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ــردازم را در   ــه آن می پ ــه ب ــه درادام ــی ک مطلب
شــبکه های اجتماعــی دیــدم. شــاید ایــن مطلب 
ــد  ــر برس ــه نظ ــه ب ــاده لوحان ــی س ــدا کم در ابت
ولــی بخوانیــد و تأمــل کنیــد و بــاور کنیــد کــه از 
ــای  ــوان درس ه ــاده می ت ــای س ــن مثال ه همی

ــت. ــی آموخ بزرگ
• داستان آن مرد و 40 گوسفند

ــی نوشــته اســت کــه  ــرد خــوش ذوق و تیزبین  ف
ــی  ــی جالب ــان تمثیل ــار آن بی ــورم و آث ــاره ت درب
ــا  ــم در انته ــب ه ــر اینجان ــخ مختص دارد. پاس

آمــده اســت: ســال ۱۳۹۲ پــدرم را تشــویق 
نمودیــم کــه بــه علــت کهولت ســن گوســفندان 
خــود را فروختــه و پــول آن را نــزد بانــک ســپرده 
ــه  ــل رأس دام ب ــداد چه ــذارد. تع ــدت بگ بلندم
قیمــت روز هــر رأس دویســت هــزار تومــان. کل 
ــون  ــغ هشــت میلی ــروش مبل ــول حاصــل از ف پ
ــپرده  ــا س ــی از بانک ه ــزد یک ــه آن را ن ــد ک ش
ــد  ــت درص ــی بیس ــود تقریب ــا س ــدت ب بلندم
ســپرده نمــود. طــی هشــت ســال گذشــته 
ــه  ــون و هشــتصد ســود گرفت حــدود دوازده میلی

ــا جمــع ســپرده خــودش بیســت میلیــون  کــه ب
ــدودی  ــا ح ــدرم ت ــاال پ ــود. ح ــتصد می ش و هش
دچــار کهولــت ســن شــده و ایــراد گرفته کــه من 
ــس  ــفندانم را پ ــاً گوس ــم لطف ــود نمی خواه س
بدهیــد. بــا کل پــول حاصــل از ســپرده خــودش 
و ســود حاصل، مــا حداکثــر پنــج رأس گوســفند 
می توانیــم برایــش خریــداری کنیــم. یعنــی 

ــم.  ــم میاری ــفند ک ــداد ۳۵ رأس گوس تع

ادامه در صفحه 8...

محمدطبیبیان
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

ساده ترین مثال و قصه درباره این روزهای اقتصاد؛

تورم و صاحب آن ۴۰ گوسفند!
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پیشنهاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری 
شدنی است؟

تفاوت بین آنفلوآنزا و سرماخوردگی را بلد باشید؛

 بیماری های مشابه
و احتماالً همزمان

حیات وحش کمیاب ایرانی در تله بی توجهی

 خطر انقراض
در کمین گوزن زرد ایرانی است
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یک فعال میراث فرهنگی:

 گردشگرِی جشن ها
ترویج و تسهیل شود

چهره روز

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان خبر داد:

زمستانطالییباجشنوارهطالیی
ابرسازههایتفریحیاصفهان
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز، شب 
یلدا شهروندان اصفهانی و گردشگران می توانند در فصل زمستان 

تا پایان دی ۱40۱، به مدت یک ماه...

منبع: ایرنا
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آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد مشروحه 
ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، 
مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان  و کیمیای وطن چاپ 
منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140160302009002374مورخ  1401/08/30 آقای سعید ایرانپور مبارکه 
فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/50متر مربع مجزی 
شده از پالک 985فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی معصومه حاجیه جزایری 
2- رأی شماره 140160302009002372مورخ  1401/08/30 آقای علی ایرانپور مبارکه 
فرزند سعید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/50متر مربع مجزی 
شده از پالک 985فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی معصومه حاجیه جزایری 
3- رأی شماره 140160302009002380مورخ  1401/08/30 آقای حسن قاسمی 
طالخونچه فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/77متر مربع مجزی شده 
از پالک 52 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا فاتحیان 

