمان شعبه کاشان

نوبت اول

شناسه آگهى: 1372556



در شـــهر
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عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: 
همایش ملی "تبیین و تحلیل کارآمدی 
جمهوری اسالمی؛ از واقعیت ها تا بایدهای 
گام دوم" با رویکرد نخبه محوری و پژوهشی 

آبان امسال در اصفهان برگزار می شود.
محمد علی بصیری افزود: همایش ملی 
"تبیین و تحلیل کارآمدی جمهوری اسالمی؛ 
از واقعیت ها تا بایدهای گام دوم" با هدف 
بررسی دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
در حوزه های استانی، کشوری و بین المللی 
در ۴۰ سال گذشته و تشریح افق سال های 
آینده بر اساس بیانیه گام دوم انقالب توسط 

دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
دبیر علمی همایش ملی تبیین و تحلیل 
کارآمدی جمهوری اسالمی، اظهار داشت: 
در این رویداد تالش می شود تا با استفاده 
از نظرات و ایده های چهره های شاخص، 
نخبگان و پژوهشگران نقاط ضعف و قوت در 
چهار دهه گذشته در نظام جمهوری اسالمی 
ایران احصا و تبیین و با توجه به آنها و بمنظور 
رفع نقاط ضعف، مسیر آینده مشخص شود.

بصیری با بیان اینکه در واقع محورهای 
این همایش پلی بین گذشته و آینده 
نظام جمهوری اسالمی هستند، اضافه 
کرد: مخاطبان اصلی این رویداد علمی، 
نخبگان در حوزه پژوهشی، دانشگاهی 
و سیاستگذاری هستند و از مقاله ها و 
سخنرانی های چهره های مطرح در همایش 

استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه عناوین برتر از بین 
مقاله های رسیده به دبیرخانه همایش 
بصورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است 
که بخش های مختلف مانند قانونگذاری 
و سیاستگذاری از مباحث مطرح شده در 
همایش برای رفع ضعف های موجود، 

مدیریت و ترسیم مسیر آینده بهره بگیرند.
استاد دانشگاه اصفهان، برگزاری این 
رویداد را کار بزرگی خواند و تاکید کرد: 
شاید در این همایش همه مسائل مربوط 
به کارآمدی نظام جمهوری اسالمی مطرح 
نشود و نیاز به برگزاری رویدادهای دیگر 
بمنظور بررسی هرچه بیشتر و کامل تر آنها 

وجود داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه محورهای 
این همایش در دو بخش اصلی داخلی 
)شامل ملی و استانی( و خارجی است، 
گفت: آخرین فرصت ارائه چکیده مقاله به 
دبیرخانه ۳۱ شهریور و ارسال اصل مقاله 
۲۰ مهر است. کارآمدی در بستر دوگانه 
اسالم و استکبار و تأثیر آن در نظم روابط 
بین الملل، نسبت سنجی کارآمدی انقالب 
اسالمی با سایر انقالب های بزرگ جهان، 
الگوسازی جهانی انقالب اسالمی و حمایت 
از جنبش های اسامی و تأثیر آن بر افول 
قدرت آمریکا در نظام بین الملل، دیپلماسی 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در سطح 
منطقه و جهان، دیپلماسی فرهنگی و 
رسانه ای جمهوری اسالمی ایران در سطح 
منطقه و جهان و سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در محور مقاومت و حمایت از 
مستضعفین نیز برخی از محورهای خارجی 

این رویداد است.

همایش ملی تبیین 
کارآمدی جمهوری 

اسالمی

 با رویکرد نخبه محوری
برگزار می شود؛

مدیرکل پشـتیبانی امور دام اصفهـان گفت: از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون بالغ بـر ۲۴۵ هـزار ُتن انـواع نهـاده دامی از 
جمله ذرت، سـویا و جـو بیـن تولیدکننـدگان اسـتان توزیع 
شـده اسـت. مهدی نیلفروش، در نشسـت خبـری در محل 
ایـن اداره کل افـزود: در توزیع نهـاده دامی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل ۶۱ درصد رشـد داشـتیم.
وی همچنیـن در بـاره تحویـل نهاده هـای دامـی اظهـار 
داشـت: امسـال همچنیـن ۶۶ هـزار و ۷۶۰ ُتن نهـاده دامی 
ُمعوقـه شـرکت "آریـو تجارت")تأمیـن کننـده کاالهـای 

اساسـی( را در اسـتان تحویـل دادیـم.
مدیرکل پشـتیبانی امـور دام اصفهان اضافه کـرد: از ابتدای 
سـال تاکنون ۲۶۴ هـزار و ۴۷۷ ُتـن انـواع نهاده هـا از بنادر 
ورودی کشـور بـا حمـل و نقـل جـاده ای و ریلـی به اسـتان 
اصفهان وارد، کـه ۱۲۲ میلیـارد تومان برای حمـل جاده ای 

آن پرداخت شـده اسـت.
وی در بـاره فاسـد شـدن نهاده هـای دامـی گفـت: در یـک 
سـال اخیر این موضوع در اسـتان اصفهان ُرخ نداده و توزیع 

آن همـراه با کیفیـت مرغوب انجام شـده اسـت.
نیلفـروش در بـاره خرید گوشـت گوسـاله پنج تکـه ُمنجمد 

گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون سـه هـزار و ۵۰۶ 
رأس گوسـاله در مجمـوع بـه وزن ۸۹۰ ُتن بـه ارزش ۱۹۴ 
میلیـارد تومان خریـداری و در قالب بسـته های ۲ تـا ۲ و نیم 

کیلوگرمـی توزیع شـده اسـت.
وی در بـاره گوشـت بـره پنـج تکـه ُمنجمـد نیـز تصریـح 
کـرد: امسـال ۶ هـزار و ۶۶۰ رأس بـره در مجموع بـه وزن 
۱۳۰ ُتن بـه ارزش ۲۸ میلیـارد تومـان از دامداران و عشـایر 

خریـداری شـد.
مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اصفهـان در بـاره خریـد مرغ 
اظهـار داشـت: امسـال هشـت هـزار ُتـن مـرغ ُمنجمـد 
خریـداری شـده اسـت کـه موجـودی این مـاده غذایـی در 

اسـتان را بـه ۱۳ هـزار ُتـن رسـاند.
نیلفـروش گفـت: ۲ هـزار و ۱۴۹ ُتن گوشـت مـرغ ُمنجمد، 
یک هـزار و ۶۱ ُتـن گوشـت گوسـاله، ۸۰ ُتن گوشـت بره و 
۱۴۰ هزار و ۶۹۷ شـانه تخم مرغ وارداتی از کشـور ترکیه در 

اسـتان اصفهان توزیع شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: در توزیـع گوشـت در مقایسـه بـا مـدت 
مشـابه سـال قبـل ۱۴۱ و در توزیـع نهاده هـای دامـی ۶۱ 

درصـد رشـد داشـتیم.

مدیرکل پشـتیبانی امـور دام اصفهـان با بیان اینکه هشـت 
واحد انبار در اسـتان وجـود دارد، ادامـه داد: ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ 
ُتن ظرفیـت انبار در اسـتان تأمین شـده اسـت و از این حیث 

کمبـودی نداریم.
ــت ۱۰ ســردخانه در اســتان  ــه فعالی ــا اشــاره ب ــروش ب نیلف
گفــت: ۱۳ هــزار و ۶۰۰ ُتــن ظرفیــت ســردخانه ای در 
ــود  ــا کمب ــن لحــاظ ب ــا از ای ــن شــده اســت ام اســتان تأمی

ــتیم. ــه هس مواج
وی در بـاره انعقـاد قـرارداد اسـتحصال روغـن و ُکنجالـه با 
کارخانـه روغن گلبهـار اصفهان نیـز تصریح کـرد: از ۲ هزار 
و ۵۰۰ ُتـن در مرحله نخسـت، حـدود ۵۰۰ ُتن روغـن و بالغ 

بر ۲ هـزار ُتـن ُکنجاله تولید شـد.
مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اصفهـان افـزود: تنها هشـت 
اسـتان در کشـور در ایـن فراینـد تولیـد سـهیم هسـتند که 

اصفهـان یکـی از آنها اسـت.
اســتان اصفهــان دارای بیــش از هفــت میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار رأس انــواع دام اســت کــه ایــن خطــه را بــه یکــی از 
ــل  ــور تبدی ــی در کش ــای دام ــد فرآورده ه ــای تولی ُقطب ه

ــت. ــرده اس ک

مدیرکل پشتیبانی امور دام اصفهان:

۲۴۵ هزار تُن نهاده دامی در استان اصفهان توزیع شد

 شــایان ذکــر اســت، ۱۰ کشــوری کــه باالتریــن امتیــاز از نظــر آمادگــی انتقــال 
بــه منابــع پــاک را دارنــد، تنهــا ۲/۶ درصــد از انتشــار ســاالنه جهانــی را بــه خــود 

اختصــاص می دهنــد.
بــرای دســتیابی بــه آیندهــای بهینــه در سیســتم انــرژی جهانــی، بایــد نوآوریهای 
متعــددی در تولیــد و مصــرف انــرژی صــورت گیــرد. از ایــن مــوارد می تــوان بــه 
ارتقــای کارایــی سیســتمها، نــوآوری در منابــع انــرژی پــاک و تحقیــق و توســعه 
باتریهــا اشــاره کــرد. تشــویق و فعالکــردن ســرمایه گذاری ها، فناوری هــا و 
ــی  ــترده جهان ــکاری گس ــه هم ــاز ب ــرژی نی ــوزه ان ــه در ح ــای نوآوران راه حل ه
ــرژی در  ــال ان ــیون انتق ــاد و کمیس ــی اقتص ــع جهان ــتا، مجم ــن راس دارد. در ای
ــرای جلــب مشــارکت بخشــهای دولتــی، عمومــی و خصوصــی  حــال فعالیــت ب
کشــورهای جهــان، بــرای پیشــبرد اهــداف انتقــال انــرژی و حرکــت در مســیری 
بــه ســوی دســتیابی بــه انتشــار خالــص صفــر اســت. یکــی از نوآوریهــای جدیــد 
ایجــاد سیســتم های Agrivoltaic اســت، در ایــن روش پانل هــای فتوولتائیــک 
ــی از  ــه خوب ــد نمون ــه می توان ــوند، ک ــب می ش ــاورزی نص ــای کش در زمین ه
ــه اشــتراک گــذاری زمیــن باشــد. مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد کــه تحــت  ب
ــر بهتــر و همچنیــن کاهــش دمــا،  ــه دلیــل تعــادل آب و تبخی شــرایط معینــی، ب
ــا  ــد در مقایســه ب ــد محصــوالت کشــاورزی- ولتائیــک حتــی می توان ــازده تولی ب
محصــوالت معمولــی افزایــش داشــته باشــد. ایــن موضــوع یــک نکتــه مهــم را 
ــه آنهــا نشــان می دهــد،  ــرژی و کاهــش هزین ــرد فناوریهــای مختلــف ان در کارب
هزینه هــای اســتفاده از زمیــن بســیار متفــاوت بــوده و بســتگی بــه ایــن دارد کــه 
ــرای آن  ــی ب ــای جایگزین ــه کاربرده ــوند و چ ــاخته ش ــا س ــرژی در کج ــع ان مناب
ــه  ــرژی ب ــع ان زمیــن وجــود داشــته باشــد. الزامــات و هزینههــای گســترش مناب
زیســتگاه های طبیعــی یــا جنگلهــا بــا ســاختن یــک مزرعــه خورشــیدی در یــک 

ــد، یکســان نیســت. ــان غیرمول بیاب
ارزیابــی کلــی انتقــال انــرژی بــه منابــع کمکربــن نشــان می دهــد در صورتیکــه 
ایــن توســعه بــر پایــه انــرژی هســتهای انجــام شــود، نه تنهــا بــه زمیــن کمتــری 
ــتفاده  ــر اس ــای تجدیدپذی ــاخت انرژی ه ــرای س ــروزه ب ــه ام ــه آنچ ــبت ب نس
می شــود، نیــاز خواهــد بــود بلکــه دسترســی بــه انتشــار خالــص صفــر، در زمــان 
ــای  ــعه فناوری ه ــه توس ــدی اینک ــه بع ــاد. نکت ــد افت ــاق خواه ــری اتف کوتاهت
ــوا  ــی ه ــر آلودگ ــاالنه در اث ــرگ زودرس س ــا م ــن از میلیون ه ــرژی کمکرب ان
ــی  ــرات آب وهوای ــا تغیی ــتقیم ب ــورت مس ــد بهص ــد و می توان ــری می کن جلوگی

ــد. ــه کن مقابل
بررســی اهــداف و برنامههــای کشــورهای جهــان در حــوزه انــرژی بیانگــر توجــه 
اکثــر آنها بــه موضــوع انتقــال انــرژی بــه منابــع کمکربــن اســت، بهگونهــای که 
حتــی کشــورهای صاحــب منابــع فســیلی، امــروزه در مســیر حرکــت بــه ســمت 
انتشــار خالــص صفــر هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه ارزیابــی وضعیــت آماری 
ــدود ۹۲  ــران ح ــرژی ای ــتم ان ــد، سیس ــان می ده ــورمان نش ــرژی کش ــوزه ان ح
ــزان بیشــتر از متوســط  ــن می ــوده و ای ــه ســوختهای فســیلی وابســته ب درصــد ب
ــده  ــت تولیدکنن ــور نخس ــزو ۱۰ کش ــران ج ــر، ای ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس جهان
ــن دو واقعیــت نشــان می دهــد انتقــال  آالیندههــای زیســت محیطــی اســت. ای
انــرژی بــه منابــع کمکربــن -پــاک- در کشــورمان بایــد از اهمیــت بیشــتری در 
مقایســه بــا ســایر کشــورها برخــوردار باشــد. از چنــد ســال پیــش ایــن توجــه باید 
از یــک گزینــه انتخابــی بــه امــری اجتنابناپذیــر تبدیــل می شــد. بهرغــم قوانیــن 
و مقــررات موجــود، نتایــج اقدامــات انجام شــده در ســالهای گذشــته بســیار ناچیز 
ــی  ــر ارزیاب ــد صف ــور در ح ــرژی در کش ــرف ان ــد مص ــا رش ــه ب ــوده و در مقایس ب
ــن  ــع کمکرب ــی جــز توســعه مناب ــی، راهحل ــه شــرایط فعل ــا توجــه ب می شــود. ب
انــرژی در کشــور وجــود نــدارد؛ امــا پرســش کلیــدی آن اســت تا چــه زمانــی باید 
منتظــر ماند تــا تغییــرات واقعــی در اهــداف و سیاســتهای اجرایــی کشــور در حوزه 
انــرژی رخ دهــد. بــرای رســیدن بــه پاســخ مناســب، روش هــای متعــددی وجــود 
ــرای اســتفاده از تجــارب کشــورهای مشــابه  دارد، یــک روش معمــول، تــالش ب
 )Benchmarking( ــی ــد ترازیاب ــام فرآین ــا انج ــد ب ــه می توان ــت، ک ــران اس ای
صــورت گیــرد؛ امــا مهمتــر از انجــام ایــن مطالعــات، لــزوم تعهــد سیاســتگذاران 

بــه اســتفاده از نتایــج مطالعــات در تدویــن سیاســتهای اجرایــی کشــور اســت.
ــرای تبــادل تجــارب بیــن کشــورها، آژانس هــا، ســازمان ها  نکتــه دیگــر آنکــه ب
ــیاری را  ــای بس ــده و فعالیته ــاد ش ــا ایج ــددی در دنی ــی متع ــای بینالملل و نهاده
ــرژی  ــه ان ــرای انتقــال ب بهمنظــور یکســانکردن اهــداف برنامههــای کشــورها ب
ــرای هماهنگــی و مشــارکت در اهــداف  ــد. ب ــاک - انجــام می دهن ــن - پ کمکرب
جهانــی، حضــور فعــال و مؤثــر در ارگانهــای بینالمللــی ذیربــط ضــروری اســت.
دکترای اقتصاد شهری

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی 
گفـت: بـه علـت سـبقه برگـزاری 
فیلم هـای  بین المللـی  جشـنواره 
کـودکان و نوجوانـان در اصفهـان، 
بی شـک تمایل داشـتیم ایـن جایگاه 
و اولویت برای این شـهر حفظ شـود.

سـید مهـدی جـوادی در جلسـه 
هماهنگی سـی وپنجمین جشـنواره 
بین المللـی فیلم هـای کـودکان و 
نوجوانـان کـه بـا حضـور نماینـده 
شهرداری اصفهان برگزار شد، ضمن 
تشـریح مدل برگزاری جشـنواره ۳۵ 
بر لـزوم حمایـت همـه دسـتگاه ها و 
نهادها از سـینمای کودک تأکید کرد.

وی بـا اشـاره بـه فیلم نامه هایـی که 
در حـوزه کـودک و نوجـوان بـه ایـن 
بنیاد ارائه شـده اسـت، افزود: از ابتدای 
سـال جـاری مجمـوع فیلم نامه های 
قبلـی و تـازه ارائه شـده در ایـن حوزه 
را بـا دقـت و توسـط کارشناسـان و 
مشـاوران متعـدد بررسـی کرده ایـم 
کـه از مجمـوع حـدود ۲۰ فیلم نامـه، 
تنها کمتر از پنـج فیلم نامـه موفق به 
کسـب شـاخص های فارابی شـدند.

مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابی با 
بیـان اینکـه در بررسـی فیلم نامه ها، 
هم سـاختار وهـم محتوا مهم اسـت، 
تصریح کرد: مـا در سـینمای کودک 
و نوجـوان عـالوه بـر اینکه بـا ضعف 
فیلم نامه مواجه هسـتیم، کارگردانان 
باسـابقه هم به نسبت گذشـته، دیگر 
کمتـر تمایـل بـه فیلم سـازی در این 

حـوزه دارند.
وی بـا بیـان دغدغه هـای درسـت و 
بجـای فیلم سـازان حـوزه کـودک و 
نوجوان در نبود حمایت هـای الزم در 
عرصه سـینمای کودک، ضمن تأکید 
بـر لـزوم کمـک و همراهـی تمامی 
نهادهـای متولـی در راسـتای احیای 
سـینمای کـودک و نوجـوان گفـت: 
تحقـق این امـر درگـرو تغییر نـگاه و 

رویکـرد همـه دسـتگاه های متولـی 
امر، در مهم و جدی گرفتن سـینمای 

کـودک و نوجوان اسـت.
جـوادی بـا بیـان اینکـه فعـاالن و 
دغدغـه منـدان سـینمای کـودک و 
نوجوان از شـرایط حاکم بـر این حوزه 
گله منـد هسـتند و گلـه آن هـا هـم 
به حـق اسـت گفـت: نبایـد فراموش 
کـرد حتی بـه لحاظ ظرفیت سـنجی 
سینمای ایران هم متأسفانه این گونه 
از سـینما همـواره در اولویت هـای 
چنـدم در بودجه هـا و برنامه هـا بـوده 
و سال به سـال از بودجه هـا و توجهات 

آن کاسـته شـده اسـت.
وی ادامـه داد: امـا مـا بـا همـه ایـن 
محدودیت هـا در دوره جدیـد توجـه 
ویژه تـری بـه ایـن عرصـه داریـم، 
گرچه فاصلـه وضـع موجود تـا وضع 
مطلـوب بسـیار زیـاد اسـت و بایـد 

تالش هـا را مضاعـف کنیـم.
مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی 
بـا تأکیـد بـر مشـارکت بیشـتر همه 
دسـتگاه ها بـرای رونـق سـینمای 
کـودک، ظرفیـت فارابی در راسـتای 
حمایت از تولید آثـار را محدود خواند و 
اظهار کـرد: اگر قرار باشـد به ظرفیت 
فارابـی اتـکا شـود به طورقطـع اتفاق 
خاصـی نخواهـد افتـاد، آنچـه مـا در 
نهاد ملی سـینما به دنبال آن هسـتیم 
ایجـاد یـک اجمـاع فرادسـتگاهی 
بـرای نهضت ملـی احیای سـینمای 
کـودک و نوجوان اسـت و جشـنواره 
سـی وپنجم را هـم بخشـی از همین 

رویکـرد می بینیـم.
وی با اشـاره بـه اینکه جشـنواره باید 
مولد و در مسـیر توسـعه و ارتقا کمی، 
کیفـی سـینمای مخاطب محـور و 
متعالـی کـودک و نوجـوان باشـد، 
تأکید کـرد: برگـزار کردن جشـنواره 
بـه هـر قیمـت و سـاخت فیلم هـای 
جشـنواره ای که حتی اکـران رایگان 

آن هـا هـم نمی توانـد مخاطـب را 
بـه سـالن های سـینما بکشـاند کار 
سختی نیسـت و با یک سـهل گیری 
می شـود آمـار خوبـی از این دسـت 
تولیدات ایجاد کرد، کـه نتیجه آن جز 
یک عـدد بـرای رسـانه ها و گـزارش 
برای بایگانـی نخواهد بـود. اما چنین 
جشـنواره هایی و چنین تولیداتی هیچ 
عائـده ای بـرای سـینما و مخاطبـان 
کـودک و نوجـوان نخواهد داشـت.

جوادی افزود: ما نسـبت به محصولی 
کـه قـرار اسـت در سـبد مصـرف 
فرهنگـی کودکانمـان قـرار گیـرد 
حسـاس هسـتیم و با وسـواس عمل 
خواهیم کرد و ازاین رو سـهل انگارانه 
از کنـار فیلم نامه هـا و آثـار نخواهیـم 
گذشـت، درعین حـال چتـر حمایتی 
فارابی از تولید آثار سـینمایی کودکان 
و نوجوانان گسـترده، جـدی و فراگیر 
اسـت، امـا شـرط ورود بـه ایـن چتر، 

متـن و فیلم نامـه خـوب اسـت.
وی با تأکید بر اینکه مـا در حمایت ها 

از تولیـد آثـار، متـن فیلم نامـه و توان 
عوامـل تولیـد را مـورد ارزیابـی قـرار 
می دهیـم و بـا فرامتـن، حواشـی، 
توصیه، ادعـا و فشـارها کاری نداریم، 
اظهـار کـرد: بـه زودی هم زمـان بـا 
اعـالم فراخـوان جشـنواره، فراخوان 
حمایـت از آثـار سـینمایی کـودک و 
نوجوان و شـاخص های حمایتی خود 

را نیـز اعـالم خواهیـم کرد.
مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی 
ضمـن قدردانـی از حسـن میزبانـی 
مـردم اصفهـان در ادوار گذشـته 
دوره  بـرای  گفـت:  جشـنواره 
سـی وپنجم، ناظـر بـه اتمـام دوره 
چهارسـاله تفاهم نامـه با شـهرداری 
اصفهـان و همچنیـن رویکردهـای 
جدید سـازمان سـینمایی، شـرایطی 
بـرای میزبانـی داشـتیم کـه بـه 
شـهرداری اصفهان و سایر شهرهای 
متقاضی اعالم شـد، اما به علت سبقه 
برگـزاری ایـن جشـنواره در اصفهان 
بی شـک تمایل داشـتیم ایـن جایگاه 

و اولویت بـرای اصفهان حفظ شـود. 
شـهردار محترم اصفهان هـم کلیات 
ایـن شـرایط اعالمـی را پذیرفته انـد.

وی ادامـه داد: در مـورد جزئیات امروز 
جمع بندی هایـی خواهیم داشـت که 
در صـورت حصـول نتیجه به سـمت 
توافـق نهایـی پیـش خواهیـم رفت. 
البتـه در طرح ریـزی جشـنواره بـر 
اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت همه 

اسـتان ها تأکیدداریـم.
جـواد بـا اشـاره بـه طراحی سـازوکار 
حمایتی از تولیدات کـودک و نوجوان 
هم زمـان بـا جشـنواره سـی وپنجم، 
از تشـریح مکانیزم سـازوکار حمایتی 
جدیـد تولیـدات کـودک و نوجـوان 
هم زمـان بـا برگـزاری جشـنواره 
خبـر داد. بـه گـزارش ایمنـا، ایـن 
نشسـت در راسـتای نشسـت های 
برنامه ریزی جشنواره سـی وپنجم در 
بنیاد سـینمایی فارابی برگزار شـد که 
محوریت آن بررسی شـرایط میزبانی 

شـهر اصفهـان بود. 

تمایل داشتیم جایگاه جشنواره برای اصفهان حفظ شود
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در جلسه هماهنگی سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان:
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بـه همـت امـور بانـوان سـازمان تبلیغـات اسـالمی و بـه میزبانی اسـتان 
اصفهان، نشسـت ملـی پرده خوانـی زنان عاشـورایی ویـژه بانـوان مبلغه و 

مـداح هشـتم و نهـم شـهریورماه برگـزار می شـود.
فاطمـه گنجـی دبیـر اجرایـی طـرح تعامـل هنـر و هیئـت در گفت وگو با 
خبرنـگار مهر گفـت: بـا هـدف بهره گیـری هنـر در تبلیـغ اسـالم، خاصه 
واقعه کربـال و معرفی مؤثـر الگوی رفتـاری زنان عاشـورایی و بـا توجه به 
قدمت فرهنگـی - هنـری اسـتان اصفهـان در عرصـه هنـر پرده خوانی و 
حضور اسـاتید برجسـته این حوزه در اصفهان، امور بانوان سـازمان تبلیغات 

اسـالمی با همـکاری اداره کل اسـتان اصفهان، نشسـت ملـی پرده خوانی 
ویـژه جامعه بانـوان مبلّـغ و مـداح را روزهای هشـتم و نهم شـهریورماه در 

محـل بنیـاد مهدویـت و آینده پژوهـی اصفهـان برگـزار می کند.
وی افـزود: ایـن نشسـت بـه صـورت کارگاهـی و بـا همـکاری اداره 
کل تبلیغـات اسـالمی، کمیتـه بانـوان سـتاد اربعیـن و بنیـاد مهدویـت و 
آینده پژوهی بـه مدت دو روز از سـاعت ۸ تـا ۱۷ با حضور ۱۲۰ نفـر از بانوان 
مبلّغ و عالقـه مند به هنـر پرده خوانـی در راسـتای تبیین جنبه هـای جهاد 
تبیین به منظور فراهم شـدن جریـان تبلیغـی در زائران به عنوان سـفیران 

اربعیـن و توان افزایـی و هم افزایـی ظرفیت هـای موجـود در حـوزه تبلیـغ 
برگـزار می شـود.

گنجی اظهـار داشـت: در پایان ایـن دوره ضمـن تهیه بانـک اطالعاتی، به 
شـرکت کنندگان از سـوی سـازمان تبلیغات اسـالمی گواهینامه آموزشـی 

اعطا می شـود.
گفتنی اسـت پرده خوانـی یکـی از هنرهای نمایشـی پیرامون شـرح حال و 
سـیره اولیا دین اسـت که بر اسـاس تصاویـر منقوش بـر پرده هـای بزرگ 

اجرا می شـود.

نشست ملی پرده خوانی 
زنان عاشورایی برگزار 
می شود

به میزبانی استان اصفهان؛

خبر

ISFAHAN
N E W S

عکس خبر

همزمان با هفته دولت؛

میدان شهید الوی به همت فوالد مبارکه به بهره برداری رسید
همزمان با هفته دولت، میدان شهید الوی در تقاطع جاده اختصاصی فوالد مبارکه با مسیر 
دسترسی به روستای الو افتتاح شد. همزمان با هفته دولت میدان شهید الوی در تقاطع جاده 
اختصاصی فوالد مبارکه با مسیر دسترسی به روستای »الو« با حضور نماینده مردم شریف 
شهرستان مبارکه، فرماندار مبارکه و جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه افتتاح شد. این پروژه 
که به همت معاونت توسعه فوالد مبارکه بهره برداری شده، دسترسی به فوالد مبارکه و مسیرهای 

مواصالتی دیگر از جمله شهرها و روستاهای منطقه را ایمن و سهل الوصول می کند.

مسابقات جهانی شنای کارگری برگزار شد؛

کسب 1۹ مدال رنگارنگ توسط کارگران فوالد مبارکه
تیم شنا صنعت فوالد مبارکه با درخشش در مسابقات جهانی کارگری موفق به کسب ۱۹ 
مدال در این رقابت ها شد.به گزارش ایراسین، مسابقات شنای کارگری جهان در تاریخ ۴ و ۵ 
شهریور ماه ۱۴۰۱ در کشور فنالند برگزار شد و تیم شنای صنعت فوالد مبارکه با ترکیبی از 
پرسنل ابن شرکت موفق به کسب ۴ مدال طال، ۵ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز در این رقابت ها 
شد. این موفقیت برگ زرین دیگری از افتخارات بی شمار ورزشی شرکت فوالد مبارکه در 

حوزه ورزش است. 
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شهرستان

Isfahan News

از  دیگری  بخش  در  شیشه فروش 
تنها  کاشان  اینکه  بیان  با  سخنانش 
شهرستانی است که طرح کاهش خطر و 
پاسخگویی در مواقع بحران را در دستور 
اصفهان  استان  در  افزود:  دارد،  قرار  کار 
دانشگاه اصفهان و صنعتی مأموریت پیدا 
کردند که این طرح را برای کل استان 
و  موقعیت  به  توجه  با  اما  کنند،  آماده 
جایگاه شهرستان کاشان در اوایل سال 
جاری این اختیار به کاشان داده شده است 
تا دانشگاه کاشان با توجه به ظرفیت های 
شهرستان اقدام به تهیه طرح نماید، انتظار 
آینده  سال  تا  نظر  مورد  طرح  می رود 

تکمیل و به استانداری ارائه شود.
به  روزه   ۱۰ العجل  ضرب   •
و  اجرایی  دستگاه های  مدیران 

دولتی کاشان
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اصفهان خطاب به همه مدیران دستگاه ها 
تمام  گفت:  کاشان  شهرستان  ادارات  و 
ادارات  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
مشکالت  کردن  مشخص  به  مؤظف 
امکان  که  هستند  خود  مدیریتی  حوزه 
حداکثر  بایستی  و  دارد  را  بحران  بروز 
به  مکتوب  صورت  به  آینده  روز   ۱۰ تا 
فرمانداری اعالم کرده و فرماندار محترم 
پس از جمع بندی موارد مطرح شده آن ها 
را در اختیار دانشگاه کاشان قرار داده تا در 
روند بررسی و مطالعه این طرح آن ها را 

نیز مدنظر قرار دهند.
و  اجرایی  دستگاه ها  الزامات   •

ادارات در مدیریت بحران
وی تصریح کرد: همه دستگاه ها اجرایی 
مجموعه های  هستند،  مؤظف  ادارات  و 
نمایند،  بیمه  حوادث  مقابل  در  را  خود 
مقابل  در  را  خود  کارشناسان  و  جامعه 
حوادث و بحران ها آموزش های عمومی 
کاهش  کار  و  ساز  بدهند،  تخصصی  و 
آماده  را  بحران  به  گویی  پاسخ  و  خطر 
کنند، امکانات خود اعم از نیروی انسانی 
و تجهیزات را در مواقع بحران در اختیار 
ستاد مدیریت بحران قرار دهند و نیروهای 
پشتیبان،  نیروی  عنوان  به  نیز  مسلح 
ظرفیت های خود را در مواقع بحران به 

صحنه بیاورد.
شیشه فروش در پایان با اشاره به اجرای 
طرح کاهش خطر و پاسخگویی در مواقع 
بحران گفت: این طرح اجرایی خواهد شد، 
استان و شهرستان نیز کمک خواهند کرد 
نیاز مطالعه  تا الیه های اطالعاتی مورد 
دانشگاه کاشان، از دستگاه های مربوطه 
ابتدا در  با رعایت طبقه بندی حفاظتی، 
مالحظات  از  پس  و  فرمانداری  اختیار 
الزم در اختیار تیم مشاوره طرح قرار داده 

خواهد شد.
همه  کامل  آمادگی  لزوم   •
دستگاه ها و ادارات برای مقابله با 

انواع بحران ها
محمدشریف زارعی، فرماندار ویژه کاشان 
در این جلسه با بیان اینکه آمادگی همه 
مقابله  برای  ادارات  و  مدیران دستگاه ها 
با انواع مخاطرات الزم و ضروری است، 
اظهار داشت: الزم است تا قبل از وقوع 
مخاطرات پیش بینی و آمادگی مقابله با آن 
را انجام داده باشیم، مانند مدیریت خوبی 
که در حادثه شهرک سلیمان صباحی آران 
و بیدگل اتفاق افتاد و اگر این مدیریت به 
موقع و خوب انجام نمی گرفت گستردگی 
آتش سوزی و وارد آمدن صدمات بسیاری 

را با خود به همراه داشت.
ظرفیت  یک  کاشان  دانشگاه   •
شهرستان  برای  بزرگی  علمی 

کاشان است
دستگاه های  همه  کاشان  ویژه  فرماندار 
دولتی شهرستان را مکلف به همکاری 
با دانشگاه کاشان در مراحل تدوین طرح 
مواقع  در  پاسخگویی  و  خطر  کاهش 
بحران کرد و افزود: دانشگاه کاشان یک 
شهرستان  برای  بزرگی  علمی  ظرفیت 
کاشان است، از این رو همه دستگاه های 
دولتی مؤظف به همراهی و هماهنگی با 

دانشگاه کاشان هستند.
وی خواستار تصویب پروپوزال ارائه شده 
اساتید دانشگاه کاشان با موضوع مبارزه 
در  غبار  و  گرد  و  ریزگردها  با  مقابله  و 
استانداری اصفهان شد و افزود: با تصویب 
این طرح در استانداری و مشخص شدن 
کاشان  دانشگاه  آن،  نیاز  مورد  اعتبارات 
آمادگی کامل در زمینه اجرای آن را دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان مطرح کرد:

کاشان، تنها شهرستان 
دارای طرح کاهش خطر و 

پاسخگویی در بحران
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فـرش یلمـه علـی آباد جمبزه بـا قدمت ۲۰۰ سـال از 
صنایع دسـتی منحصر بفرد شهرسـتان دهاقان است.

جاذبه هـای  و  عناصـر  از  برخـورداری  بـا  دهاقـان 
متنوعـی همچـون چشـم اندازهـای طبیعـی، تنـوع 
اقلیمـی و محورهـای مناسـب مواصالتـی، از مناطق 

ییالقـی عشـایر قشـقایی بـه شـمار مـی رود.
حـدود ۲۰۰ سـال پیـش ترک هـای طایفـه »یلمـه« 
پس از مهاجرت به سـمت اسـتان اصفهان در منطقه 
علی آبـاد جمبـزه شهرسـتان دهاقـان سـاکن شـدند، 
طایفـه ای کـه هنر اصلی آنـان قالی بافی بـود و حاال 
فرشـی کـه می بافتند و بـه نام همین طایفه شـناخته 
می شـود شـماره ثبـت ملـی گرفتـه و در انتظـار ثبت 
جهانـی نیز هسـت. مـواد اولیه مـورد اسـتفاده در این 
فرش صددرصد طبیعی و از پشـم گوسـفندی اسـت.
هنـوز هـم از هـر گوشـه روسـتای علـی آبـاد جمبزه 
صـدای بافـت قالـی یلمه به گوش می رسـد، فرشـی 
کـه هرچـه پابخورد و قدیمی تر شـود، بافتـش براق تر 

و پرجلوه تـر می شـود.
• ثبـت ملـی فـرش یلمه علـی آبـاد در دو 

مختلف عنـوان 
مرتضی طیاری مسـئول نمایندگی میـراث فرهنگی، 

گردشـگری و صنایـع دسـتی شهرسـتان دهاقـان در 
گفتگـو بـا خبرنـگار ما گفـت: فـرش یلمه علـی آباد 
بـه منظـور حفظ اصاللـت آن در دو عنوان ثبت شـد؛ 
یکـی ثبـت ملـی موقعیـت جغرافیایـی و دیگـر ثبت 

ملـی تکنیک بافـت فرش.
او افـزود: ثبـت ملی موقعیـت جغرافیایـی فرش یلمه 
بـه نام روسـتای علی آبـاد جمبزه شهرسـتان دهاقان 
اسـت، هرچند فـرش یلمـه در مناطق دیگـری مانند 
شـهرضا، مبارکـه و بروجـن نیـز بافتـه می شـود، امـا 
اصیل تریـن بافـت فرش یلمه در روسـتای علـی آباد 
اسـت کـه توسـط طایفه یلمه ها کـه از دیربـاز در این 

منطقـه سـکونت یافته اند، بافته شـده اسـت.
مسـئول نمایندگـی میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی شهرسـتان دهاقـان ادامـه داد: دومین 
عنـوان ثبـت ملـی مـورد مربـوط بـه تکنیـک بافت 
فرش یلمه اسـت که مختص اسـتادکاران و بافندگان 
روسـتای علـی آبـاد دهاقان اسـت و ایـن تکنیک در 
فهرسـت میـراث فرهنگـی ناملمـوس، شـماره ثبـت 

ملـی گرفت.
مرتضـی رمضانـی کارشـناس اداره میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی شهرسـتان دهاقـان در 

گفتگـو بـا خبرنگار ما گفـت: فرش یلمـه، ذهنی باف 
اسـت؛ یعنی اسـتادکاران بدون اسـتفاده از نقشـه و با 
تکیـه بـر داشـته های ذهنی خـود فرش را بـه زیبایی 

هرچـه تمام تـر می بافند.
او افـزود: گره هـای فـرش یلمـه گـره ترکی اسـت و 
از قیچـی کوتـاه برای بافت آن اسـتفاده می شـود، دار 

قالـی نیـز به صـورت زمینی اسـت.
بـه گفتـه این کارشـناس میراث فرهنگـی، طرح های 
فـرش یلمـه برگرفتـه از طرح هـای طبیعـی ماننـد 
نقـوش هندسـی، پرنده هـا، حیوانـات و ستاره هاسـت 

و طرح هـا بیشـتر بـه شـکل حوض اسـت.
• یلمه، فرشی ابریشم نماست

علـی  یلمـه  اصیـل  فـرش  ویژگی هـای  از  یکـی 
آبـادی ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده بیشـتر براق تـر و 
بـا کیفیت تـر می شـود، این را حسـین رمضانـی تولید 
کننـده و بافنـده فرش یلمـه در گفتگو بـا خبرنگار ما 
عنـوان کـرد و گفـت: مـواد اولیـه و مصالـح بـه کار 
رفتـه در ایـن فـرش صـد در صـد طبیعـی و از پشـم 
گوسـفندی اسـت، در حقیقـت فـرش یلمـه صفـر تا 

صـد بـا پشـم بافتـه می شـود و نـخ و پنبـه نـدارد.
او معتقـد اسـت بـا اصالت تریـن فـرش یلمـه کشـور 
فـرش یلمـه علی آبـاد دهاقان اسـت کـه در حقیقت 
بـا کیفیت تریـن و برنـد اصلی این فرش در کشـور به 

شـمار می رود.
ایـن بافنـده فرش یلمـه ادامـه داد: رنگ هـای به کار 
رفتـه در ایـن فـرش همـه گیاهـی اسـت و یکـی از 
دالیلـی کـه فـرش در نهایـت براقـی و زیبایـی دیده 
می شـود، اسـتفاده از همیـن رنگ هـای گیاهـی بـه 
دسـت آمده از پوسـت گـردو، پیاز، انار، نیـل و روناس 

است.
رمضانـی گفـت: چـون تار و پـود فرش یلمه از پشـم 
اسـت، فـرش بسـیار لطیـف و نـرم می شـود و حتـی 
برخـی مشـتریان به دلیـل لطافت و درخشـانی فرش 

یلمـه، آن را بـا فـرش ابریشـم اشـتباه می گیرند.
او ادامـه داد: هرچنـد فـرش یلمـه در برخـی دیگـر از 
مناطـق همجوار مثـل مبارکه، شـهرضا و بروجن هم 

بافته می شـود، امـا کیفیت و زیبایی فـرش یلمه علی 
آبـاد بـا دیگـر فرش های یلمـه قابل قیاس نیسـت.