بموجب سند شماره 72967 مورخ 1339/07/16 دفتر 14 - اصفهان 
4- رأی شماره 140160302009002378مورخ  1401/08/30 آقای علیرضا احمدپور 
مبارکه فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 191/80متر مربع مجزی 
شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیرقلی 

محمدی بموجب سند شماره 52167 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 -اصفهان 
5- رأی شماره 140160302009002382مورخ  1401/08/30 آقای محمد اسدی مبارکه 
فرزند قاسمعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/06متر مربع مجزی شده از پالک 

یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قاسمعلی اسدی 
بموجب سندشماره 52258 مورخ 1350/11/04 دفتر 29-اصفهان 

6- رأی شماره 140160302009002379مورخ  1401/08/30 آقای علی کرمی فرزند 
خداداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/35متر مربع مجزی شده از پالک یک - 
اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب 

سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان  
7- رأی شماره 140160302009002381مورخ  1401/08/30 آقای نوروز محمدی بداغ 
آبادی فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 444/25متر مربع مجزی شده از 
پالک 51 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضاقلی باقری 

بموجب سند شماره 15847 مورخ 1350/12/08 دفتر 53 - لنجان 
8- رأی شماره 140160302009002387مورخ  1401/09/01 آقای محمد نوری دیزیچه 
فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 210/377متر مربع مجزی شده 
از پالک 17 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رحمت اله 

قربانی شاه کوچکی بموجب سند شماره 25612 مورخ 1351/03/01 دفتر سه شهرضا  
9- رأی شماره 140160302009002377مورخ  1401/08/30 آقای محمود کیانی فرزند 
خداداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/78متر مربع مجزی شده از پالک یک - 
اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب 

سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29-اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1401/09/16
تاریخ انتشار دوم : 1401/10/01

رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه - مظاهر نصرالهی 
شناسه نوبت اول: 1422401
شناسه نوبت دوم: 1422400

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3455 14016030200700 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمد عرفانی منش فرزند سیدعیدی محمد 
بشماره شناسنامه 491 دریک باب خانه  به مساحت  198 مترمربع پالک 411 اصلی واقع 
در شرودان خریداری ازمالک رسمی آقای حسین دولت آبادی فرزند محمود محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
 است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 16 / 09 /1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /  10 / 1401

محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
شناسه نوبت اول:  1422434 
شناسه نوبت دوم: 1422466 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  3263 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحمید محمدی  فرزند علی بشماره شناسنامه 
1 دریک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت  37 / 6485 مترمربع پالک 533 
اصلی واقع در فرتخون خریداری  ازمالک رسمی آقای جالل الدین حکیمیان فرزند سیدحسن 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 16 / 09 /1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /  10 / 1401

محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
شناسه نوبت اول:  1422340 شناسه نوبت دوم: 1422344

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر  با رای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت نیاسر تصرفات مالکانه متقاضی محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و ملک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند. از 

تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترضین 

به محاکم قانونی نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302248000268 مورخ 1401/7/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شمسی ازاده نیاسر فرزند ماشاءاله نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 339/28 مترمربع در قسمتی از پالک 858 فرعی از 35 

اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 16 / 09 /1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /  10 / 1401
رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر

شناسه نوبت اول:  1420010
شناسه نوبت دوم: 142003

آگهی فقدان سند مالکیت
1401تمامت ششدانگ آپارتمان پالک  /8 /17 شماره 140185602210006160-
2187/33665 واقع دربخش 6 ثبت اصفهان به انضمام انباری قطعه 6وپارکینگ قطعه 5 به 
نام منصور کیوانی هفشجانی سابقه ثبت وسند مالکیت به شماره مسلسل 511330 الف/98 و 
شماره دفتر الکترونیک 139820302210012126دارد که طبق سند رهنی شماره 28024 
مورخ 1394/6/11 دفترخانه 217 اصفهان در رهن بانک مسکن قرار دارد سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاشهود آن ذیل شماره 21058 و 
شناسه یکتای 140102157043001344 . رمز تصدیق 867812 مورخ 1401/7/26 به 
گواهی دفترخانه 246 اصفهان رسیده و مالک   مدعی است که سند مالکیت مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورسند مالکیت المثنی  ملک فوق را نموده است .لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل  ماده 120ایین نامه قانون ثبت  در یک نوبت  آگهی میشود که هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا  10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسنا مالکیت یا سند معامله  به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسنادمالکیت به ارائه کننده  
مسترد گردد.بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد  و یا  درر صورت اعتراض اصل 
 اسناد مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان- شناسه:1429810

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان گفت: کاهش نزاع 
واختالف بین زوجین به عنوان یکی از 
آسیب های اجتماعی در اصفهان نیازمند 
آموزش، پیشگیری و تقویت مهارت های 

ارتباطی است.
مسعود مهدویان فر افزود: بسیاری از 
تعارض ها و اختالفات همسران در زندگی 
مشترک به این دلیل است که دختران و 
پسران ما نقش های جنسیتی را در خانواده 
خود فرا نگرفته اند و فاقد مهارت های الزم 
برای عبور از چالش ها و موقعیت های ارتباطی 

هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: مساله مهم 
این است که باید به چرخه حیات در خانواده 
توجه کرد و مسائل بین زوجین از مدت ها قبل 

از ازدواج آموزش و نهادینه شود.
وی با بیان اینکه این آموزش ها باید از دوران 
کودکی و نوجوانی آغاز شود، افزود: از طرفی 
به پدرها و مادرهای امروزهم باید آموزش داد 
فرزندانشان را بر این مبنا که در آینده همسر 
خوبی برای شریک زندگی باشند تربیت کنند.

مهدویان فر برنامه ریزی آموزشی در سطح 
مدارس و دانشگاه ها گام بعدی برای رفع 
اختالف زوجین در خانواده دانست و افزود: 
این موضوع که اکنون دانش آموزان و دانش 
آموختگان دانشگاه ها چگونه برای زندگی 
مشترک تربیت می شود و تا چه اندازه به 
مفاهیم خانواده آگاهی دارند باید مورد 

سنجش و بازبینی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه آموزش های پیش از ازدواج 
با هدف کمتر شدن نزاع در خانواده پیش از 
آنکه زن و مرد وارد زندگی مشترک شوند 
ضروری است، افزود: مهارت های ارتباطی، 
عاطفی، اقتصادی، حل مساله و شناخت 
صحیح از ماهیت زن و مرد در نظام خانواده 
و چگونگی تعامل با او باید در این آموزش ها 

برنامه ریزی شود.
مهدیان فر افزود: گام بعدِی آموزش ها باید 
درقالب سرفصل های تحکیم خانواده ادامه 
یابد، زیرا بسیاری از مشکالت زندگی مشترک 
درسه سال نخست اتفاق می افتد و از طرفی 
مطالعات نشان داده اختالف و نزاع زوجین 
در سال های بعد نیز ریشه در همین مساله 
دارد، از این رو باید دراین مدت مسائل را با 
دوراندیشی و بهره گیری از آموزش های الزم 

مدیریت کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: برنامه ریزی 
برای کاهش اختالف و نزاع بین زوج ها به 
عنوان یکی از آسیب های اجتماعی گام 
کلیدی برای پیشگیری از طالق و جلوگیری 
از ُفزونی آمار این پدیده در اصفهان خواهد بود.

با استناد به آمار مرکز ملی رصد اجتماعی 
وزارت کشور خودکشی، نزاع، قتل، مواد 
مخدر، تصادفات، مشروبات الکلی، همسر 
آزاری، تجاوز به عنف، کودک آزاری، فرار 
دختران از خانه، ازدواج، طالق، سرقت و 
جرائم رایانه ای از مهمترین آسیب های 

اجتماعی در استان اصفهان است.