این کارشـناس فرش یلمه معتقد اسـت هر اسـتادکار 
و کارشـناس فـرش به سـادگی می تواند فـرش یلمه 
علـی آباد را از سـایر فرش های یلمه تشـخیص دهد، 

چـون ظرافـت و طرح آن منحصر بفرد اسـت.
• روستایی که فرشش، جهانی می شود

کارشـناس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی دهاقـان می گویـد: در دهـه ۵۰ تا ۷۰ 
اصلی تریـن مشـتری های فـرش یلمـه، گردشـگران 
و تاجـران آلمانـی بودنـد کـه بـه صورت مسـتقیم به 
بافنده هـا فرش را سـفارش می دادنـد و حتی در آلمان 
نیز نمایشـگاهی از فـرش یلمه دهاقان برپاشـده بود.

بـه گفتـه مرتضـی رمضانـی، امـا در سـال های اخیر 
صـادرات ایـن فـرش بسـیار کاهـش یافتـه و اکنون 
بافنـدگان فـرش را غیـر مسـتقیم بـه بـازار اصفهان 

عرضـه می کننـد.
کاهـش صـادرات فـرش یلمـه، مشـکلی اسـت کـه 
تولیدکننـده و بافنـده ایـن فـرش هـم از آن سـخن 
می گویـد. بـه گفتـه حسـین رمضانـی، فـرش یلمه، 
نیـاز بـه معرفـی دارد و اگـر ایـن محصـول بـا ارزش 
بـه مـردم شناسـانده شـود اسـتفاده از آن رونـق پیدا 

می کنـد.
او گفـت: هـم در سـطح کشـوری و هـم در سـطح 
جهانـی، فـرش را خودمان بـه صورت خرده فروشـی 
عرضـه می کنیـم، امـا الزم اسـت بـرای صـادرات 
فرش یلمه، مسـئوالن، کشـورهای هدف را شناسایی 
و نمایشـگاه دائمـی بـرای معرفـی این فـرش برگزار 

. کنند
بـه گفتـه ایـن بافنده فـرش یلمـه، قیمت مـواد اولیه 
هـر روز باالتـر مـی رود و چـون صـادرات آن کاهش 

یافتـه بـازار ایـن فـرش از رونق افتاده اسـت.
در ایـن زمینـه مسـئول نمایندگـی میـراث فرهنگی، 
دهاقـان  دسـتی شهرسـتان  و صنایـع  گردشـگری 
هـم می گویـد: در ۶۰ تـا ۷۰ درصـد خانه هـای مردم 
دهاقـان دار قالـی فرش یلمه برپاسـت، در سـال های 

اخیـر کمیتـه امداد بـرای بافنده ها تسـهیالتی در نظر 
گرفتـه کـه بـا آن بخشـی از مـواد اولیـه را خریداری 

می کننـد.
بـه گفتـه طیـاری، کمیتـه امداد فـرش بافته شـده را 
هـم از آن هـا می خـرد امـا هنوز تـا صادرات مناسـب 
و معرفـی فـرش یلمـه به جهـان راه زیـادی در پیش 

است.
• ثبـت جهانـی فرش یلمـه بایـد پیگیری 

د شو
سـمیه محمـودی نماینده مردم شـهرضا و دهاقان در 
مجلـس گفت: ثبـت ملـی و جهانی فـرش یلمه باید 
پیگیری شـود، به این منظور الزم اسـت نمایشـگاه ها 
و جشـنواره هایی برگـزار شـود و فرش یلمـه در آن به 

نمایش گذاشـته شود.
اقتصـاد و هنـر اسـت و  داد: فـرش هـم  ادامـه  او 
بیشـترین ارزش افـزوده را دارد، بـرای خـارج شـدن 
از اقتصـاد تـک محصولـی بایـد بیشـترین حمایت ها 
از صنایـع دسـتی بـه ویـژه فـرش شـود کـه بایـد به 

صـورت ویـژه در ایـن بخـش ورود پیـدا کنیـم.
نماینـده مردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـورای 
اسـالمی افزود: یکی از موضوعات اساسـی که بسـیار 
پیگیری کردیم تشـکیل فراکسـیون فرش در مجلس 
بـود، از نماینـدگان اسـتان اصفهان خانـم آزاد و آقای 
سلیمی عضو هیئت رئیسـه فراکسیون فرش هستند.
چنـدی پیـش فرحنـاز رافع رئیـس مرکز ملـی فرش 
ایـران بـا اشـاره بـه دعـوت امیـر قطـر بـرای برپایی 
نمایشـگاه فرش دسـتباف ایرانی در این کشـور گفته 
بـود که به محـض اینکه مجـوز برگزاری نمایشـگاه 
را بگیریـم سـهمی به فـرش یلمه می دهیـم و هزینه 

ثبـت جهانـی آن را می پردازیم.
هنـر قالی بافـی ایرانی هیـچ گاه کهنه نمی شـود و تار 
و پـود در هـم تنیده فرش ایرانی در همـه دنیا خریدار 
دارد، قالـی یلمه نیـز به عنوان برند روسـتایی دهاقان 
درصـورت معرفـی بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی و 
بافنـدگان آن، ارزش اقتصـادی باالیـی  از  حمایـت 

خواهد داشـت.
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فرش یلمه در آستانه جهانی شدن اما همچنان در پس پرده؛

فرشی که بدون نقشه و به صورت ذهنی بافته می شود

 زهـرا وفایی  عضو کمیسـیون قضایـی مجلس با اشـاره به برخی 
اظهـارات مبنـی بـر اینکـه اعمال نمـره تراز بـرای قبولـی در آزمون 
وکالـت باعـث ورود افـراد کم سـواد و بی سـواد در عرصـه وکالـت 
می شـود، گفـت: بـه طـور قطع آزمـون مقطعـی، مالک خوبـی برای 
سـنجش سـواد و تجربـه نیسـت و حرفـه ای ماننـد وکالت بـر تجربه 
و کار میدانـی اسـتوار اسـت یعنـی حتـی کسـانی که در آزمـون نمره 
باالیـی می گیرنـد زمانـی وکیـل خوبی می شـوند کـه در عرصه عمل 
و دوره کارآمـوزی بتواننـد پـای کار بایسـتند و آموزش هـای الزم را 

بـا جدیـت فراگیرنـد بنابرایـن آزمـون محک اجمالـی بـرای ورود به 
شـغل شـریف وکالت است.

محمدتقـی نقدعلـی بـا اشـاره به استفسـاریه اخیـر مجلـس در مورد 
آزمـون وکالـت، گفـت: یکی از اصـول و سیاسـت های اصلی مجلس 
یازدهـم رفـع انحصـار و ایجـاد فرصت هـای شـغلی برای همـه آحاد 
جامعـه بوده برهمین اسـاس قانون تسـهیل صدور مجوزهای کسـب 
و کار را بـه عنـوان قانونـی فاخـر، به روز و جهانی در دسـتور کار قرار 

داد و بـه سـرعت آن را تصویـب کـرد و دولـت هم پـای کار آمد.

وی افـزود: برخـی از کسـب و کارهـا ماننـد کانـون وکال نسـبت بـه 
ایـن قانـون اعتراض داشـتند و اعتـراض خود را در قالـب عدم اجرای 
قانـون بـروز دادنـد؛ مـا در قانون مـالک قبولـی در آزمـون وکالت را 
۷۰ درصـد نمـره آزمـون در نظـر گرفتیـم و در زمـان اجـرای کانون 
آنهـا را  ابهام هایـی را مطـرح و متاسـفانه قـوه قضائیـه هـم  وکال 
همراهـی کـرد؛ هر چنـد منظور نمـره در آزمـون وکالت همـان نمره 
تـراز بـود امـا بـا اعمـال نمـره خـام در آزمـون کمتـر از یـک چهارم 

دوره هـای گذشـته پذیرفته شـدند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به 
استفساریه اخیر مجلس:

آزمون مقطعی، مالک 
خوبی برای سنجش 
سواد وکال نیست

مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهـان از اجرای طرح هـای مطالعاتی 
ارزیابـی و بررسـی فرونشسـت زمیـن در شهرسـتان های اصفهـان و کاشـان 

داد. خبر 
منصور شیشـه فروش در حاشـیه جلسـه شـورای مدیریت بحران شهرسـتان 
کاشـان گفـت: بـا حضور گروهی از سـتاد بحران کشـور به اصفهـان و بازدید 
از اثـرات فرونشسـت زمیـن در مناطـق مختلـف برنامـه راهبـردی کاهـش 
اثـرات فرونشسـت زمیـن را ارائـه در نشسـت مدیریت بحـران ارائـه خواهند 

. کرد
بـه گفتـه او، شـهرداری های اصفهـان و کاشـان طرح های مطالعاتـی ارزیابی 

خطـر فرونشسـت زمیـن را در ۲ شهرسـتان در حال تدوین و اقـدام دارند.
او تصریـح کـرد: همچنیـن قـرار شـد آب منطقـه ای در خصـوص جبـران 
کسـری آب هـای زیرزمینـی و وزارت نیـرو نیـز بـا توجـه بـه نقشـی کـه در 

سـازگاری بـا کم آبـی دارنـد اقداماتـی را انجـام دهنـد.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهان اظهار کـرد: او با بیـان اینکه 
شهرسـتان های کاشـان، فالورجان، اصفهان برخوار، شـهرضا، شـاهین شهر، 
اردسـتان، آران و بیـدگل، گلپایـگان، فریـدن و دامنه اثرات فرونشسـت زمین 
را دارد افزود: سـازمان زمین شناسـی و نقشـه برداری کشـور نسـبت به انجام 

مطالعـات نـرخ فرونشسـت زمین در ایـن مناطق اقدام کرده اسـت.

بـه گفتـه شیشـه فـروش، بـا توجه بـه خشـکی رودخانـه زاینـده رود، کاهش 
بارش هـا و خشکسـالی اسـتان، تقویـت آبخوان هـا و جبران کسـری آب های 
زیرزمینـی و اقدامـات وزارت نیـرو در ایـن زمینـه بـرای پیشـگیری، راهـکار 

اسـت. اصلی 
• احداث پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در کاشان

او همچنیـن از راه انـدازی پایـگاه پشـتیبانی مدیریـت بحـران در کاشـان به 
عنـوان پایـگاه معین و پشـتیبان اصفهان در منطقه شـمال اسـتان اصفهان و 
قـم بـه دلیل نزدیکـی خبر داد و گفـت: از آنجا کـه اصفهان جانشـین تهران 
در مدیریـت بحـران اسـت راه انـدازی بـر پایـگاه پشـتیبانی نیز در کاشـان با 

وجـود ایـن ظرفیـت در این شهرسـتان راه اندازی شـود.
شیشـه فـروش بـا یـادآوری اینکـه انبارهـای امـدادی جمعیـت هالل احمـر 
کاشـان تبدیـل به پایـگاه پشـتیبانی برای کمک رسـانی به تهـران، اصفهان 
و مناطـق شـمال اسـتان تبدیـل می شـود افـزود: بـا توجـه بـه بازدیـد وی 
از پایـگاه امـدادی جمعیـت هـالل احمـر کاشـان قـرار شـد ایـن جمعیت در 
شهرسـتان طـرح توجیهی و مشـخصات پایـگاه و نیازهـای آن را جمع بندی 
کنـد تـا بـا درخواسـت اصفهان از سـتاد بحـران هالل احمر کشـور بـا توجه 
بـه نقـش جانشـینی اصفهـان در مدیریـت بحران تهران نسـبت بـه تجهیز و 

تقویـت ایـن پایگاه پشـتیبانی در کاشـان اقدام شـود.

مسـئول برگـزاری مسـابقات شـکار شـاهین ۲۰۲۲ 
ضمـن اشـاره بـه رقابـت ۱۸ روزه شـرکت کنندگان 
گفت: ایران و روسـیه به مقام اول مشـترک مسـابقات 

شـکار شـاهین ۲۰۲۲ دسـت پیـدا کردند.
مسـئول برگزاری مسـابقات شـکار شـاهین ۲۰۲۲ در 
گفت وگو با خبرنگار تسـنیم در کاشـان، ضمن اشـاره 
به میزبانی جمهوری اسـالمی ایـران در هفتمین دوره 
از مسـابقات اظهـار داشـت: در این دوره از مسـابقات 
روسـیه،  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  کشـور  چهـار 

ارمنسـتان و بـالروس برگزار شـد.
وی ضمـن اشـاره بـه نتایج هفتمیـن دوره مسـابقات 
بین المللـی نظامـی شـکار شـاهین ۲۰۲۲ در حـوزه 
پهپادی افزود: در این دوره از مسـابقات و در رنکینگ 

ایـران و تیـم روسـیه  آن تیـم جمهـوری اسـالمی 
مشـترکا بـه مقـام اول رسـیدند.

مسـئول برگـزاری مسـابقات شـکار شـاهین ۲۰۲۲ با 
بیـان اینکـه تیـم بـالروس بـه مقـام دوم ایـن دوره 
از مسـابقات رسـید، ابـراز داشـت: تیـم ارمنسـتان نیز 
بـه مقـام سـومی ایـن دوره از مسـابقات دسـت پیـدا 
کـرد و تیم هایـی از هندوسـتان و پاکسـتان به عنوان 

تیم هـای ناظـر حضـور داشـتند.
بخش هـای  در  برتـر  افـراد  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
مختلف مسـابقات شـکار شـاهین ۲۰۲۲ گفت: خلبان 
برتـر از تیـم جمهوری اسـالمی ایران، تکنسـین برتر 
از تیم روسـیه، ورزشـکار برتر از تیم روسـیه و تیرانداز 

برتـر از تیم ارمنسـتان انتخاب شـد.

آران  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس 
آزمـون  دوره  سـومین  برگـزاری  از  بیـدگل  و 
جامـع اسـتانداردهای مهارتـی کاردانـش درایـن 

داد. خبـر  شهرسـتان 
خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  ضابطـی  سـعید 
بیـدگل گفـت:  و  آران  در  خبرگـزاری شبسـتان 
جامـع  آزمـون  دوره  سـومین  عملـی  مرحلـه 
اسـتانداردهای مهارتـی کاردانش سـال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 

برگـزار شـد. بیـدگل  و  آران  در شهرسـتان 
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی آران و 
بیـدگل افزود: ایـن آزمون در رشـته های گرافیک 
رایانـه ای و چـاپ دسـتی دیجیتـال همزمـان بـا 
سراسـر کشور در شهرسـتان آران و بیدگل برگزار 

. شد

ضابطـی ادامـه داد: ۷۵ شـرکت کننـده در ایـن 
آزمـون شـرکت کردنـد کـه ۴۹ هنرجـو در مرکز 
مهارتـی کیمیـای هنـر و تعـداد ۲۶ هنرجـو در 
رشـته گرافیـک رایانه ای در مرکـز مهارتی نیکان 
مهـارت کویـر مرنجـاب در ایـن آزمـون حضـور 

شتند. دا
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی آران و 
بیـدگل اظهار داشـت: ایـن آزمون با نظـارت این 
اداره و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و فاصلـه 

گـذاری اجتماعـی برگزار شـد.
کاردانـش  مهارتـی  مرکـز  دو  افـزود:  ضابطـی 
کویـر  مهـارت  »نیـکان  و  هنـر«  »کیمیـای 
مرنجـاب« در ایـن شهرسـتان فعالیـت دارد کـه 
در زمینـه آمـوزش بازمانـدگان از تحصیـل و ارائه 

می کننـد. فعالیـت  کاردانـش  مهارتـی  دیپلـم 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح های مطالعاتی فرونشست زمین

مسئول برگزاری مسابقات شکار شاهین 2022:

کسب مقام نخست مشترک مسابقات ایران و روسیه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل خبر داد:

برگزاری آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اصفهـان از اتصال روسـتای 
شـیرازان بـه شـبکه ملـی اطالعـات از محـل طـرح خدمـات اجباری 
روسـتایی خبـر داد و گفـت: بـا احـداث و ارتقـاء ۱۲ سـایت روسـتایی، 
بالـغ بـر 3۷۰ خانـوار روسـتایی بـا جمعیـت ۹۱۴ نفـر در شهرسـتان 
اردسـتان تـا پایـان سـال جـاری از خدمـات اینترنت همراه پرسـرعت 

می شـوند. بهره منـد 
جعفـر مطلـب زاده، مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان 
در دیـداری بـا سـید صـادق طباطبایـی نـژاد، نماینـده مردم اردسـتان 
در مجلـس، بیـان کـرد: تکمیل پوشـش و توسـعه ارتباطات روسـتایی 

یکـی از مهمتریـن اولویت هـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
در راسـتای کاهـش شـکاف دیجیتـال و تحقـق عدالت ارتباطی اسـت 
کـه ایـن مهـم با توسـعه اینترنـت پرسـرعت در مناطـق روسـتایی، از 

محـل طـرح خدمـات اجبـاری روسـتایی در حال اجراسـت.
وی ضمـن اشـاره بـه برنامه ریزی برای اتصال ۱۲۷ سـایت روسـتایی 
و عشـایری بـه شـبکه ملـی اطالعـات در اسـتان تصریح کـرد: از این 
تعـداد ۱۱ سـایت مربـوط بـه شهرسـتان اردسـتان اسـت کـه ضمـن 
تأمیـن اعتبـار الزم از محـل طرح خدمـات عمومی اجباری روسـتایی، 
بـرای اجـرا تـا پایـان سـال جاری، بـه اپراتـور همـراه اول و ایرانسـل 

ابالغ شـده اسـت.
ایـن طـرح در شهرسـتان  اجـرای  بـا  ادامـه گفـت:  زاده در  مطلـب 
اردسـتان روسـتاهای شـیرازان، داوران، عبـاس آبـاد، فـران، ونیـن، 
همبـر، آسـتانه، دیزلـو، زاییـن، کسـوج، کهیـاز و مهرآبـاد بـه اینترنت 

و شـبکه ملـی اطالعـات متصـل می شـوند.
طبـاء،  احمـدی  هـادی  محمـد  سـید  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
و  زواره  مرکـزی  بخشـدار  زاده،  مختـار  اردسـتان،  فرمانـدار 
ایـن جلسـه نیـز در  اردسـتان   ترکـی، رئیـس مخابـرات شهرسـتان 

حضور داشتند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اصفهان در دیدار با 
نماینده مردم اردستان:

370 خانواده دیگر 
به شبکه ملی اطالعات 
متصل شدند
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After holding several high-level 
meetings with African leaders, 
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian left Zan-
zibar for Tehran on Saturday.
The five-day tour of Africa in-
cluded visits to Mali, Tanzania, 
and Zanzibar. Amir Abdollahian 
headed for the Republic of Mali 
at the head of a high-ranking 
political and economic delega-
tion and arrived at the capital 
Bamako’s airport on Monday 
night, local time.
Iran’s relations with African 
countries have received a 

boost under President Ebra-
him Raisi, who called for 
broadening Iran’s relations 
with non-Western countries. In 
addition to the Raisi adminis-
tration, the Iranian Parliament 
paid attention to Africa as well. 
In late May, Members of the 
Iranian parliament’s National 
Security and Foreign Policy 
Committee held a meeting with 
fifteen African ambassadors to 
Iran. The meeting was held on 
the occasion of Africa Day on 
May 25.
In this meeting, the Iranian 

lawmakers and African ambas-
sadors discussed in detail the 
state of relations between Iran 
and Africa. Abbas Golrou, the 
chairman of the Iranian parlia-
ment’s National Security and 
Foreign Policy Committee who 
attended the meeting, said “the 
obstacles of Iran-Africa co-
operation, priorities from the 
perspective of Africans, and 
strategies for developing co-
operation were discussed” in 
the meeting. 
The lawmakers expressed re-
gret at the low level of trade 

between Iran and Africa. “The 
conditions of relations be-
tween Iran and African coun-
tries are not favorable, good 
and acceptable. One thousand 
billion dollars is the volume 
of African trade, while Iran’s 
share is one-thousandth, i.e., 
less than one billion dollars, 
and this is not acceptable,” 
Golrou said. 
The MP said, “All the ambas-
sadors welcomed the develop-
ment of Africa’s economic re-
lations with Iran and stressed 
the need for it, and expressed 
dissatisfaction with the lack of 
sufficient knowledge of each 
other’s markets. They empha-
sized that the most impor-
tant factor in the low level of 
communication is the lack of 
knowledge we have about each 
other.”
To further improve trade and 
economic cooperation, Amir 
Abdollahian took with him an 
economic delegation from 
both the public and private 
sectors. In Mali, the Iranian 
foreign minister, together with 
his Malian counterpart, attend-
ed a joint meeting of Iranian 
and Malian businesspeople. In 
this meeting, Amir Abdollahian 
underlined the need to expand 
interactions between business 
and trade activists of the two 
countries. He said the Iranian 
Foreign Ministry is ready to 
facilitate contacts and cooper-
ation between the private sec-
tors of Iran and Mali.
Also, the foreign ministers of 
Iran and Mali signed a mem-
orandum of understanding for 

the first joint commission for 
comprehensive cooperation. 
During Amir Abdollahian’s 
stint in Mali, the first meeting 
of the Joint Commission on 
Cooperation between Iran and 
Mali was held and it was decid-
ed to hold the next meeting in 
Tehran.
In Tanzania, Amir Abdolla-
hian pursued a similar goal. 
He attended a meeting of the 
Iran-Tanzania Business Forum. 
In this meeting, Amir Abdolla-
hian highlighted the economic, 
industrial and technological 
capacities of the Islamic Re-
public of Iran.
He said the enhancement of 
economic ties with African 
countries, especially Tanzania, 
is a priority of Iran’s foreign 
policy.
In a meeting with Iranian na-
tionals and representatives 
of Iranian organizations in 
Tanzania, Amir Abdollahian 
announced the creation of a 
roadmap to expand ties in all 
spheres with Tanzania and 
efforts to remove hurdles to 
economic interactions between 
Iranians and the African coun-
try.
Under President Raisi, the 
development of relations with 
Africa became a pillar of Iran’s 
foreign policy. In a late May 
phone call with the Senegalese 
president, Iranian President 
Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi 
called attention to the African 
continent as one of the main 
axes of Iran’s foreign policy 
and added, “Iran is a reliable 
partner for African countries.”

Amir Abdollahian meets Zanzibar president, calls for academic, industrial co-op

Signing agreements 
worth $700m, result 
of Iran’s presence in 
MIMS Automobility 
Moscow
The head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) said that 
signing agreements worth $700 
million was the result of Iran’s 
presence in MIMS Automobility 
Moscow 2022 (held at Moscow 
Expo Center during August 22-
25).
Alireza Peyman-Pak has consid-
ered Iran’s presence in the Mos-
cow automobile exhibition as a 
serious start for great cooperation 
between Iran and Russia in the 
field of automobile manufacturing 
and more importantly in the fields 
of supply and export of automobile 
parts.
The international exhibition’s inau-
gural ceremony had been attended 
by Deputy Minister of Industry and 
Trade of the Russian Federation 
Albert Karimov, Iranian Minister of 
Industry, Mining and Trade Reza 
Fatemi-Amin, and Iranian Ambas-
sador to Russia Kazem Jalali.
According to Peyman-Pak, “Au-
tomobile sector”, “auto parts” 
and “automobile value chain” 
are important axes that lay the 
foundation for the development 
of economic relations and the in-
crease of commercial cooperation 
between the two countries.
It was the largest presence of Iran 
at an international exhibition, so 
the Islamic Republic of Iran was 
the country with the largest pres-
ence in this exhibition, in a pavil-
ion with 1,700 square meters of 
the dedicated hall and 900 square 
meters of booths, which is unique 
in the history of overseas exhibi-
tions.
Iranian automakers and auto part 
manufacturers were showcasing 
their latest products and achieve-
ments in that exhibition.
Over 40 Iranian auto part manu-
facturing companies besides the 
two major Iranian automakers, 
Iran Khodro and Saipa, discussed 
bilateral cooperation with their 
counterparts at that international 
event.
On the sidelines of the event, a 
knowledge-based Iranian man-
ufacturer of auto parts signed a 
deal with a Russian counterpart 
to jointly produce high-tech auto 
parts and equipment in Russia.
As reported, the mentioned deal 
has been signed for the joint pro-
duction of engine control units 
(ECUs), immobilizers and ECU-re-
lated sensors such as oxygen sen-
sors, engine speed sensors, etc.

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

Industry Ministry in-
augurates 367 pro-
jects worth nearly 
$2.5b in “Govern-
ment Week”
Deputy Industry, Mining, and 
Trade Minister Mehdi Niazi has an-
nounced the inauguration of 367 
projects with a total investment 
of 710 trillion rials (about $2.47 
billion) in various sectors during 
the Government Week (August 
24-30), IRNA reported.
Niazi said the total investment 
made in the mentioned projects 
includes 452 trillion rials (about 
$1.57 billion) plus $520 million as 
well as €437 million, and the pro-
jects will create employment for 
23,000 people.
According to the official, Khorasan 
Razavi province with 39 projects 
will have the biggest share of the 
inaugurated projects in the in-
dustry, mining and trade sectors 
followed by Fars province with 33 
projects and Sistan-Baluchistan 
Province with 30 projects.
Of the mentioned projects, 28 
will also be inaugurated in Tehran 
Province with a total investment 
of 89 trillion rials (about $300 
million) plus $1.4 million and €40 
million.

Over 4,500 ru-
ral development 
plans to come on 
stream

More than 4,500 rural devel-
opment plans will be inau-
gurated on the occasion of 
Government Week (August 
24-30), Interior Minister Ah-
mad Vahidi said on Wednes-
day.
In the model of economic 
growth, villages are of great 
importance and the effort is 
to continuously identify and 
eliminate the weaknesses of 
the villages and strengthen 
them, he explained, IRIB re-
ported.
Stating that the policy of 
returning to the village and 
reverse migration is not pos-
sible without development, 
he regretted that 90,000 rural 
settlements have been depop-
ulated.
Development plans
A total of 31 trillion rials (near-
ly $103 million) for the erad-
ication of deprivation in rural 
areas was approved by the 
Majlis (Iranian Parliament) in 
the budget bill for the current 
Iranian calendar year (March 
2022-March 2023).
The comprehensive develop-
ment plans aim to develop ru-
ral areas in line with cultural, 
economic, and social condi-
tions, as well as housing pro-
vision for the rural residents 
and improving environmental 
services.
There are around 40,000 
villages in the country with 
more than 20 households, for 
all of which comprehensive 
development plans have been 
approved every 10 years.
Migration reverse
Currently, 26 percent of the 
country’s population lives in 
villages, around 39,000 villag-
es have more than 20 house-
holds and 23,000 villages 
have less than 20 households.
Thus, more than 97 percent 
of the country’s rural popula-
tion lives in villages with over 
20,000 households.
In Iran, where villages ac-
count for generating 20-23 
percent of the value-added in 
the country, the development 
of rural areas has been always 
a top agenda of the govern-
ment’s activities.
Many efforts have been made 
over the past couple of years 
by the government to support 
villagers and slow down the 
trend of migration from rural 
areas to cities.
Rural tourism, agritourism, 
religious tourism, and eco-
tourism are alternatives or 
complementary economic ac-
tivities that could further stim-
ulate rural development while 
decreasing rural community 
dependency on one main 
economic sector (agriculture, 
forestry, energy, or mining).
Mohammad Omid, the then 
vice president for rural de-
velopment, said in November 
2020 that for the first time in 
the country, the migration of 
people from rural areas to cit-
ies has reached zero.
Since 2003, some 37,919 
village administration offices 
have been established na-
tionwide, offering services to 
about 95 percent of the coun-
try’s rural population.

On the occasion of Government 
Week (August 24-30), more than 
17 new electricity transmission 
projects with a total investment 
of four trillion rials (about $13.9 
million) are going to go opera-
tional in Tehran Province, IRNA 
reported, citing Tehran Regional 
Electricity Company’s office of 
Public Relations.
“Over 17 large-scale electric-
ity transmission projects and 
substations with an investment 
amounting to four trillion rials are 
going to go operational during 
Government Week,” the company 
announced in a statement.
The said projects are aimed at 

improving the stability and trans-
mission capacity of Tehran prov-
ince’s power grid.
New transmission stations in in-
dustrial parks are also among the 
projects that are going to be in-
augurated in the mentioned week.
Every year, on the occasion of 
Government Week numerous 
development projects are inaugu-
rated in various provinces across 
the country.
This year too, several develop-
ment projects in different sec-
tors including water, agriculture, 
infrastructure, industry, and 
electricity are going operational 
across Iran.

Electricity projects worth over $13m to go operational in Tehran

During the past Iranian calendar week (ended on 
Friday), 1,861,842 tons of commodities worth 
$374 million were traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Public Relations and In-
ternational Affairs Department, the exchange trad-
ed on its metals and minerals trading floor 1.55 
million tons of commodities valued at almost $217 
million.
On this floor the IME sold 844,516 tons of cement, 
445,000 tons of iron ore, 118,752 tons of steel, 
127,000 tons of sponge iron, 2,175 tons of zinc, 
8,600 tons of aluminum, 4,200 tons of copper, 200 
tons of molybdenum concentrate and 11 kg of gold 
bars.
Furthermore, the IME witnessed on both domestic 
and export rings of its oil and petrochemical trad-
ing floor 300,644 tons of commodities worth near-
ly $155 million.
Commodities traded on this floor included 82,952 
tons of polymeric products, 65,600 tons of vacu-
um bottom, 12,000 tons of lube cut, 26,954 tons 
of chemicals, 36,000 tons of sulfur, 3,579 tons of 
base oil, 100 tons of insulation and 72,085 tons of 
bitumen.
The IME also traded within the same week 11,155 
tons of commodities on its side market.
As previously reported, 10.311 million tons of 
commodities worth $2.2 billion were traded at Iran 
Mercantile Exchange during the past Iranian calen-

dar month Mordad (ended on August 22).
The exchange traded on both domestic and ex-
port rings of its oil and petrochemical trading floor 
1.827 million tons of commodities valued at more 
than $864 million.
The IME’s customers purchased on this floor 
547,600 tons of vacuum bottom, 532,275 tons 
of bitumen, 321,756 tons of polymeric products, 
149,500 tons of lube cut, 134,590 tons of chem-
icals, 110,125 tons of sulfur, 22,017 tons of oil, 
2,000 tons of slops wax and 1,300 tons of insu-
lation.
Furthermore, the exchange saw trade of 8.443 mil-
lion tons of commodities worth more than $1.4 bil-
lion on its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 4,231,000 tons 

of cement, 1,253,000 tons of steel, 2,374,000 tons 
of iron ore, 371,500 tons of sponge iron, 46,555 
tons of aluminum, 114,875 tons of zinc, 25,701 
tons of copper, 730 tons of molybdenum concen-
trate, 500 tons of coke, 60 tons of precious metals 
concentrate, 91 kg of gold bars and 600 dignity and 
fidelity SUV automobiles.
The IME also traded within the month 40,997 tons 
of commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past year, in ad-
dition to new records in the volume and value of 
trades of different products, 10 major records in 
total value and physical market trades were regis-
tered. In a way that besides the total value of trades, 
the volume and value of physical market trades, the 
volume, and value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil products trades 
and the volume and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock markets of Iran, 
the other three markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth $374m traded at IME in a week
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Mahmoud Khosravi Vafa was elected as 
new president of Iran’s National Olympic 
Committee (NOC) for a four-year term on 
Sunday.
Khosravi Vafa narrowly won the race with 
28 votes, one vote more than Mehdi Aline-
jhad in the second round.
He replaced Reza Salehi Amiri in the post 

in the elections held in Tehran’s Olympic 
Academy.
Salehi Amiri had been elected unopposed 
as replacement of Kioomars Hashemi after 
the withdrawal of nominations in January 
2018.
Khosravi Vafe currently is president of Iran’s 
National Paralympic Committee as well.

Khosravi 
Vafa elect-
ed pres-
ident of 
Iran’s NOC

U.S., Europe have 
no option but to ac-
cept JCPOA: assis-
tant
An assistant to the Iranian presi-
dent has said that the United States 
and Europe have no other option 
but to accept the 2015 Iran nuclear 
deal. 
The assistant, Mohsen Rezaei, con-
sidered that economic pressure on 
Iran is the last bullet for America 
and Europe, saying, “At the current 
stage, the American and European 
side has no choice but to accept 
the nuclear agreement.”
Talks in Vienna over reviving the 
2015 Iran nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), started in 
April 2021 and are now in the final 
stage. 
Rezaei said Iran is currently im-
plementing a unified foreign pol-
icy from the highest level in the 
country, and the government, par-
liament and judiciary are adopting 
the same policy as the Leader of 
the Islamic Revolution, according 
to Al Alam.
“This is why we are witnessing 
successes in the foreign policy 
of the Islamic Republic in recent 
months,” he added.
He continued, “The foreign policy 
of the Raisi administration uses all 
the capabilities of foreign relations, 
adopts a balanced policy, and com-
municates with all countries within 
the framework of the government’s 
policies and interests.”
Rezaei referred to the conspiracies 
of the enemies against the Iranian 
government since the beginning of 
the victory of the Islamic Revolu-
tion, and said, “70 percent of socie-
ty is unaware of the plots of the en-
emies and the forces of arrogance 
in the early years of the victory of 
the revolution, from the bombing 
of the office of the Islamic Republic 
Party to the explosion of the Prime 
Minister’s office that led to the mar-
tyrdom of Ayatollah Beheshti, Ra-
jai, Bahonar and many government 
officials who were servants of the 
Islamic Revolution.”
The EU submitted its “final” pro-
posal on the Vienna talks to Iran 
more than two weeks ago. Iran 
responded to the proposal after a 
week. The Iranian response was 
immediately relayed to the U.S. and 
the U.S. submitted its response on 
Wednesday. 
Iranian Foreign Ministry Spokes-
man Nasser Kanaani said the 
country on Wednesday afternoon 
received the US’s response to Teh-
ran’s proposals aimed at resolving 
remaining issues during the sanc-
tions removal talks from the EU’s 
coordinator of the Vienna negoti-
ations.
Kanaani added that the Islamic Re-
public of Iran has started carefully 
reviewing the US side’s response. 
The Foreign Ministry spokesman 
also said the Islamic Republic of 
Iran will give its response to the 
EU coordinator after fully studying 
Washington’s response.
The European Union’s coordinator 
for the Vienna talks over reviving 
the 2015 Iran nuclear deal has said 
that most countries involved in the 
talks agree with the proposal sub-
mitted by the EU.
“Most of them agree, but I still don’t 
have the answer from the United 
States, which I expect during this 
week,” Borrell, the EU foreign pol-
icy chief, said in an interview with 
Spain’s national broadcaster TVE 
on Tuesday, Press TV reported.
Borrell has described the Iranian 
response as “reasonable.”
“There was a proposal from me 
as coordinator of the negotiations 
saying ‘this is the equilibrium we 
reached, I don’t think we can im-
prove it on one side or the other’... 
and there was a response from Iran 
that I considered reasonable,” Bor-
rell said, according to Reuters.

Director of the Iranian Agriculture 
Ministry’s beekeeping develop-
ment program said the country’s 
annual honey production is expect-
ed to reach 115,000 tons in the 
current Iranian calendar year 1401 
(ends on March 20, 2023).
According to Touraj Saremi, the 
government has paid over 145 
billion rials (over $500,000) of 
facilities to the country’s bee-
keepers since last August when 
the government took office, IRNA 
reported.
Saremi noted that Agriculture 
Ministry has defined a five-year 
development plan to reform the 
structure of the country’s apiaries 
and increase the quantity and qual-
ity of honey production during the 
Iranian calendar year 1401 to 1405 
(begins in March 2026).
“The implementation of this pro-
gram requires the necessary 
support for providing inputs, im-
plementing educational-training 
programs, and providing facilities 
to beekeepers. It is also required 
to provide apiaries with insurance 
coverage to reduce the risks and 
to ensure sustainable production,” 
he said.
The official noted that the ministry 
is also pursuing opening a credit 
line to be able to meet part of the 
needs of producers in this sector 
within the framework of rules and 
regulations.
As IRNA reported, Iranian beekeep-

ers managed to produce 112,000 
tons of honey in the previous Irani-
an calendar year.
Due to the high quality of Iranian 
honey, the product is exported to 
many countries including China, 
Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Ger-
many, the United Kingdom, Cana-
da, Hong Kong, Australia, Indone-
sia, Malaysia, Iraq, and Lebanon.
Back in March 2020, the former 
director of the Iranian Agriculture 
Ministry’s beekeeping develop-
ment plan had said the country’s 
beekeeping industry was planned 
to become the leading agricultural 
sector in the country, the leading 
honey producer in the region, and 
a strong player in the world mar-
kets.
“Benefiting from up-to-date knowl-
edge, and technology, the indus-
try is going to provide reliable, 
high-quality products with greater 
value-added,” Farhad Moshir Qa-
fari said.
Over the past five years, Iran’s 
beekeeping industry shifted its fo-
cus from producing only one main 
product, namely honey, to produc-
ing other bee secretions such as 
royal jelly and bee venom, Qafari 
said.
“Melittin is a very valuable bee 
venom extract that is currently 
imported, but the beekeeping in-
dustry has the potential to pro-
duce this substance inside,” he 
stressed.

Annual honey output 
expected to reach 115,000 tons

The 14th International Forum on Islam-
ic Capital Market (ICM) is going to be 
held in Tehran during November 6-7, 
Vice Chairman of Iran Securities and 
Exchange Organization (SEO) Bahador 
Bijani said.
The event is organized by SEO with the 
aim of promoting Islamic financial in-
struments, Bijani said.
The main topics that are going to be 
covered in the event include the per-
spective of the Islamic capital market 
in the digital era, fintech in the Islamic 
capital market, digitalization of the Is-
lamic capital market, and alternative in-
vestments in the Islamic capital market, 
according to the official.
Bijani noted that each of the mentioned 

topics will be examined in detail in sep-
arate sections.
For example, in the fintech section, 
topics such as fintech opportunities 
and challenges in the Islamic capital 
market, Islamic fintech and regulatory 
framework, and artificial intelligence 
and Islamic fintech will be discussed, he 
explained.
Digitalization of the Islamic capital mar-
ket will also be explored in the form of 
topics such as the use of blockchain and 
smart contracts in the Islamic capital 
market, digital currency, investment and 
the future of the Islamic capital market, 
tokenization of assets (financial and 
real) through the Islamic capital market 
and Mataverse and Islamic capital mar-

ket.
As for the alternative investments in the 
Islamic capital market, the official said: 
“in this section, socially responsible 
investment (SRI), environmental, so-
cial and governance (ESG) approaches, 
corporate governance principles in the 
Islamic capital market, and new mod-
els of financing by investment funds 
as well as Exchangeable Trade Funds 
(ETF) are among the topics that will be 
discussed.”
Due to the coronavirus pandemic, SEO 
held the previous two editions of the 
ICM virtually, but since the severity of 
the disease has decreased recently, this 
year the forum is planned to be held 
physically.