کاهش نزاع بین زوجین 
در اصفهان، نیازمند 

آموزش های مستمر است

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی
استانداری اصفهان:

ــاد و وزارت  ــردم نه ــازمان های م ــانه ها، س ــزود: رس ــپنتا اف ــاهین س ش
میــراث فرهنگــی بایــد در معرفــی جلوه هــای زیبــای جشــن ها و 
ــل  ــر عم ــورها فعاالنه ت ــر کش ــردم دیگ ــه م ــدا ب ــد یل ــی مانن آیین های

ــد. کنن
ــه  ــه برنام ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــن لحظ ــا ای ــرد: ت ــح ک وی تصری
ــرای شناســاندن ایــن میــراث مشــترک بشــری  مــدون و مشــخصی ب

ــیم. ــته باش ــا داش ــر ملت ه ــه دیگ ب
ســپنتا افــزود: یلــدا بــه همــراه نــوروز، ســده، مهــرگان، تیــرگان و اعیاد 
مذهبــی ماننــد فطــر، قربــان، غدیــر و مبعــث می تواننــد در ایــن زمینــه 
نقش آفرینــی کننــد و بی گمــان »اقتصــاد جشــن ها« می توانــد 

جایــگاه مهمــی در بازتوانــی اقتصــاد ملــی داشــته باشــد.
ــروز  ــدا ام ــرد: یل ــدا خاطرنشــان ک ــی یل ــت جهان ــه ثب ــاره ب ــا اش وی ب
دیگــر فقــط یــک جشــن محلــی یــا ملــی نیســت زیــرا در هفدهمیــن 
ــوس  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــداری از می ــی پاس ــه جهان ــت کمیت نشس

ــید. ــی رس ــت جهان ــه ثب ــکو ب ــری یونس بش
ــه  ــده ای ب ــه ع ــود ک ــی ب ــیار خوب ــر بس ــن خب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
آســانی از کنــارش گذشــتند، تصریــح کــرد: بــه همــان انــدازه کــه ایــن 
خبــر مهــم اســت چگونگــی مواجهــه مــا بــا ایــن رویــداد نیــز اهمیــت 

دوچنــدان دارد.
ــس از  ــدا پ ــا یل ــه ی ــن چل ــت: جش ــی گف ــراث فرهنگ ــال می ــن فع ای
نــوروز بزرگتریــن جشــن ایرانیــان اســت و به جــز ایــران در افغانســتان، 
ــود. ــزار می ش ــز برگ آذربایجــان، تاجیکســتان و مناطــق کردنشــین نی

وی، جشــن یلــدا را ظرفیــت خوبی بــرای همگرایــی منطقه ای دانســت 
و افــزود: همانطــور کــه نــوروز به عنــوان یــک جشــن جهانی رســمیت 
یافتــه اســت، یلــدا نیــز بــه واســطه ثبــت در فهرســت میــراث ناملموس 
ــد،  ــاس می دارن ــنت را پ ــن س ــه ای ــرادی ک ــاد اف ــمار زی ــکو و ش یونس

می توانــد در گســترش همگرایــی منطقــه ای ســودمند باشــد.
ــوان  ــا عن ــژه ب ــگاه وی ــد یــک ن وی ادامــه داد: تحقــق ایــن امــر نیازمن

ــت. ــن ها« اس ــی جش »دیپلماس
ــن هایی  ــا، جش ــن خانواده ه ــروز در بی ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــپنتا ب س
ــت:  ــزار نمی شــود، گف ــت گذشــته برگ ــا شــکوه و جذابی ــدا، ب ــد یل مانن
شــاید یکــی از دالیــل ایــن باشــد کــه در گــذر زمــان، ســبک و الگــوی 
زندگــی مــردم از ســنت فاصلــه گرفته اســت بــه همیــن دلیــل همچون 
ــاهنامه خوانی،  ــی، ش ــای کرس ــدا پ ــب یل ــینی در ش ــته از شب نش گذش
حافــظ خوانــی و قصه گویــی خبــری نیســت و گاهــی در دورهمی هــای 
خانوادگــی چنیــن شــبی بــه تماشــای تلویزیــون و مشــغول شــدن بــه 