The managing director of National Iranian Gas Company (NIGC) has 
said the country’s gas revenues have increased by 64 percent since 
the current government took office last August, IRNA reported.
“An 11 percent increase in gas exports to Turkey and the contin-
uation of negotiations to increase exports, the collection of about 
$1.6 billion of Iran’s gas dues from Iraq, and a 138 percent increase 
in gas swaps are among other measures taken to promote energy 
diplomacy in the 13th government,” Majid Chegeni said on Sunday.
Speaking at a ceremony for inaugurating several gas projects on 
the occasion of Government Week, Chegeni noted that over the past 
year Iran has reached a new record in gas condensate exports and 

the country has been established as a major player in the region’s 
gas market.
According to the official, the Islamic Republic’s natural gas refining 
capacity has also reached 1.030 billion cubic meters in the past 12 
months and 530 kilometers of new gas pipelines have also been 
constructed to transfer fuel to seven power plants.
Operating the largest natural gas network in West Asia, NIGC con-
tinues to expand this network into the country’s most remote areas 
so that currently over 95 percent of the Iranian population enjoys 
natural gas through this huge network.
With a total length of over 36,000 kilometers, Iran’s gas network is 

also among the world’s most modern networks and it enjoys the 
most modern and updated measuring, transmission, and pressure 
boosting instruments and equipment.
This vast network of pipelines is growing bigger and bigger every 
year as NIGC tries to increase the coverage of the national network 
to nearly 100 percent.
According to NIGC data, Iran is currently producing over 810 mcm 
of natural gas daily which is mostly used inside the country for 
the domestic sector and also as fuel for the power plants, and a 
small portion is also exported to neighboring countries like Iraq and 
Turkey.

Iran gas revenues increase %64 in a year

Tehran to host 14th International 
Forum on Islamic Capital Market in early Nov.

Why Do You Feel Exhausted? 12 Reasons (Plus Solutions)
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/10-reasons-you-are-tired#The-bottom-line

If you’re feeling overly tired or have little 
energy, you’re not alone.
Fatigue may be caused by simple factors 
like a lack of sleep or coming down with 
a cold or the flu. 
Even though everyone feels tired from 
time to time, chronic fatigue can harm 
your quality of life and prevent you from 
doing things you enjoy.
In most cases, fatigue can be remedied 
by lifestyle or dietary modifications, cor-
recting a nutrient deficiency, or treating 
an underlying medical condition. Still, to 
improve fatigue, you need to get to the 
bottom of what’s causing it.
Here are some potential reasons why 
you’re always tired.
1. Not getting enough high quality sleep
Getting enough sleep is essential for 
overall health. Unfortunately, many of 
us don’t get enough, which may lead to 
fatigue.
During sleep, your body performs a 
number of critical processes, including 
releasing important growth hormones 
and repairing and regenerating cells. 
This is why most people wake up feel-
ing refreshed, alert, and energized after 
a night of high quality sleep (1Trust-
ed Source, 2Trusted Source, 3Trusted 
Source).
Even though sleep time should be in-
dividualized, the American Academy 
of Sleep Medicine and Sleep Research 
Society recommends that adults get at 
least 7 hours of sleep per night for op-
timal health (2Trusted Source, 3Trusted 
Source).

2. Nutrient deficiencies
Nutrient deficiencies may lead you to feel 
exhausted on a daily basis, even if you’re 
getting more than 7 hours of sleep.
Deficiencies in the following nutrients 
have been linked to fatigue (6Trusted 
Source, 7Trusted Source):
• iron
• riboflavin (vitamin B2)
• niacin (vitamin B3)
• pantothenic acid (vitamin B5)
• pyridoxine (vitamin B6)
• folate (vitamin B9)
• vitamin B12
• vitamin D
• vitamin C
• magnesium
Anemia affects 25% of the world’s popu-
lation. Iron deficiency anemia is the most 
common type, responsible for 50% of all 
anemia. Fatigue is one of the most com-
mon symptoms of this condition, but it 
typically improves once iron stores are 
restored (8Trusted Source).
3. Stress 
Although some stress is normal, chron-
ic stress is linked to fatigue (11Trusted 
Source, 12Trusted Source, 13Trusted 
Source).
In fact, chronic stress may lead to 
stress-related exhaustion disorder (ED).
Furthermore, chronic stress may cause 
structural and functional changes in your 
brain and lead to chronic inflammation, 
which may contribute to symptoms like 
fatigue (14Trusted Source, 15Trusted 
Source).
4. Certain medical conditions 

If you’re experiencing unexplained, 
chronic fatigue, you should visit your 
doctor and discuss your symptoms.
They may recommend testing to rule out 
certain health conditions that cause fa-
tigue, such as sleep apnea, hypothyroid-
ism, cancer, chronic fatigue syndrome, 
multiple sclerosis, anxiety disorders, 
kidney disease, depression, diabetes, 
and fibromyalgia (17Trusted Source, 
18Trusted Source, 19Trusted Source). 
It’s important to know that it’s abnormal 
to feel exhausted all the time. If you ex-
perience frequent fatigue, there’s likely 
one or more causes.
5. Consuming too much caffeine
Although caffeinated beverages like cof-
fee and energy drinks give you a tempo-
rary boost of energy, over-reliance on 
them may make you more tired the next 
day. That’s because too much caffeine 
can harm sleep, which may 
cause fatigue. 
6. Inadequate hydra-
tion
Staying well hydrat-
ed is important for 
maintaining energy 
levels. The many 
biochemical reactions 
that take place in your 
body every day 
result in a loss 
of water that 
needs to be re-
placed.
7. Overweight or 
obesity 

Maintaining a healthy body weight is es-
sential to overall health.
Not only is obesity significantly linked to 
a greater risk of many chronic illnesses 
like type 2 diabetes, heart disease, and 
certain cancers, but it may also increase 
your risk of chronic fatigue (32Trusted 
Source).
8. A sedentary lifestyle. Leading a sed-
entary lifestyle may lead to tiredness 
during the day. Studies show that exer-
cising more may improve symptoms of 
fatigue in some people, including those 
with medical conditions l i k e 
mu l -

tiple sclerosis (MS) (44Trusted Source, 
45Trusted Source, 46Trusted Source).
9. Certain medications. Some drugs, 
including steroids, blood pressure 
medications, and antidepressants, are 
linked to side effects like insomnia and 
increased tiredness (47Trusted Source, 
48Trusted Source).
The bottom line
Even though everyone has days when 
they feel exhausted, constantly feeling 
run down and tired isn’t normal.
Many possible factors cause chronic 

fatigue, such as underlying medical 
conditions, nutrient deficiencies, 
sleep disturbances, caffeine in-

take, and chronic stress.
If you’re experienc-

ing unexplained 
fatigue, it’s impor-

tant to talk with 
your doctor 
to find the 
cause. 
 



اقتصاد استان

Isfahan News

 مریم محسنی  معاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان 
در نشسـت شـورای اداری کـه بـه 
مناسـبت هفتـه دولـت در شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان بـا حضـور 
مدیـران شهرسـتانی برگـزار شـد، 
ضمـن تسـلیت رحلـت عالـم ربانـی 
آیـت اهلل ناصـری و گرامیداشـت 
شـهیدان رجایی و باهنـر، با اشـاره به 
سـفر رئیس جمهور و هیئت دولت به 
اصفهـان و شهرسـتان های همجوار، 
تصریـح کرد: در سـفر اسـتانی هیئت 
دولـت عـاوه بـر اعتبـارات عمرانی 
۲۷ هـزار میلیارد تومـان برای تکمیل 
۲۹۰ طـرح زیـر سـاختی جذب شـد، 
همچنیـن در بخـش خصوصـی ۳۲ 
هزار میلیارد تومان اعتبـار برای ۱۹۹۸ 
طرح خصوصی صنعتی و کشـاورزی 
جذب که با تکمیـل و آغاز بـه کار این 
طرح هـا بیـش از ۸۰ هزار اشـتغال در 

اسـتان ایجـاد خواهد شـد.
امیررضـا نقـش اولویـت اسـتان 
را اقتصـاد، رونـق تولیـد، اشـتغال 
و بازگشـت واحدهـای غیرفعـال بـه 
چرخـه تولیـد دانسـت و اظهـار کرد: 
شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه با 
منطقـه  فعالیـت  شـدن  اجرایـی 
اقتصـادی شاهین شـهر بـه پیشـران 
اقتصادی در اسـتان تبدیل می شـود. 
همچنیـن بایـد در این شهرسـتان بر 
رفـع موانـع تولیـد و سـرمایه گذاری، 
اقتصاد دانـش بنیان، تکنولـوژی باال 

و گردشـگری توجـه ویـژه کـرد.
• عملکـرد شـرکت پاالیـش 
نفـت اصفهان مطلوب اسـت

حسـینعلی حاجی دلیگانـی، نماینـده 
مردم شاهین شـهر و میمه در مجلس 
شـورای اسـامی نیز در این نشست، 
هـدف از مذاکرات را انتفـاع اقتصادی 
برای ایران در راسـتای فـروش نفت، 
ارز آوری و تسـهیل انجـام مبـادالت 
بـا سـایر کشـورها برشـمرد و گفـت: 
اخـذ تضمیـن در مذاکـرات یکـی از 
اصلی ترین اصـول در مذاکرات توافق 
برجام اخـذ تضمین برای پیشـگیری 

از بدعهدی هـا و پایبنـدی طرفیـن بر 
برجام اسـت.

وی شـرکت پاالیـش نفـت اصفهان 
را یـک شـرکت صنعتـی بـزرگ و 
ازشـمند در اصفهان دانسـت و اظهار 
داشـت: در ایـن ۸ مـاه حضـور آقـای 
قدیـری از جانبازان عزیز کشـورکه به 
عنوان مدیرعامل پاالیشـگاه فعالیت 
می کنـد عملکرد این شـرکت بسـیار 
مطلـوب ارزیابـی می شـود، در ایـن 
واحـد صنعتـی پروژه هـای زیسـت 
محیطی بسـیاری در حال اجرا اسـت.

رئیسـه مجلـس شـورای  هیئـت 
تملـک  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی 
۹۷ درصـدی پاالیشـگاه در حـوزه 
جغرافیایـی شاهین شـهر و میمـه، 
تصریـح کرد: شـرکت پاالیـش نفت 
اصفهـان بایـد در همه حوزه هـا نظیر 
تأمیـن منابـع انسـانی و دیگـر منافع 
شاهین شـهر و میمـه را در اولویـت 

خدمـت رسـانی خـود قـرار دهـد.
• درخواسـت همکاری بیشتر 
پاالیشـگاه  بـا  مسـئولین 

اصفهـان
مدیر شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
نیـز ضمـن درخواسـت همـکاری 
بیشـتر مسـئولین بـا ایـن صنعـت 
سـبز، چشـم اندازهـای این شـرکت 
را توسـعه پایدار و متـوازن، تبدیل آن 
به هلدینـگ پتروپاالیش و جلوگیری 
از خام فروشـی برشـمرد و اظهار کرد: 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان سـهم 
بسزایی در تأمین سوخت کشـور دارد 
و به دلیـل قدمـت در خدمت رسـانی 
نیازمند توجه ویژه در راسـتای توسعه 

متـوازن و بهینه سـازی اسـت.
محسـن قدیری اسـتراتژی های این 
شـرکت را تأمین خـوراک و تنـوع در 
تولید محصوالت، توجه به ضروریات 
پدافنـد غیرعامـل، اصـاح بهبـود 
زیرسـاخت های آب و انرژی، توسـعه 
زنجیـره ارزش افـزوده، توانمنـدی در 
مدیریت منابع مالی بهینه و مشارکت 
در توسـعه توانمندی هـای فرهنگـی 
برشـمرد و افـزود: شـرکت پاالیـش 

نفـت اصفهـان همـکاری متناسـب 
و جامـع آنایـن بـا سـازمان محیـط 
زیست داشـته و به صورت ۲۴ ساعته 
در همـه حوزه هـای آب، خـاک، هـوا 
و پسـماند قابـل بررسـی و پایـش 

سـامت اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت پاالیـش نفت 
اصفهـان چشـم انـداز ایـن شـرکت 
را ارتقـاء بـه یـک هلدینـگ موفـق 
پتروپاالیشـی در منطقـه بـا باالترین 
ضریب پیچیدگی تا سـال ۱۴۰۵ بیان 
کـرد و گفـت: ضریب پیچیدگـی این 
شـرکت در حـال حاضـر با احتسـاب 
سهم شرکت در پتروشیمی، اصفهان 
و نفـت سـپاهان ۶٫۲ بـوده کـه پیش 
بینی شـده این ضریب تا ۴ سال آینده 

به بـاالی ۱۲ برسـد.
محسـن قدیری دسـتیابی بـه مزیت 
رقابتـی پایـدار را نیازمند تغییـرات در 
جهت تکنولوژی و توسعه کسب وکار 
و زنجیـره ارزش دانسـت و تاکید کرد: 
ایـن شـرکت بـا حرکـت در راسـتای 
توسـعه پایـدار، توانایی تولیـد بیش از 
۴۰۰ فـرآورده نفتـی را در آینـده دارد.

وی از راه انـدازی کامـل پـروژه ملـی 
تصفیـه  واحـد  محیطـی  زیسـت 
گازوئیـل پاالیشـگاه اصفهـان در 
همیـن مـاه بـا ظرفیـت ۱۰۰ هـزار 

بشـکه گازوئیـل یـورو ۵ خبـر داد و 
گفـت: کـه بـا بهـره بـرداری از ایـن 
پـروژه تمـام گازوئیـل تولیـدی ایـن 
شـرکت با اسـتانداردهای بین المللی 

تولیـد خواهـد شـد.
• دولـت سـیزدهم را دولـت 
تحول گـرا در راسـتای اهداف 
جمهـوری  آرمان هـای  و 

اسـامی
همچنیـن حجـت االسـام قاسـم 
هاشـمی، امـام جمعه شـاهین شـهر 
نیـز در این نشسـت، دولت سـیزدهم 
را دولت تحول گرا در راسـتای اهداف 
و آرمان هـای جمهـوری اسـامی 
برشـمرد گفـت: در بررسـی جزئیـات 
همه چیز متناسـب و مناسب است، اما 
در بررسـی نتایج میـزان رضایتمندی 
عمومـی پاییـن بـوده کهان شـاءاهلل 
با همـکاری همه مسـئولین مسـائل 
مرتفـع گـردد و مشـکات مـردم 

کاهـش یابـد.
شاهین شـهر  نمازجمعـه  خطیـب 
هفته دولـت را فرصت مناسـبی برای 
خـود ارزیابـی عملکـرد مسـئوالن و 
نیـز ارزیابـی دسـتگاه های نظارتی و 
مدیریتـی از عملکـرد آنان برشـمرد و 
ادامه داد: بازسـازی عقانی و انقابی 
توامـان در حوزه هـای مدیریتـی 

باعـث ایجـاد اتحـاد و انسـجام میان 
دسـتگاه های اجرایی و مدیریتی شده 
و حرکـت در مسـیر توسـعه و رشـد را 

تسـهیل می کنـد.
• راه اندازی پروژه ملی تصفیه 
گازوئیـل بـا حضـور یکـی از 
سـران سـه قوه افتتاح خواهد 

شد
فرمانـدار شـاهین شـهر و میمـه نیـز 
طـی سـخنانی همـکاری مطلـوب 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان را 
ارزشـمند دانسـت و اظهار کـرد: واحد 
تصفیـه گازوئیل این شـرکت که یک 
پروژه ملی زیسـت محیطی محسوب 
می شـود، بـه زودی با حضـور یکی از 

سـران سـه قوه افتتـاح خواهد شـد.
در پایـان ایـن نشسـت از خدمـات 
شـهناز باقریـان، بخشـدار مرکـزی، 
مهـدی خادمی معـاون برنامـه ریزی 
و هماهنگی امور عمرانـی فرمانداری 
و ناصـر حسـینی منجـزی معـاون 
سیاسـی امنیتی فرمانـداری قدردانی 
و حمیدرضا نجفی به سـمت بخشدار 
مرکزی و سرپرسـت معاونت سیاسی 
امنیتی فرمانـداری و محسـن باقری 
بـه سـمت معاونـت برنامه ریـزی و 
هماهنگی امـور عمرانـی فرمانداری 

شـاهین شـهر معرفی شـدند.
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 مریـم یـادگاری  نمایشـگاه بین المللـی 
اصفهـان طـی روزهـای دهـم تـا سـیزدهم 
شـهریورماه میزبـان چهاردهمیـن نمایشـگاه 
بین المللـی متالـورژی، فـوالد، ریخته گـری، 
ماشـین آالت و صنایـع وابسـته خواهـد بـود.

این نمایشگاه که با حضور ۱۵۰ شرکت از هشت 
استان کشور برگزار می شود، شرایطی فراهم 
می آورد تا شرکت های فعال در زنجیره تأمین 
فوالد، به ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها، محصوالت 

و خدمات خود بپردازند.
این دوره از نمایشگاه فوالد اصفهان در ۱۶ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی و هشت هزار مترمربع 
فضای مفید برگزار می شود و دستاوردهای 
شرکت های فعال در زمینه های تولید فوالد، چدن 
و فلزات غیرآهنی )ریخته گری، عملیات حرارتی، 

آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(، خدمات 
صنعت متالورژی )مواد اولیه و کمک ذوب ها، 
قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، 
تست ها(، ماشینآالت و تجهیزات صنعتی وابسته 
)جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، 
غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگهای فشار قوی، 
روانکارها و روغن های صنعتی، صنایع الستیک و 
نوار نقاله ها، تصفیهخانه های صنعتی( و شکلدهی 
فلزات )نورد، آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، 

برشکاری و پرسکاری( را به نمایش می گذارد.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 
اصفهان با حضور شرکت هایی از استان های 
تهران، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان رضوی، 
مازندران، کرمان و خوزستان برگزار می شود؛ 

همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، 
کره جنوبی، سوئد، هند، چین و ترکیه نیز در این 

نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که نسبت به 
دوره های پیش از آن، افزایش کیفیت محسوسی 
را به نمایش می گذارد و برندهای مطرحی را در 
حوزه فوالد گرد هم جمع کرده است. از جمله این 
برندهای مطرح می توان به شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، شرکت سهامی ذوب آهن، مجتمع فوالد 
سپید فراب کویر، شرکت مادرتخصصی توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، مجتمع 
نورد گالوانیزه دشتستان راد، فوالد ظریف، حامی 
آلیاژ آسیا، صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان، 
کهرباگستر، پارت گوال گیتی، مهندسی فن آور 
معادن و فلزات )MMTE(، ایریتک، گروه صنعتی 

زرین، ابتکار سوله سپاهان و گروه صنعتی سپافیل 
اشاره کرد.

در کنار این نمایشگاه نشست هم اندیشی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با انجمن سنگ 
آهن ایران و اتاق بازرگانی اصفهان نیز برگزار 
می شود؛ همچنین برگزاری تور بازدید توسط 
خوشه ریخته گری ایران در این نمایشگاه، از 
جمله نکات حائز اهمیت این رویداد نمایشگاهی 

به شمار می رود.
عاقمندان به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه 
ریخته گری،  فوالد،  متالورژی،  بین المللی 
ماشین آالت و صنایع وابسته می توانند از ساعت ۱۰ 
تا ۱۸ روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ 
به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

مدیرعامل فـوالد مبارکه گفت: مسـئله مـا جدا کردن خـط خود از 
خط دشـمن اسـت، همان گونه که رهبـر معظم انقـاب فرمودند: 
"مراقـب باشـید مطالبه گـری و راهکارهایتـان بـا دشـمنان نظام 

مخرج مشـترک پیـدا نکند".
محمدیاسـر طیب نیا مدیرعامـل فـوالد مبارکه در جمـع کارکنان 
این شـرکت اظهـار کـرد: مسـئله ما جـدا کردن خـط خـود از خط 
دشـمن اسـت، همان گونـه کـه رهبـر معظـم انقـاب فرمودنـد: 
"مراقـب باشـید مطالبه گـری و راهکارهایتـان بـا دشـمنان نظام 
مخـرج مشـترک پیـدا نکنـد"، تصریح کـرد: همـه مـا درون یک 
نظـام و مدعیان مبارزه با فسـاد هسـتیم و بـرای همیـن در عرصه 

مسـئولیت قـرار گرفته ایـم.
طیب نیـا بـا بیـان اینکـه نمونـه این گونـه اتفاقـات را در دیگـر 
شـرکت های بزرگ دنیـا داشـته ایم، ابـراز داشـت: فـوالد مبارکه 
متعلـق بـه یک فـرد یـا سـهامدار نیسـت بلکـه نمـاد اقتـدار ملّی 
اسـت، هدف گـذاری دولـت سـیزدهم خدمـت به مـردم با شـیوه 

کار مجاهدانـه و پاک دسـتانه و مبـارزه بـا فسـاد اسـت و یکـی از 
مهم تریـن و اصلی تریـن مأموریت هـای مـا در فـوالد مبارکه نیز 

همیـن اسـت.
وی اضافه کرد: مـا از همان روزهـای ابتدایی با نهادهـای نظارتی 
ارتبـاط تنگاتنگی داشـته ایم و تـاش کردیـم گلوگاه های فسـاد 
را شناسـایی کـرده و در اعمال تغییـرات سـاختاری، قبـل از تذکر 
دیگران پیشـتاز باشـیم و این مسـیر را با هدف بازگردانـدن فوالد 
مبارکه بـه هدف و ریـل اصلی خـود یعنی رشـد و توسـعه بی وقفه 

دنبـال کردیم.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: امـروز فرصتـی برای 
مـن فراهـم شـد تـا بتوانـم در چنیـن شـرایطی بـا شـما کارکنان 
خدوم شـرکت به صـورت مسـتقیم و بـدون واسـطه صحبت کنم 
و در ایـن فرصت فراهم شـده از شـما درخواسـت دارم اگـر از وجود 
فسـاد یا اشـتباهی در هر سـطح مدیریتی در شـرکت مطلع شدید 
موضـوع را به مـا انتقال دهیـد چراکـه رویکرد جـدی ما مبـارزه با 

تخلف و فسـاد اسـت؛ بنده همـواره سـعی می کنم به هـر بهانه ای 
در محافـل عمومـی، ازجمله مسـاجد و رسـتوران های شـرکت در 
جمع شـما عزیـزان حضـور پیدا کنـم تا جهت شـنیدن مسـائل در 
دسـترس باشـم و امـکان طـرح مباحـث مختلـف از جمله مـوارد 

این چنینـی فراهم باشـد.
وی با تأکید بـر ضرورت اعتمـاد کارکنان فوالد مبارکـه به مدیران 
ایـن شـرکت اضافـه کـرد: در مبـارزه با فسـاد بـا هیچ کسـی و در 
هیچ سـطحی تعـارف نداریم اما بـه اصـول اخاقی هـم پایبندیم 
و بـا آبـروی افـراد بـازی نمی کنیـم، تاکنون هـم سـعی کرده ایم 
سـفارش ناپذیر باشـیم؛ با باج نیوزها و فیک نیوزها مقابلـه کرده ایم، 
باج نداده ایم و کوتاه نیامده ایم و ان شـاءاهلل در این مسـیر مسـتدام 

خواهیـم بود.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه گفـت: مبـارزه با فسـاد هزینه 
دارد و اگـر رویکـرد ما هم معامله گری باشـد چه بسـا چیـزی علیه 
ما ننویسـند و همراهمان باشـند؛ هدف ما از برپایی جلسـه امروز و 

صحبت با شـما این اسـت که بدانیـم بایـد مسـیرمان را به کمک 
شـما پرقدرت ادامه دهیم چراکه هـدف بزرگی داریـم و این هدف 
ما یک هدف متعالی و ارزشـی اسـت؛ فـوالد مبارکه افتخـار ملّی و 
مولود انقـاب اسـت و باید ایـن افتخار آفرینی هـا ادامه پیـدا کند، 
ما بایـد در گام دوم انقاب اسـامی جایگاه خـود را پیدا و بـا پرواز 

در افق بلندتـر نقش آفرینـی کنیم.
وی با بیـان اینکه بنده قصـد اظهار نظـر راجع به گـزارش تحقیق 
و تفحص نـدارم، گفـت: در این گزارش اسـم افرادی بـدون اینکه 
تخلفی داشـته باشـند برده شـده و برخـی نهادها یا سـازمان هایی 
که متوجه شـدند مبالغی خـارج از سـاز و کارهـای قانونی بـه آنان 
پرداخـت شـده، آن هـا را برگشـت داده اند؛ بـه هر جهـت گزارش 
تحقیق و تفحـص از فـوالد مبارکه بایـد رسـیدگی و در زمان خود 
شفاف سـازی شـود. وظیفـه مـا شفاف سـازی و برخـورد با فسـاد 
اسـت امـا در کنـار آن بایـد از اصالـت و خوشـنامی فـوالد مبارکه 

دفـاع کنیم.

اصفهان میزبان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد کشور می شود؛

دورهمی محکم ترین ها در اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان:

در مبارزه با فساد با هیچ کسی تعارف نداریم اما به اصول اخالقی هم پایبندیم

نشست شورای اداری به مناسبت هفته دولت در شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد:

امکان ایجاد بیش از ۸۰ هزار شغل

امیررضا نقش در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تقابل شرایط اقتصادی و تولیدی با 
یکدیگر، اظهارکرد: تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی در شرایط کنونی بوده که 

در خط مقدم تحریم ها و فشارهای اقتصادی با غیرت و همت ایستادگی می کنند.
وی با بیان اینکه دولت در مقام مدیریتی و تسهیل رفع موانع، خادم مبارزان جنگ 
اقتصادی است، افزود: بررسی و شناسایی مشکات و مسائل اقتصادی در استان، 
اقدام به رفع آن ها و انعکاس مشکات کان به وزارت خانه در راستای احیا ابزارهای 
قانونی برای رفع موانع تولید و بازگشت استان به جایگاه اصلی خود با نگاه ویژه در 

بخش بانکی و در بخش غیر بانکی بر عهده خادمان مردم در دولت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در هشت ماه 
گذشته ۸۷ ستاد تسهیل موانع تولید در استان اصفهان برگزار شده است، تصریح 
کرد: ۳۰ درصد از مجموع ۲۳۰ هزار صنف استان اصفهان تولیدی است که ۳۰۰ 
هزار صنف آن در بخش صنعت فعال بوده و نیازمند حمایت های شهرستانی و 

استانی اند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان از رتبه ۱۵ کشور به ۵ در بهبود محیط کسب و کار 
ارتقا یافته است، ادامه داد: استقرار شهرک های صنعتی در استان اصفهان آمایش 
نامتوازن سرزمینی در این حوزه را رقم زده که حاصل آن کسری انرژی در این مراکز 

و شهرک های صنعتی است.
نقش با اشاره به بیش از ۸۰ طرح عنرانی، خدماتی و کشاورزی که با اعتباری بیش از 
۴۰۰ میلیارد تومان در شاهین شهر و میمه به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: 
توزیع و گسترش صنایع تولیدی در این شهرستان با توجه به نزدیکی شهرک های 

صنعتی به حریم شهری باید غیرآالینده و کم آب بر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان توسعه اشتغال و کاهش نرخ 
بیکاری در شهرستان را از اولویت های اصلی در سیاست گذاری های دولت در 
شاهین شهر و میمه برشمرد و ادامه داد: بازگشت به کار واحدهای غیرفعال صنعتی 
شهرستان زمینه اشتغال بیش از ۵ هزار نفر را مهیا می کند که در این راستا ضروری 
است؛ شرایط دریافت تسهیات بانکی و منابع مالی برای این بنگاه های اقتصادی 
و نیز تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که از مشکات اصلی آن هاست 

در استان پیگیری و تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت باالی شاهین شهر در تولیدات دامی به ویژه دام سبک و مرغ 
تخم گذار، اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی و توزیع آزاد نهاده های دامی دامداران، 
کشاورزان و فعاالن این عرصه بیش از پیش به حمایت و تأمین سرمایه در گردش 

نیازمند هستند.
 نقش با اشاره به مصوبات تسهیات ۲۲۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی به 
کشاورزان و دامداران، افزود: از مجموع این تسهیات بیش از ۶۰ میلیارد تومان 
به فعاالن حوزه کشاورزی و دامداری پرداخت نشده و برهمین اساس بانک 
کشاورزی موظف است طبق مصوبات بانک مرکزی مابقی این مبالغ را در قالب 
وام یا سرمایه در گردش در اختیار فعاالن اقتصادی این حوزه قرار دهد. همچنین 
رفع مشکات برخی از دامداران بزرگ شهرستان نیز نیازمند تأمین سرمایه در 
گردش از طریق مصوبات رونق تولید و اعتبارات تخصیص یافته سفر ریاست 

جمهوری به استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه رفع مشکات 
دامداران و کشاورزان در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و حمایت از تولیدات آنان 
حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همواره در 
راستای رفع مشکات و اختافات بین دستگاهی نظیر موارد تقابل با منابع طبیعی، 
پشتیبانی دام، تأمین مالی و مشکات باتکی، تأمین وثیقه، مشکات آبرسانی و 

تأمین آب و ... برای خدمت رسانی به دامداران و کشاورزان برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از 
ارتقای جایگاه استان اصفهان به رتبه ۵ کشور در بهبود 

محیط کسب و کار، خبر داد.

در گفت و گو با معاون استاندار اصفهان مطرح شد:

تولید کنندگان
افسران جنگ اقتصادی 

 گفت و گو

ترافیـک  و  حمل ونقـل  معـاون 
گفـت:  اصفهـان  شـهردار 
جلسـه  یکصدوهفتادوچهارمیـن 
شـورای عالـی ترافیـک شـهرهای 
کشـور ویـژه بررسـی مشـکات و 
برنامه هـای حمل ونقـل و ترافیـک 
شـهر اصفهـان بـا حضـور رئیـس 
شـورای اسـامی شـهر، شـهردار در 

وزارت کشـور برگـزار شـد.
گفت وگـو  در  حق شـناس  حسـین 
بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کـرد: در 
جلسـه  یکصدوهفتادوچهارمیـن 
شـورای عالـی ترافیـک شـهرهای 
کشـور، وضعیـت موجـود، آمـار و 
اطاعـات مرتبـط بـا آلودگـی هـوا، 
وضعیـت  و  تصادفـات  و  ایمنـی 
سیسـتم های حمـل و نقـل کان 

شـهر اصفهـان بررسـی شـد.
وی بـا اشـاره بـه ارائـه نتایـج پـروژه 
سـیاهه انتشـار آلودگی هـای هـوای 
اصفهـان در جلسـه شـورای عالـی 
ترافیکـی شـهرهای کشـور، افـزود: 
سـهم عمـده آالینده هـای اصفهـان 
مربـوط بـه منابـع ثابـت و صنایـع 
اسـت و بایـد برنامه هـای بازدارنـده 
جدی تـری در فصل هـای سـرد برای 
کاهـش آالیندگـی صنایع بـه کار برد.

معـاون حمل ونقل و ترافیک شـهردار 
اصفهـان با بیـان اینکـه تعـداد تلفات 
ناشـی از تصادفـات در سـه سـال 
گذشـته در اصفهـان نزولـی بـوده و 
اغلـب نقـاط حادثه خیـز ایمن سـازی 
شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: در این 
جلسـه کمک های دولت بـرای بهبود 
وضعیـت حمل ونقـل شـهر اصفهـان 

تصویـب شـد.
وی ادامه داد: یکصدوهفتادوچهارمین 
ترافیـک  عالـی  شـورای  جلسـه 
شـهرهای کشـور ویژه بررسی مسائل 
و برنامه هـای حمل ونقـل و ترافیـک 
شـهر اصفهـان بـا حضـور »مهـدی 
جمالی نژاد« معـاون عمران و توسـعه 
امور شـهری و روسـتایی وزیر کشور، 
»محمـد نورصالحی« رئیس شـورای 
اسـامی شـهر اصفهان، »علی قاسم 
زاده« شـهردار اصفهـان و »حسـین 
حق شـناس« معـاون حمل ونقـل و 
ترافیـک شـهردار اصفهـان در وزارت 
کشـور برگـزار و وضعیـت موجـود، 
آمـار و اطاعـات مرتبـط بـا آلودگـی 
هـوا، ایمنـی و تصادفـات و وضعیـت 
سیسـتم های حمل ونقـل کان شـهر 

اصفهـان بررسـی شـد.
حق شـناس گفـت: در ادامـه جلسـه 
اجرایـی  اقدامـات  از  گزارشـی 
تفاهم نامـه سـه جانبـه فـی مابیـن 
شـهرداری اصفهـان، وزارت کشـور و 
معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری در 
راسـتای توسـعه حمل ونقـل انسـان 
محـور و حمایـت از شـرکت های 

دانـش بنیـان ارائـه شـد.
وی خاطر نشـان کـرد: در این جلسـه 
بـرای بهبـود وضعیـت حمل ونقـل 
شـهر اصفهـان، میـزان کمـک دولت 
در احـداث و راه انـدازی خـط دو مترو 
و افزایـش قطارهـای خط یـک مترو، 
زمان تحویل اتوبوس هـای خریداری 
شـده و بازسـازی اتوبوس هـا، در نظر 
گرفتـن ۵۰ اتوبـوس برقـی، پیگیری 
بیمـه راننـدگان تاکسـی و سـهمیه 
نوسـازی نـاوگان تاکسـی، نحـوه 
 lez وصول در آمدهای ناشـی از طرح
و عـوارض آالیندگـی تصویـب شـد.

معـاون حمل ونقل و ترافیک شـهردار 
اصفهـان اظهـار کـرد: در این جلسـه 
معـاون سـازمان محیـط زیسـت نیـز 
بـا ارائـه نتایج پـروژه سـیاهه انتشـار 
آلودگی هـای هـوای اصفهـان، بـه 
ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه سـهم 
عمـده آالینده هـای اصفهـان مربوط 
بـه منابع ثابـت و صنایـع اسـت و باید 
برنامه هـای بازدارنـده جدی تـری 
در فصل هـای سـرد بـرای کاهـش 
بـرد،  کار  بـه  صنایـع  آالیندگـی 
همچنیـن تعـداد تلفـات ناشـی از 
تصادفـات در سـه سـال گذشـته در 
اصفهـان نزولـی بـوده و بیشـتر نقاط 
حادثه خیـز ایمن سـازی شـده اسـت.

کمک های دولت برای بهبود 
وضعیت حمل ونقل تصویب شد

 معاون حمل ونقل و ترافیک
شهردار اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
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مدیـرکل گمـرکات اصفهـان گفـت: صـادرات کاال از گمـرکات اسـتان از 
ابتدای سـال جـاری تاکنـون ۸۲۱ هـزار و ۹۹ ُتـن بـه ارزش ۵۴۶ میلیون و 

۹۹ هـزار دالر بوده اسـت.
رسـول کوهسـتانی پزوه در جمع خبرنـگاران افـزود: این مقدار صـادرات از 
لحاظ وزن، مشـابه سال گذشـته و از لحاظ ارزش ۸ درصد رشـد داشته است

وی اقام صادراتی گمرکات اسـتان اصفهان را شـامل ۵۳۰ نوع کاال اعام 
کرد و افـزود: عمـده محصـوالت صادراتی شـامل ۲۲۳ میلیـون دالر ُچدن 

آهن و فـوالد با سـهم ۴۱ درصد و ۱۹ درصد کاهش نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته، ۹۴ میلیون دالر محصوالت پتروشیمی با سـهم ۱۷ درصد و 
۱۰ درصد رشـد، ۴۷ میلیون دالر محصـوالت لبنی با سـهم ۹ درصد و هفت 
برابـر رشـد، ۳۷ میلیـون دالر فـرش ماشـینی و دسـتباف با سـهم ۷ درصد 
معادل مدت مشـابه سـال گذشـته و ۱.۵ میلیـون دالر فرش دسـتباف با ۵۰ 
درصد رشـد، ۳۷ میلیـون دالر "محصوالت آهـن و ُچدن" با سـهم ۷ درصد 

و ۱۲۴ درصد رشـد و ۱.۸ میلیون دالر مصنوعات طاسـت.

وی تعداد کل کشـورهای هدف صادراتی گمرکات اصفهـان را در این مدت 
۸۰ کشـور اعام و اضافه کـرد: عمده کشـورهای هدف از طریـق گمرکات 

استان شـامل عراق، پاکسـتان، ترکیه، افغانسـتان و ارمنستان است.
کوهسـتانی پـزوه، ارزش کاالهـای صادراتـی امسـال اسـتان اصفهـان به 
کشـور عـراق را ۲۰۷ میلیـون دالر، پاکسـتان ۱۰۴ میلیـون دالر، ترکیـه 
۴۵ میلیـون دالر، افغانسـتان ۳۰ میلیـون دالر و ارمنسـتان ۲۶ میلیون دالر 

اعـام کرد.

مدیرکل گمرکات اصفهان:

بیش از ۵۴۶ 
میلیون دالر کاال 
از طریق گمرکات 
اصفهان صادر شد



جهـــــــان

Isfahan News

 پریسـا جمـدی   ژل آلوئـه ورا بـرای تسـکین 
آفتاب سـوختگی و بهبـود زخم هـا مفید اسـت. اما آیا 
می دانیـد کـه از ایـن گیـاه گلدانـی مـورد عالقه تان 
می توانیـد بـرای درمـان مشـکالتی بیـش از آفتـاب 
سوختگی و دکوراسـیون منزل اسـتفاده کنید؟ امروزه 
آلوئه ورا در مناطق گرمسـیری در سراسـر جهان رشد 
می کنـد. از تسـکین سـوزش معـده گرفته تـا کاهش 
احتمالی گسـترش سـرطان سـینه از مورادی هستند 
کـه ایـن گیـاه می تواند بـه درمانشـان کمـک کند، و 
محققـان بـه تازگی شـروع بـه آشکارسـازی مزایای 
ایـن گیـاه جهانـی و محصـوالت جانبـی فـراوان آن 

کرده انـد.
• سوزش معده را درمان می کند

بازگشـت اسـید معـده بـه مـری یـا »ریفالکـس 
گاسـتروازوفاژیال« یکی از مشـکالت گوارشـی رایج 
اسـت کـه اغلـب منجر بـه سـوزش معـده می شـود. 
در نتیجـه تحقیقاتـی کـه در سـال ۲۰۱۰ انجام شـد، 
محققین مصـرف حـدود ۳۰ تا ۸۰ گـرم ژل آلـوورا را 
هنـگام غـذا بـرای کاهش بازگشـت اسـید بـه مری 
و رفـع مشـکالت گوارشـی دیگـر توصیـه می کنند. 
سـمیت پایین این گیـاه آن را به یـک داروی بی خطر 
و مالیـم بـرای درمـان سـوزش معـده تبدیـل کرده 

اسـت.
• میوه ها را تازه نگه می دارد

در تحقیقاتـی کـه توسـط دانشـگاه کمبریج در سـال 
۲۰۱۴ انجام شـد، محققیـن روی گوجـه فرنگی ها را 
بـا ژل آلـوورا پوشـاندند و متوجه شـدند ایـن روکش 
از رشـد بسـیاری از باکتری هـای مضر موجـود روی 
سـبزیجات جلوگیری می کنـد. در تحقیقـات دیگری 
همیـن آزمایـش را روی میـوه سـیب انجـام دادنـد و 
نتیجـه مشـابهی به دسـت آوردنـد. پـس می تـوان 
نتیجه گیـری کـرد کـه میوه هـا و سـبزیجات را 
می تـوان بـه کمک آلـوورا بـرای مـدت طوالنی تری 
تـازه نگـه داشـت. بـا ایـن کار مجبـور نیسـتیم از 

محصوالت شـیمیایی برای تـازه نگه داشـتن میوه ها 
در فروشـگاه یـا منـزل اسـتفاده کنیم.