ــد. ــراه می انجام ــن هم تلف
ــر  ــردم ب ــی م ــبک زندگ ــر س ــه تغیی ــری ک ــر دیگ ــه وی تأثی ــه گفت ب
چگونگــی برپایــی یلــدا گذاشــته اســت، آســیب پذیــری ســفره یلــدا از 
نوســانات اقتصــاد روز اســت، در گذشــته اکثــر خانواده هــا آنچــه بر ســر 
ــا از محصــوالت  ــد و ی ــه می ش ــه تهی ــتند در خان ــدا می گذاش ــفره یل س
محلــی بــود امــا امــروز الگــوی تولیــد و مصــرف تغییــر کــرده اســت.

ــراث  ــر می ــن عنص ــوان نوزدهمی ــدا به عن ــب یل ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
فرهنگــی ناملمــوس ایــران در هفدهمیــن نشســت کمیتــه پاســداری از 
ــد، در  ــزار ش ــه آذر امســال برگ ــوس یونســکو ک میراث فرهنگــی ناملم
پرونــده ای مشــترک میــان ایــران و افغانســتان بــه ثبــت جهانی رســید.

یــک فعــال میــراث فرهنگــی در اصفهــان گفــت: 
ــگری  ــوان »گردش ــا عن ــه ای ب ــت مقول الزم اس
جشــن ها« بــه عنــوان یکــی ظرفیت هــای مهــم 
صنعــت گردشــگری در کشــور تعریــف، ترویج و 

تســهیل شــود.

گردشگرِیجشنها
ترویجوتسهیلشود

یک فعال میراث فرهنگی:

خبر روز

رییـس انجمـن صنفـی مهندسـان 
معمـار اسـتان اصفهـان گفـت: اگر 
مانع کارکرد فضای عمومی شـهری 
چـون چهارباغ عباسـی بشـویم، اگر 
در این فضـای عمومی شـهری منع 
نشسـتن ایجاد کنیـم، آن فضا دیگر 
بـه عنـوان فضـای شـهری عمـل 
نخواهـد کـرد و از محتـوای خودش 

خالـی می شـود.
وقتـی  افـزود:  افغـان  آتوسـا 
از  چهاربـاغ  مثـل  مجموعـه ای 
جمعیـت و شـهروند خالی می شـود 
طبیعـی اسـت کـه عـده ای در آنجا 
کلنی هـای خودشـان را تشـکیل 
معنـای  بـه  لزامـًا  ا کـه  بدهنـد 
گروه های عمده شـهروندی نیسـت 
و بعد همـان مجموعه ها بـا اتهامات 
بـزه یـا ناهنجـاری مـورد اعتـراض 
قـرار می گیرند و ایـن اعتراضات هم 
باعـث تغییـر شـکل ایـن مجموعه 

می شـوند. شـهری 
»در روزهـای اخیـر، زمزمه هـای 
تغییـر و بازگشـت فضـای شـهری 
چهاربـاغ عباسـی از پیـاده راه بـه 
می شـود،  شـنیده  راه  سـواره 
موضوعـی که مدیران شـهری آن را 
تکذیـب کرده اند. بـا این وجـود میز 
و صندلی هـای کافـه رسـتوران ها از 
ایـن گـذر پیـاده راه جمـع شـده اند 
و رواق هـای مدرسـه چهاربـاغ کـه 
عابـران در آن هـا می نشسـتند بـا 

شیشـه مسـدود شـده اند.«
وی در ایـن ارتبـاط یـادآور شـد: به 
واسـطه مطالعات تاریخی و گروهی 
از دوسـتداران اصفهـان بـه جهـت 
احیـای برخـی از مسـائل معمـاری 
و بافت هـای تاریخـی، حرکتـی 
در اصفهـان شـروع کـه نتیجـه آن 
احیـا کردن فضـای شـهری قدیمی 
چهاربـاغ شـد و خوشـبختانه بـا 
اهتمـام شـورای شـهر و شـهرداری 
وقـت، علیرغـم انتقاداتی کـه به آن 