• جایگزینی برای دهانشویه است
در سـال ۲۰۱۴ تحقیقی انجام شـد و محققین به این 
نتیجه رسـیدند کـه عصاره گیـاه آلـوروا می تواند یک 
جایگزیـن مؤثـر بـرای دهانشـویه هایی بـا ترکیبات 
شـیمیایی باشـد. ترکیبـات طبیعـی ایـن گیـاه کـه 
شـامل میزان مناسـبی ویتامین C می شـود، می تواند 
از تشـکیل پـالک روی دنـدان جلوگیـری کنـد و 

همچنیـن خونریزی یـا التهـاب لثـه را التیـام دهد.
• باعث کاهش قند خون می شود

تحقیقات نشـان داد، افـرادی که دیابت نـوع دو دارند 
می تواننـد قنـد خـون خـود را بـا مصـرف روزانـه ۲ 
قاشـق غذاخوری آب آلـوورا پایین بیاورنـد. به همین 
جهت می تـوان از خواص آلـوورا برای درمـان دیابت 
نوع ۲ اسـتفاده کـرد؛ چرا کـه تحقیقـات دیگری هم 
کـه بـا پالپ هـای ایـن گیـاه انجـام شـده بـود ایـن 

موضـوع را تأییـد کرده اسـت.
امـا توجه داشـته باشـید، افـراد دیابتـی کـه داروهای 
کاهـش گلوکـز مصـرف می کننـد، بایـد در مصـرف 
ایـن گیـاه بـا احتیـاط عمـل کننـد. مصـرف آلـوورا 
همـراه بـا ایـن نـوع داروهـای دیابـت ممکن اسـت 

میـزان گلوکـز را تـا حـد خطرناکـی پایین بیـاورد.
• ملین طبیعی است

آلوورا به عنـوان یک ملین طبیعی شـناخته می شـود. 
تحقیقات بسـیار زیادی هم روی ایـن خاصیت آلوورا 
انجـام شـده تـا بتواننـد تأثیـر آن در بهبـود هضـم را 
تشـخیص دهنـد. امـا نتایـج بـه دسـت آمـده متضاد 

یکدیگـر بوده انـد!
تیمی از محققیـن در نیجریـه، این تحقیقـات را روی 
موش هـا انجـام دادنـد و در پـی آن بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه ژل تهیـه شـده از گیـاه خانگـی آلـوورا 
توانایـی رفـع یبوسـت را دارد. امـا تحقیقـات دیگری 
روی مصـرف عصاره کامـل برگ هـای این گیـاه در 

)انسـتیتو ملـی سـالمتی آمریـکا( )NIH( انجام شـد 
که نتیجه آن رشـد تومـور در روده بـزرگ موش های 

آزمایشـگاهی را نشـان داد.
از ایـن رو در سـال ۲۰۰۲ سـازمان غـذا و دارو آمریکا 
اعـالم کـرد تمـام داروهـای ملیـن آلـوورا کـه بدون 
نسـخه تجویز می شـدند، یا بایـد از بـازار آمریکا جمع 

شـوند یـا فرمول سـاخت آن هـا تغییـر کند.
کلینیـک مایـو )Mayo Clinic( معتقـد اسـت از این 
گیـاه می تـوان بـرای درمـان یبوسـت اسـتفاده کرد، 
ولـی آن هـا بـه شـدت توصیـه می کننـد مصـرف 
چیـزی بیـن ۰.۰۴ تـا ۰.۱۷ گـرم از عصـاره خشـک 

کفایـت می کنـد.
عـالوه بـر ایـن اگـر بیمـاری کـرون روده، کولیت یا 

هموروئیـد داریـد، نبایـد بـه صـورت خوراکـی آلوورا 
مصـرف کنید؛ چـرا کـه ممکن اسـت دچـار دردهای 
شکمی و اسـهال شـدید شـوید. همچنین اگر در حال 
مصرف دارو هسـتید، بهتر اسـت مصرف ایـن گیاه را 
قطع کنیـد؛ چرا کـه ممکـن اسـت قابلیت بدن شـما 

در جـذب داروهـا را کاهـش دهد.
• برای مراقبت از پوست مفید است

برای آبرسـانی و شـفافیت پوسـت می توانیـد از آلوئه 
ورا اسـتفاده کنیـد. ایـن قابلیـت ممکـن اسـت بـه 
ایـن دلیـل باشـد کـه گیـاه در آب و هوای خشـک و 
ناپایدار رشـد می کنـد. بـرای زنـده ماندن از شـرایط 
سـخت، برگهـای گیـاه آب را ذخیـره می کنـد. ایـن 
برگ هـای پـرآب در کنـار ترکیبـات گیاهـی خاصی 

بـه نـام )کربوهیدرات های پیچیـده( آلـوورا را به یک 
مرطوب کننـده و آرام بخـش طبیعـی بـرای پوسـت 

صـورت تبدیـل می کنـد.
• تأثیر احتمالی در مبارزه با سرطان دارد

تحقیقـات جدیـدی روی خـواص دارویـی یکـی از 
 aloe ترکیبـات موجـود در برگ هـای آلـوورا به نـام
emodin منتشـر شـده اسـت. محققیـن بـه این پی 
برده انـد کـه ایـن مـاده توانایـی کنـد کـردن رشـد 
سـرطان سـینه را دارد. اما تحقیقـات بیشـتری برای 

تأییـد ایـن نظریـه نیاز اسـت.
منبع:

www.healthline.com/health/7-amaz- 
ing-uses-aloe-vera
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به تازگی یک فایل ۵۳ صفحـه ای تحت عنوان »پیش نویس سـند ریال دیجیتال« 
منتشـر شـده که هدف اصلـی آن، ایجاد بسـتری بـه منظور تبییـن اهـداف، ابعاد، 
تهدیدها و فرصت های توسـعه ریـال دیجیتـال بانک مرکزی جمهوری اسـالمی 

ایران، عنوان شـده اسـت.
در این سـند آمـده، درحالی کـه راهکارهـای غیرمتمرکز پرداخـت، در دنیـا در حال 
فراگیرتر شـدن هسـتند، در طـول چنـد سـال گذشـته راهکارهـای نیمه متمرکز 
به عنوان نسـل جدیـدی از محصـوالت مبتنی بـر بالکچیـن موردتوجه بسـیاری 
قرارگرفته اند کـه از مهم ترین آنها می تـوان به بالکچین سـازمانی و پول دیجیتال 

بانک مرکـزی اشـاره کرد.
بانک های مرکـزی با اهداف مختلفـی اقدام به توسـعه پول دیجیتـال می کنند که 
این اهداف، نهایتاً تعیین کننده بسـیاری از مختصات پول های دیجیتال بانک های 
مرکزی هسـتند. بانک مرکزی ایران نیز با هدف بسترسـازی برای توسـعه اقتصاد 
دیجیتـال در کشـور، اقدام به توسـعه ریـال دیجیتـال می کنـد. ریال دیجیتـال در 
معماری ارائه شـده توسـط بانک مرکزی، شـکل دیجیتالی اسـکناس بوده و جزیی 
از پایه پولی اسـت، از ایـن رو، امتیاز انتشـار آن در انحصار بانک مرکـزی و مبتنی بر 

پشـتوانه های قانونی و تعهد مسـتقیم بانک مرکـزی خواهد بود.

• ساختار توزیع ریال دیجیتال بانک مرکزی
کاربران شـبکه برای انجام یـک تراکنش، نیاز بـه احراز هویت و فعال سـازی کیف 
ریال دیجیتـال موبایلی خـود خواهند داشـت. به این ترتیـب، کاربـران می توانند با 
کیف ریال دیجیتال خـود تراکنش مالـی را آغاز کـرده و مبلغی را بـه آدرس مقصد 

ارسـال نمایند.
ریـال دیجیتال بانک مرکزی، شـکل سـوم پول بانک مرکزی اسـت کـه منحصراً 
توسـط بانک مرکزی بـه صـورت دیجیتال منتشـر شـده و بدهی مسـتقیم بانک 

مرکزی محسـوب می شـود.

ریال دیجیتال وارد 
می شود 

پررنگ تر شدن شکل سوم پول 
در ایران ؛

خبر روز 
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فرانسه باید با سابقه استعماری خود 
در آفریقا مقابله کند؛

 واکنش آنکارا
به اظهارات مکرون 

علیه ترکیه
وزارت امور خارجه ترکیه با انتقاد از اظهارات 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
علیه ترکیه و برخی کشورهای دیگر در 
جریان سفرش به الجزایر، از وی خواست 
تا با گذشته استعماری پاریس در آفریقا 

مقابله کند.
»تانگو بیلگیچ« سخنگوی وزارت امور 
خارجه ترکیه امروز شنبه گفت: اظهارات 
مکرون در جریان سفرش به الجزایر که 
کشور ما را همراه با برخی دیگر از کشورها 

هدف قرار داد، بسیار تأسف آور است.
• رئیس جمهور فرانسه در پی 

فرافکنی
وی افزود: این غیرقابل قبول است که 
رئیس جمهور فرانسه که به دلیل گذشته 
استعماری کشورش در آفریقا به ویژه الجزایر 
با مشکالتی مواجه است، سعی کند با متهم 
کردن دیگر کشورها از جمله ترکیه از گذشته 

استعماری خود رها شود.
• ترکیه به دوستی و نه دشمنی دامن 

می زند
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه افزود: 
ترکیه که به دوستی و نه دشمنی دامن 
می زند، از شرکای استراتژیک اتحادیه آفریقا 
است و روز به روز روابط خود را با الجزایر و 
سایر کشورهای آفریقایی توسعه می دهد 
و این روابط مبتنی بر اعتماد و سود متقابل 
به گونه ای که به اراده خود کشورها احترام 

می گذارد، پپش می رود.
وی اظهار داشت: اگر پاریس معتقد است 
که در قاره آفریقا واکنش هایی علیه فرانسه 
وجود دارد، باید منبع آن را در گذشته 
استعماری خود جستجو و برای پاک کردن 
آن به طرق مختلف تالش و آن را اصالح 

کند.

معجزه گر درون و بیرون بدن؛ از معده تا پوست
خاصیت های شگفت انگیز آلوئه ورا را بشناسید؛

به استناد ماده )11( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( از اعضای اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت( با کارت شناسایی معتبر روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 از 
ساعت 8 الی 13 به مکان برگزاری انتخابات به نشانی خیابان سجاد، سالن گلستان شهدا مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات از بین داوطلبان حائز شرایط اشخاص مورد نظر خود را 

)با توجه به تعداد اعضای اصلی مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.
***اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد.***

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی:
- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد 

صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
- در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری 

انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده 22 قانون(
- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 22 قانون(

- بر اساس بند )1( ماده )19( آیین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر 
دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

بر اساس ماده )17( آیین نامه انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده )11( 
این آیین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. درصورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون 

موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.
- بر اساس تبصره ماده )12( آیین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیئت اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، 

در اختیار آنان قرار دهد.
- بر اساس تبصره )4( ماده )6( آیین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضای معزول هیئت مدیره
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

 آگهی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان
 پوشاک دوخته شهرستان اصفهان )شماره: 1401/606 تاریخ 1401/6/3(

اسامی داوطلبان هیئت مدیره

1- اکبر اکبری    
2- محمدرضا خطابخش   
3- مسعود رنجبر اسالمی   

4- جلیل شیروانی فر    
5- محمدرضا شیرحسینی عطار   
6- فیروز عباسی    

7- مسعود عرفانیان    
8- محمود علیدادی دهاقانی   
9- محمد فریدونی الکوئی   

10- امید قیصری

11- نوید کمال
12- لیال گوهریان

13- شاهین محمدی
14- مجید محمودزاده

15- سعید محمودیان اصفهانی
16- سیدحمید مرتضوی درچه

17- مهناز نیکبخت
18- محمدرضا هاشمی

 19- حسین هاشمی نسب

اسامی داوطلبان بازرس

1- حسین اعرج شیروانی 2- مرضیه حاتمی 3- منصور دهقانی 4- حسینعلی صادقی 5- محمدرضا میرزایی

تعداد مورد نیاز : هیئت مدیره: هفت )7( نفر اصلی، سه )3( نفر علی البدل                                            بازرس: یک )1( نفر اصلی، یک )1( نفر علی البدل

 امین رضایی   واردات خودرو به کشور از سال 
۱۳۹۷ با مصوبه دولت دوازدهم ممنوع شد که 
موجب افزایش چند برابری قیمت خودروهای 
خارجی شد و متعاقبًا بر بازار خودروهای مونتاژی و 

تولید داخل نیز تأثیر گذاشت.
بـه همیـن دلیـل بـا دسـتور اسـفندماه سـال 
گذشـته رئیس جمهـور، و بـا هـدف حمایـت از 
مصرف کننـدگان و رفـع انحصـار ایران خـودرو و 
سـایپا، مقرر شـد شـرایط لغـو ممنوعیـت واردات 
خـودرو توسـط وزارت صمت بررسـی و بـه هیات 

دولـت ارائـه گـردد.
کلیـات ایـن موضـوع در اردیبهشـت امسـال بـه 
تأییـد هیـات دولـت رسـید و نهایتـًا جزئیـات آن 
در قالـب آیین نامـه واردات خـودرو ۲۶ مـرداد بـه 

تصویـب هیـات دولـت رسـیده اسـت.
بـر اسـاس مصوبـه دولـت، واردات خودروهـای 
لوکـس و باالتـر از ۲۰ هـزار یـورو همچنـان 
ممنـوع اسـت و بـرای جلوگیـری از سـوداگری 
واردکنندگان، تمـام خودروهـای وارداتـی باید در 
بـورس عرضـه و قیمت گـذاری شـوند. بـر ایـن 
اسـاس، امـکان واردات خودروهـای لوکـس و 
گران قیمـت همچـون پورشـه، المبورگینـی و ... 
که فقط شـامل حـال سـوپر میلیاردرها می شـود، 
وجود ندارد و با گذاشـتن سـقف ۲۰ هـزار یورویی، 
خودروهایـی وارد خواهـد شـد که اقشـار متوسـط 
نیـز امـکان خریـد آنهـا را داشـته باشـند. ضمـن 
اینکه خودروهـای زیر ۲۰ هـزار یـوروی وارداتی، 
بازار انحصـاری ایران خـودرو و سـایپا را نیز تحت 

تأثیر قـرار می دهند و ایـن دو خودروسـاز را مجبور 
بـه رقابـت می کننـد.

همچنیـن برخـالف دوره هـای گذشـته کـه 
واردکنندگان کامـاًل در قیمت گـذاری خودروهای 
وارداتـی، آزاد و مختـار بودنـد و می توانسـتند 
بـا تبانـی بـا یکدیگـر و ایجـاد انحصـار، قیمـت 
خودروهـای وارداتـی را بـاال ببرنـد و سـودهای 
هنگفـت بـه جیـب بزننـد، اکنـون قیمـت همـه 
خودروهـای وارداتـی، در بـورس کاال بـر اسـاس 
عرضـه و تقاضـا تعیین می شـود، نـه میـل و اراده 
چند واردکننـده خـاص. برای عدم فشـار بـه بازار 
ارز نیـز تأمیـن ارز واردات خـودرو بـه صـادرات 
موکـول شـده اسـت. همچنیـن امـکان واردات 
خـودرو بـا ارزهـای دیجیتـال نیـز ممکن اسـت.

شرط ایجاد نمایندگی؛ جزئیات تازه آیین نامه واردات خودرو اعالم شد؛

یک نمایندگی به ازای هر هزار خودرو



 پریسا جمدی  وقتی صحبت از بزرگترین 
کشورهای جهان به میان می آید قطعاً همه 
یاد کشور روسیه و چین می افتیم. اما کمتر 
کسی با کوچکترین کشورهای جهان آشنایی 
دارد. می دانید کوچکترین کشورهای جهان 
کدامند؟ واتیکان با مساحت کمتر از یک 
کیلومتر مربع و جمعیت کمتر از 1000 نفر، 
کوچک ترین کشور جهان است. در این مقاله 
قصد داریم به معرفی 10 مورد از کوچکترین 
کشورهای جهان بپردازیم. برای خودمان در 
این مطلب این کشورها را »ممالک صغیره« 

می نامیم.

 10 - کشور مالت - با مساحت 316 کیلومتر 
مربع )122 مایل مربع(

مالـت یـک جزیـره کوچـک واقـع در جنـوب اروپـا و 
متشـکل از مجمع الجزایر دریـای مدیترانه می باشـد. 
موقعیت ایـن کشـور در 80 کیلومتـری جنـوب ایتالیا، 
284 کیلومتـری شـرق تونـس و 333 کیلومتـری 
شـمال لیبـی قـرار دارد. مالـت بـا دارا بـودن جمعیـت 
حدود 443300 نفر و مسـاحت 316 کیلومتـر مربع، به 
عنوان دهمین کشـور کوچـک جهان از نظر مسـاحت 
و چهارمین کشـور مسـتقل پرجمعیت شـناخته شـده 

اسـت.
9 - مالدیو - با مساحت 300 کیلومتر مربع 

)120 مایل مربع(
مالدیو یـک کشـور مجمـع الجزایـر کوچـک واقع در 
شـبه قـاره هنـد در آسـیا می باشـد کـه در اقیانـوس 
هند قـرار دارد. این شـهر در جنوب غربی سـریالنکا و 
هند و در حـدود 750 کیلومتـری سـرزمین اصلی قاره 
آسـیا قـرار دارد. مالدیو از نظر مسـاحت نهمین کشـور 
کوچـک جهـان در سـال 2022 و کوچکتریـن کشـور 
آسـیایی می باشـد. به عـالوه مالدیـو از نظر مسـاحت 
و با جمعیـت حـدود 557751 نفر، یکـی از کوچکترین 

کشورهای مسـلمان و دومین کشـور کم جمعیت آسیا 
به شـمار می آیـد.