وارد بـود نتیجـه هـم داد.
افغـان چهاربـاغ را یـک فضـای 
شـهری پویـا خوانـد و گفـت: بعد از 
اینکـه یـک دسـتاورد نصفـه و نیمه 
در راسـتای احیای پیاده راه چهارباغ 
تاریخـی داشـتیم حـاال شـایعاتی 
می شـنویم کـه ممکـن اسـت ایـن 
فضا بـه حالت قبـل و حضور سـواره 
درآن برگـردد کـه امیدواریم شـایعه 

باشـد و فراتـر از ایـن نـرود.
وی در ایـن ارتبـاط افـزود: امـا 
چهاربـاغ بـا همیـن وضعیتـش هم 
بـا جمـع شـدن میـز و صندلی هایی 
کـه کنـار مغازه هـا بـرای خـوردن 
اغذیـه و اندکـی اسـتراحت بـود، 
تبدیـل بـه یـک وضعیـت سـوت و 
کـور می شـود و به ایـن ترتیـب روز 
بـه روز مراجعه و حضـور در چهارباغ 

کمرنـگ می شـود.
به گفته افغـان وقتی شـهروند کمتر 
به چهارباغ مراجعه کند، شـهروندی 
که نمی توانـد مثل قبـل در چهارباغ 
بنشـیند یـا اسـتراحت کنـد، طبیعی 
اسـت که کمتر بـه چهاربـاغ می آید 

و چهاربـاغ خالی تر می شـود.
رییـس انجمـن صنفـی مهندسـان 
معمـار اصفهـان با اشـاره بـه وجود 
فضاهای شـهری در سـابقه تاریخی 
اصفهـان گفـت: شـهری کـه در 
چند سـده قبل بـرای شـهروندانش 
فضاهایـی مثل میـدان امـام )ره( یا 
نقـش جهـان یـا چهاربـاغ طراحـی 
شـده اسـت، امـروز بـا وضعیتـی 
نسـبت  بـه  کـه  اسـت  مواجـه 
جمعیـت واتفاقـات معاصـری کـه 
در همیـن ایـران یا سـایر کشـورها 
رخ داده اسـت، از فقـدان فضـای 
شـهری رنـج می بـرد. وی گفـت: 
در حالـی کـه اصفهـان هیـچ چیـز 
جدیـدی در فضـای شـهری تولیـد 
نکـرده و در هیـچ کـدام از محالتی 
کـه بـه ایـن شـهر اضافـه شـده 
اسـت، فضـای شـهری شـاخص و 
مناسـب نمی بینیـم؛ آنچـه هـم از 
فضـای شـهری تاریخی بـوده از آن 
می گیریم و ایـن ضرر بزرگـی برای 

شـهروند اصفهانـی اسـت.
افغـان بـا اشـاره بـه اینکـه در تمام 
راسـته ها،  ایـران،  شـهرهای 
خیابان هـا و میدان هایـی وجـود 
دارد کـه بـه نوعـی پاتـوق شـهری 
محسـوب می شـوند، جاهایـی کـه 
محـل غـذا خـوردن، تـردد و یـا 
تجمـع هسـتند و شـهروندان به آن 
فضاهـا تعلـق خاطـر دارنـد، گفـت: 
دراصفهـان سال هاسـت کـه ایـن 

فضاهـا را نداریـم.
وی افـزود: شـهروند معاصـر در 
ارتبـاط بـا سـایر انسـان ها معنـا 

پیـدا می کنـد. وقتـی بـه دنبـال 
ایـن هسـتیم کـه بـا محدودیـت 
باشـیم،  سـالم تری  انسـان های 