8 - سنت کیتس و نویس- با مساحت 261 
کیلومتر مربع )101 مایل مربع(

سـنت کیتس و نویس در شـرق دریـای کارائیـب قرار 
دارد و از دو جزیره سـنت کیتس و نویس تشـکیل شده 
اسـت. ایـن کشـور بـا مسـاحت 261 کیلومتـر مربـع، 
بـه عنـوان هشـتمین کشـور کوچـک جهان در سـال 
2022 شـناخته شـده اسـت. اقتصاد این کشـور بر پایه 
گردشگری اسـتوار اسـت. سـنت کیتس و نویس تنها 
اتحادیـه مسـتقل در کارائیـب می باشـد. بـه عـالوه، 
سـنت کیتس و نویـس دارای جمعیت تقریبـاً 53,199 
نفر اسـت و سالهاسـت کـه این جمعیـت تقریبـًا ثابت 

مانده اسـت.
 7 - جزایر مارشال - با مساحت 181 کیلومتر 

مربع )70 مایل مربع(
جزایـر مارشـال در منطقـه میکرونـزی اقیانـوس آرام 
قـرار دارد و به عنـوان هفتمین کشـور کوچـک جهان 
شناخته شده اسـت. این کشـور دارای جمعیت 59190 
نفر می باشـد و پایتخـت و بزرگترین شـهر آن ماجورو 

اسـت.
6 - لیختن اشتاین- با مساحت 160 کیلومتر 

مربع )62 مایل مربع(
لیختـن اشـتاین کشـوری کوچـک آلمانـی زبـان 
می باشـد که در کوه های آلـپ بین اتریش و سـوئیس 
قـرار دارد. جمعیت ایـن کشـور 38128 نفر می باشـد. 

مسـاحت کلی این کشـور حدود 62 مایل مربـع )160 
کیلومتـر مربـع( اسـت. لیختـن اشـتاین بـه عنـوان 
ششمین کشـور کوچک جهان در سـال 2022 شناخته 

شـده است.
5 - سن مارینو- با مساحت 61 کیلومتر مربع 

)24 مایل مربع(
سـن مارینو بـا مسـاحت 61 کیلومتـر مربـع )24 مایل 
مربع( بـه عنـوان پنجمیـن کشـور کوچک جهـان در 
سـال 2022 شناخته شـده اسـت. این کشـور کوچک 
در جنـوب اروپا واقع شـده و توسـط ایتالیا احاطه شـده 
اسـت. سـن مارینو در شـمال شـرقی کوه هـای آپنین 
قـرار دارد و بـا مسـاحت 61 کیلومتـر مربـع و جمعیت 
33931 نفـر به عنـوان پنجمین کشـور کوچک جهان 

در سـال 2022 شـناخته شـده است.
4 - تووالو- با مساحت 26 کیلومتر مربع )10 

مایل مربع(
جزیـره دور افتـاده تووالـو چهارمیـن کشـور کوچـک 
جهـان اسـت کـه در جنـوب اقیانـوس آرام قـرار دارد. 
جزایـر تووالـو بیـن هاوایـی و اسـترالیا واقـع شـده اند. 
تووالو متشـکل از سـه جزیره صخره ای و شش جزیره 

مرجانـی می باشـد.
3 - نائورو- با مساحت 21 کیلومتر مربع )8.1 

مایل مربع(
نائورو کشـوری جزیره ای و کوچک واقع در اقیانوسـیه 
در مرکـز اقیانـوس آرام می باشـد. نائورو در لیسـت 10 

کشـور کوچک جهـان، رتبه سـوم را دارد.
2 - موناکو- با مساحت 2.02 کیلومتر مربع 

)0.78 مایل مربع(
موناکـو از شـمال، شـرق و غـرب در همسـایگی 
فرانسـه قـرار دارد. مسـاحت موناکـو تنهـا 2,02 
کیلومتـر مربـع )0,78 مایـل مربـع( بـوده و دومیـن 
کشـور کوچـک جهـان بـه حسـاب می آیـد. بـه 
عـالوه، موناکـو یکـی از گران تریـن و ثروتمندترین 
کشـورهای جهـان اسـت. زبـان رسـمی این کشـور 

فرانسـوی اسـت.
1 - واتیکان - با مساحت 0.49 کیلومتر مربع 

)0.19 مایل مربع(
سریر مقدس )شـهر واتیکان(، مقر کلیسـای کاتولیک 
رومـی، بـه عنـوان کوچکترین کشـور جهان در سـال 
2022 شـناخته شـده اسـت. واتیـکان با مسـاحت کل 
0,49 کیلومتر مربع )0,19 مایـل مربع( و جمعیت 801 
نفـر، کـم جمعیت ترین کشـور جهان اسـت؛ کـه اکثر 
جمعیـت آن را کشیشـان و راهبه هـا از نقـاط مختلـف 

جهـان تشـکیل می دهند.
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مدیـرکل راهداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان اصفهان از اجـرای طرح اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

موسـوم به اقدام سـریع راهـداری اصفهـان )اسـرا( همزمان با هفتـه دولت 
خبر داد.

فرزاد دادخـواه افزود: طـرح اقدام سـریع راهـداری اصفهان )طرح اسـرا( در 
ادامه اقدامات ایـن اداره کل برای ارتقـا ایمنی و منظرآرایـی راه ها به مدت 2 

ماه از پنجم شـهریور مـاه 1401 در خطوط اسـتان اجرا خواهد شـد.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای اسـتان اصفهـان ادامـه داد: این 
طرح با هدف ارتقا ایمنـی راه هـا و منظرآرایی و انجام اقدامات پیشـگیرانه و 
آمادگی برای جلوگیـری از خسـارات احتمالی در اثـر بارش بـاران و برف در 

فصول پاییـز و زمسـتان بـه راه و ابنیه آن اجرا می شـود.

وی اظهار داشـت: با توجه بـه محدودیت منابـع مالی، طرح مزبـور بصورت 
صددرصد امانی و با بهره گیری از پرسـنل کارشناسـی و عملیاتی و ماشـین 
آالت راهداری اداره کل و ادارات شهرسـتانی در سطح استان انجام می شود.

دادخواه خاطرنشـان کرد: اقدامات نگهداری راه ها شـامل تیغ زنی و تسطیح 
حریم راه ها، پاکسـازی و تخلیه و شـیب بندی کانال ها و زهکشی ترانشه ها 

و تسـطیح و ریگالژ شـانه محورها در اولویت اجرای این طرح قرار دارد.
وی از راننـدگان و کاربـران راه هـای برون شـهری خواسـت تـا در مـدت 
اجـرای این طرح بـا رعایـت سـرعت مطمئنـه در محدوده هـای کارگاهی 
فعالیت ماشـین آالت راهداری، یاریگـر آنها در ارتقـا ایمنی راه های اسـتان 

اصفهان باشـند.

همزمانباهفتهدولتاجرامیشود؛

طرح اقدام سریع راهداری اصفهان )اسرا(

میراث  وزیر  اصفهان   اخبار   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
اشاره به ظرفیت جام جهانی فوتبال قطر 
گفت: در حال حاضر ستادی تشکیل تا 
تدابیری در جهت میزبانی ایران برای 
هواداران بازی های جام جهانی قطر در 
نظر بگیرند، امیدواریم بتوانیم حداکثر 
استفاده را از حضور تماشاچیان داشته 

باشیم.
عزت اله ضرغامی برگزاری جام جهانی 
فوتبال در نزدیک مرزهای ایران را 
فرصتی طالیی و تکرار نشدنی برای 
گردشگری کشور دانست و گفت: 
دستگاه های مختلف در ارتباط با 
مسابقات جام جهانی مسئولیت دارند، 
بخشی از این ماموریت ها بر عهده 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری است و این مسئله 
رونق  برای  مناسب  فرصت  یک 
گردشگری و صنایع دستی خواهد بود 
با حضور تعداد بسیاری گردشگران که 

بالقوه هستند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری افزود: در حال حاضر ستادی 
تشکیل تا تدابیری در جهت میزبانی 
ایران برای هواداران بازی های جام 
جهانی قطر در نظر بگیرند، امیدواریم 
بتوانیم حداکثر استفاده را از حضور 

تماشاچیان داشته باشیم.
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با اشاره به حضور 
در  فوتبال  جهانی  جام  هواداران 
شهرهای کیش و قشم تصریح کرد: 
جام جهانی قطر به قدری با اهمیت است 
که نحوه مدیریت گردشگری ورودی 
به ایران محسوب می شود در همین 
راستا ویزای چند بار ورود به ایران در 
دوران برگزاری بازی های جام جهانی 
به مدت 15 روز قبل و بعد بازی ها به 
صورت رایگان در نظر گرفته شده 
است. همچنین سوخت یارانه ای برای 
کشتی های تفریحی به پیشنهاد وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری در دولت 
تصویب و منتظر ابالغ دستورالعمل 
سوی  از  سوخت  تخصیص  نحوه 

وزارتخانه نفت هستیم.
معاون گردشگری وزارتخانه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
یادآور شد: اقداماتی هم به واسطه 
سازمان منطقه کیش برای میزبانی 
هواداران جام جهانی صورت پذیرفته 
است، خوشبختانه زیرساخت های 
ظرفیت های  شناسایی  و  معرفی 
گردشگری و صنایع دستی کشورمان 
به صورت فیزیکی در قطر پیگیری 

می شود.
معاون گردشگری در مورد رایزنی از 
طریق سفارتخانه ها گفت: از طریق 
سفارتخانه ها و رایزنان فرهنگی که 
در خارج از کشور هستند و همچنین 
تورگردانان و آژانس ها مسافرتی اطالع 
رسانی الزم صورت پذیرفته و بسته های 
سفری برای ورود گردشگران فراهم 
شده است و اطالعات برخی از این 
دفاتر از طریق وزارت امور خارجه اخذ 
و در اختیار تشکل ها، دفاتر مسافرتی 
و آژانس های عالقه مند قرار گرفته تا 
بتوانند شرکای تجاری خود را در این 

زمینه فعال و به مذاکره بپردازند.
شالبافیان در پایان خاطر نشان کرد: 
درخواست هایی به صورت مکتوب از 
طرف کشور قطر مبنی بر اینکه اقامت 
را برای گردشگران ایرانی که امکان 
اسکان در جزیره کیش را دارند و یا به 
جهت هزینه ترجیح می دهند در جزیره 
کیش سکونت داشته باشند؛ در دستور 

کار قرار گرفته است.

گزارش

ISFAHAN
N E W S

یک فرصت توپ پیش 
پای صنعت گردشگری

جامجهانیدرهمسایگیاست؛

کوچک ترین کشورهای جهان کدامند؟

ممالک صغیره

 یلدا توکلـی  همه مـا بـرای خریـد لـوازم خانگـی ترجیـح می دهیم 
که آنهـا را از بهتریـن و معتبرترین برندها و بـا کیفیت باال تهیـه کنیم تا 
عمر مفید زیادی داشـته باشـند. با توجـه به ایـن نکته برای خریـد لوازم 
خانگی همیشـه گزینه هـای زیـادی در مقابـل ما قـرار می گیـرد و ما با 
دنیایـی از محصوالت که فنـاوری و ویژگی های جدیـد و متفاوتی دارند، 
روبرو هسـتیم. با توجه بـه آنکه لـوازم خانگـی از مهم ترین لـوازم داخل 
یک خانـه به شـمار می رونـد؛ باید همـه نیازهای ما را پاسـخگو باشـند. 
بنابرایـن بهتر اسـت در انتخـاب این وسـایل چند معیـار مهـم را در نظر 

بگیریـم. در انتخابات لـوازم خانگـی هفت رنگ
• اهمیت برند در خرید لوازم خانگی

شـما به هر میـزان بودجـه ای که داشـته باشـید می توانیـد با اسـتفاده از 
آن لـوازم خانگـی بخرید اما بـا کیفیت و قابلیت هـای متفـاوت. بنابراین 
با هـر بودجه مشـخص برندهـا و مدل هـای متنوعی وجـود دارنـد که با 
توجه بـه قیمـت آنهـا مـواردی مانند پوشـش خارجـی یا همـان جنس 
بدنـه، ویژگی هـا، فناوری هـای پیشـرفته و ظرفیـت متفـاوت خواهـد 
بود. به همیـن دلیل هـم بهتر اسـت پیـش از خرید میـزان بودجـه خود 
را مشـخص کنید تا بهتر بتوانیـد هزینه های خـود را مدیریـت کنید. اگر 

شـما معمواًل زود بـه زود لـوازم خانگـی خـود را تعویض می کنیـد بهتر 
اسـت به سـراغ لوازم مدرن یا گـران قیمـت نروید زیـرا معمـواًل در این 
روش پـول زیـادی به هـدر مـی رود. امـا اگـر دیرتر بـرای این وسـایل 
هزینـه می کنید بهتر اسـت پـول خـود را جمع کـرده و بـرای خرید یک 
وسـیله با کیفیت باال سـرمایه گذاری کنیـد. اهمیت برنـد در خرید لوازم 
خانگـی به اندازه ای اسـت که بهتر اسـت زمانـی را برای تحقیـق در این 
زمینه اختصـاص بدهید. پـس قبل از اقـدام به خریـد بهترین برنـد را در 
یک زمینـه خـاص ارزیابـی کنیـد و ایـن را بـه خاطر داشـته باشـید که 
بهترین لـوازم خانگـی لزوماً گـران قیمت ترین آنها نیسـت. بسـیاری از 
برندهـای ایرانی و خارجـی وجود دارنـد کـه در ازای بهتریـن امکانات و 
قابلیت هـای قیمت مناسـبی هم دارنـد. در ایـن زمینه برندهـای داخلی 
توانسـته اند پیشـرفت زیـادی داشـته باشـند و گاهـی اوقـات حتـی از 
برندهـای خارجی هم بهتر عمـل می کنند. بـه عنوان نمونـه برند پارس 
خـزر یکـی از مارک هـای معروفی اسـت کـه همگی مـا با آن آشـنایی 
داریـم. ایـن برند بـه خوبـی بـازار هـدف خـود را می شناسـد و بـه ارائه 
خدمات متناسـب بـا یـک خانـواده و خانه ایرانـی می پـردازد. ایـن برند 
همچنین خدمـات پس از فروش بسـیار خوبی هـم دارد. شـما می توانید 

از انواع وسـایل این برند مانند جاروبرقی، اتو، ماشـین لباسشـویی، چرخ 
گوشـت و غیره اسـتفاده کنید.

• در حـوزه لـوازم خانگی مـواردی بـوده که اسـتانداردها 
پاس نشـده

مهدی اسـالم پنـاه رئیس سـازمان ملـی اسـتاندارد اسـت وی بـا بیان 
اینکـه کیفیت قطعـات، انـرژی، کیفیـت بازدهـی، مانـدگاری، گارانتی 
و خدمـات پـس از فـروش از جملـه مهمترین معیارهـای کیفیـت لوازم 
خانگی اسـت، گفـت: یکـی از مـواردی که سـازمان ملـی اسـتاندارد در 
بررسـی ها از بازار لـوازم خانگی بـا آن مواجه شـده این اسـت کـه لوازم 
خانگی جعلـی یا یک برنـد دیگر و بـا جعل عنـوان فروخته می شـود که 
در این موارد هـم کاال از بازار جمع آوری و هم کارگاه تولید آن شناسـایی 
و پلمب می شـود. وی دربـاره وضعیت نظارت بـر کیفیت لـوازم خانگی، 
اظهار کرد: نظـارت سـازمان ملی اسـتاندارد بـر کیفیت فقـط مربوط به 
خودرو نیسـت، بلکـه از جزئی تریـن کاالها تـا جذاب تریـن کاالها مثل 
خـود را در برمی گیرد. امسـال هـم در حوزه لـوازم خانگی مـواردی بوده 
که اسـتانداردها پاس نشـده و بـه آن ورود کردیـم. وی با اشـاره به طرح 
طاها و سـینا، گفـت: در ایـن طرح هـا، کاال به صـورت تصادفـی از بازار 

خریـد و در آزمایشـگاه آزمایش می شـود.
• کاالهای غیر استاندارد از بازار جمع آوری می شود

به گفتـه این مقام مسـئول یکی از مـواردی که سـازمان ملی اسـتاندارد 
در بررسـی ها از بازار لـوازم خانگی با آن مواجه شـده این اسـت که لوازم 
خانگـی جعلی بـا یـک برند دیگـر و بـا جعـل عنـوان فروخته می شـود 
کـه در ایـن مـوارد هـم کاال از بـازار جمـع آوری و هـم کارگاه تولید آن 
شناسـایی و پلمب می شـود. اسـالم پناه با اشـاره به وجود 30 تـا 60 قلم 
کاالی لـوازم خانگی در کشـور، گفـت: اگر فقط لـوازم خانگی بـزرگ را 
هم در نظر بگیریـم اهمیت ایـن کاال به لحـاظ ضرورت ایمن بـودن در 
حـوزه انـرژی و مراقبت های مصـرف و همچنیـن از نظر قیمـت باالیی 
که مصـرف کننـده پرداخـت می کند، کـم نیسـت. رئیس سـازمان ملی 
اسـتاندارد درباره نحوه برخورد بـا لوازم خانگی های غیر اسـتاندارد گفت: 
کاالها از بـازار جمع آوری و بـا کارگاه های تولیدی هم برخورد می شـود. 
این برخورد شـامل تذکر، برخورد کیفری و نقدی خواهد بـود. وی درباره 
معیارهـای کیفیـت در حوزه لـوازم خانگی اظهـار کرد: کیفیـت قطعات، 
انرژی، کیفیـت بازدهی، مانـدگاری، گارانتی و خدمات پـس از فروش از 
جمله مهمترین محورهای مورد بررسـی سـازمان ملی اسـتاندارد است.

مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهـان و حومه با 
بیـان اینکـه 25 میدل باس وارد شـهر شـده اسـت، گفت: تا 
قبل از مهرماه سـال جاری 25 دسـتگاه میدل باس دیگر وارد 
اصفهان می شـود و 50 دسـتگاه دیگر نیـز تا پایان سـال به 

نـاوگان اتوبوسـرانی اصفهان اضافه خواهد شـد.
سـیدعباس روحانـی بـا اعالم ایـن خبر گفـت: خریـد 100 
دسـتگاه میدل بـاس بـا هـدف بهبـود کیفیـت حمل ونقـل 
عمومی شهر در دسـتور کار شـهرداری اصفهان قرار گرفته 

اسـت.
او بـا بیان اینکـه 25 میدل بـاس اکنـون شـده وارد اصفهان 
شـده اسـت، گفت: تا قبل از مهرماه سـال جاری 25 دستگاه 

میدل بـاس دیگر هـم وارد اصفهان می شـود و 50 دسـتگاه 
نیز تا پایان سـال به نـاوگان اتوبوسـرانی اضافه خواهد شـد.
روحانی توضیح داد: نوع سـوخت این خودروها گازوئیل، نوع 
موتور آنها چهار سـیلندر خطی، اسـتاندارد آالیندگی آن یورو 
پنج و مجهز به سیسـتم کنترل هوشـمند دمای موتور است.

روحانـی با بیان اینکـه حداکثر سـرعت مجـاز میدل باس ها 
80 کیلومتر است، تأکید کرد: سازه طراحی شـده بدنه و اتاق 
این خودروها مسـتحکم و مطابق اسـتاندارد اسـت و ارتفاع 
ورودی میدل باس هـا نیـز جهـت سـهولت در ورود و خروج 

مسـافران پایین است.
آنطور که مدیرعامل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهان و 

حومه گفته اسـت، میدل باس ها دارای رمپ ویـژه معلوالن، 
دو دریچه سـقفی اضطـراری در جلو و عقـب، مانیتور رنگی 
با قابلیـت پنـج ورودی، یـک دوربیـن بـاالی درب ورودی 
وسـط، یک دوربیـن داخل فضای مسـافری جهـت نظارت 
راننده، زنگ درخواسـت پیاده شـدن، سـامانه تهویه مطبوع 
با ظرفیـت برودتی 28 کیلـووات و خنک کنندگی مناسـب و 

ظرفیت هوادهـی 4200 مترمکعب هسـتند.
روحانـی اضافـه کـرد: ایـن خودروهـا دارای 21 صندلـی 
مسـتحکم و راحت از جنس پلی آمید ضد اشـتعال با روکش 
مناسـب از مخمـل یـا چـرم مصنوعـی قابـل شست وشـو 

هسـتند.

بازارامروزولوازمخانگیهفترنگ؛
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