می رویـم. غلطـی  راه  حتمـًا 
رییـس انجمـن صنفـی مهندسـان 
معمار اسـتان اصفهـان یادآور شـد: 
حتـی بـا باورهـای اعتقـادی هـم، 
برگزاری نمازهـای جماعت از ارکان 
اصلـی شـهرهای اسـالمی اسـت. 
شـهرها جماعـت گریـز نیسـتند اما 
سـاختار شـهری آن را مخـدوش 
نیـن محـدود می کنیـم  بـا قوا و 
و ایـن عـالوه بـر اینکـه بـا اصـول 
شهرسـازی و معماری تعـارض دارد 
بلکه بـا باورهای فکـری و اعتقادی 

هـم در تعـارض اسـت.
بـه گفتـه افغـان در حالـی کـه باید 
فضاهـای شـهری را تقویـت کنیم، 
در زمـان حاضـر و در اصفهـان 
معاصـر تولیـد فضاهـای عمومـی، 
فضاهایـی هسـتند کـه دیگـر روباز 

. نیسـتند
وی در ایـن رابطـه افـزود: روبـاز 
بودن عامـل مهمی بـرای فضاهای 
عمومـی شـهری و ایـن بـه معنـای 
در ارتبـاط بـی واسـطه بـا طبیعت و 
اقلیم بـودن اسـت. ایـن فاکتـور در 
شـهروندان احسـاس مالکیـت بـه 
وجـود مـی آورد یـا ایـن احسـاس را 

از او می گیـرد.
رییـس انجمـن صنفـی مهندسـان 
معمـار اصفهـان، گفـت: اصفهـان 
در مقاسـیه بـا تـک تـک خواهـر 
فضـای  فقـدان  خوانده هایـش 
شـهری و تعامالت اجتماعـی دارد و 
در ایـن مورد خـاص با هیچ کـدام از 
خواهـر خوانده هـای خود، تشـابهی 

نـدارد.
افغـان افـزود: مـا بـه هـر شـکل به 
انسـان های اجتماعی نیـاز داریم که 
بطرز موثـری تعامـالت اجتماعی از 

نیاز حضـور در شـبکه های اجتماعی 
کاسـته و در تقویـت نفـس حضـور 
شـهروند در بستر شـهری تأثیر گذار 

خواهـد بود.
وی رشـد برخـی معضـالت روانـی 
خـالء  تبعـات  از  را  شـهروندان 
فضاهـای شـهری دانسـت و گفت: 
زیـاد  رویکـرد  از دالیـل  یکـی 
ایرانی هـا بـه فضـای مجـازی، بـه 
طور عمـوم نداشـتن همیـن فضای 
عمومـی و شـهری مطلـوب اسـت. 
وقتی پاتوق شـهری وامـکان تعامل 
با شـهروند به صـورت حقیقی وجود 
نـدارد، شـهروندان بیشـتر و بیشـتر 
بـه فضاهـای مجـازی سـوق داده 

. ند می شـو
بـه گفتـه افغـان فضـای شـهری و 
در مقیـاس کوچک تـر پاتوق هـای 
شـهری بخشـی از فضـای بـاز و 
عمومـی شـهر هسـتند کـه در آنجا 
ماهیـت زندگـی جمعی شـهروندان 
رقـم می خـورد؛ جایـی کـه همـه 
شـهروندان بـدون مسـائل طبقاتی 
یـا تأثیـر عناصـر اقتصـادی و حتی 
فرهنگـی می تواننـد در آن حضـور 

داشـته باشـند.
وی در ایـن رابطـه افزود: بـه همین 
دلیـل هـر شـهری را می تـوان از 
مقیـاس اتفاقاتـی کـه در فضاهـای 
عمومـی اش مـی افتـد، شناسـایی 

کـرد.
افغـان بـا بیـان اینکـه برقـراری 
مهمتریـن  اجتماعـی  تعامـالت 
تفاقـی اسـت کـه در فضاهـای  ا
شـهری می توانـد رخ بدهـد، گفت: 
فضای شـهری سـه خاصیـت دارد، 
اول عمومـی سـت و بـه همـه تعلق 
دارد و منعـی بـرای حضـور در آن 
نیسـت، دوم اینکـه ایـن فضاهـا 
رو بازبـوده و سـوم محلـی بـرای 
برقـراری تعامالت اجتماعی باشـند.

وی افـزود: فضاهـای شـهری نقش 
مهمـی در تعدیـل وضعیـت روانی و 
عصبی افـراد و شناختشـان از جامعه 
معاصـر دارند. به عنـوان مثال هرچه 
قدر شهرها سـرانه مسکونی کمتری 
داشـته باشـند، فضـای شـهری در 
آنهـا اهمیت بیشـتری پیـدا می کند.

افغـان با تاکیـد بر احسـاس مالکیت 
شـهروندان در فضاهـای شـهری، 
وارد  شـهروندان  وقتـی  گفـت: 
فضایـی مثـل "مال هـا" یـا مراکـز 
تجـاری می شـوند، همـواره ایـن 
احسـاس وجـود دارد که ایـن مکان 
تحـت اختیار افـراد یا گروهی اسـت 
وهیچ وقت افراد احسـاس نمی کنند 
که به این فضـا تعلق د ارنـد. اما این 
احسـاس در فضای شـهری متفاوت 
اسـت. شـما نمی توانید سـاعت منع 
ورود و خـروج برای میـدان امام )ره( 
یا نقـش جهـان بگذاریـد و هر کس 
ممکن اسـت در هر سـاعت بـه آنجا 

مراجعـه کند.
وی افـزود: منظور از فضای شـهری 
فضـای بـازی اسـت کـه بـه همـه 
شـهروندان تعلـق دارد. بـه افـراد 
حـس مالکیـت می دهـد. احسـاس 
شـما وقتی وارد فضایی مثل سـیتی 
سـنتر می شـود بـا زمانـی کـه وارد 
چهاربـاغ، میدان امـا یا میـدان جلفا 
می شـوید، فـرق دارد. در این فضاها 
شـهروند احسـاس تعلـق و مالکیت 

دارد.
به گفتـه رییـس انجمن مهندسـان 
معمـار اصفهـان، شـهری موفـق 
تعلـق  حـس  بتوانـد  کـه  اسـت 
کنـد.  تحریـک  را  شـهروندان 
شهروندی که احسـاس تعلق داشته 
باشـد قطع یقین بـه لحـاظ روانی و 
فکـری شـهروند سـالم تری اسـت 
واز سـویی خـود شـهر هـم پویاتـر، 

تمیزتـر و سـالم تر خواهـد بـود.

نباید»چهارباغعباسیاصفهان«راازکارکردفضایعمومیشهریدورکرد
رییس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان:
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رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: حق این استان در پرداخت عوارض 
آالیندگی نادیده گرفته شده و میزان پرداختی سال جاری نسبت به گذشته کاهش 

چشمگیری پیدا کرده است.
محمدجواد توحیدی راد در اجالس شورای اسالمی استان در فرمانداری مبارکه، اظهار 
کرد: سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان به حساب شهرهای استان واریز شد اما تا 
پایان آذرماه امسال حدود ۱۰۰ میلیارد واریز شده است که این مبلغ اختالف فاحشی با 

سال گذشته دارد.
وی با بیان اینکه پیگیری های الزم در این زمینه در نشست با مدیر کل امور مالیاتی استان 

انجام خواهد شد، ادامه داد: این اختالف واریزی نسبت به سال گذشته نشان می دهد که 
حق استان اصفهان ضایع شده است.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان افزود: با کمک نمایندگان شورای اسالمی استان 
در تهران پیگیری های الزم برای حل این مشکل استان را انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: از استاندار اصفهان تقاضا کردیم که این مشکل و حق و حقوق استان را با 
دعوت رییس سازمان محیط زیست در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به 
استان اصفهان برگردانیم؛ آالیندگی به عنوان حق و حقوق استان در کشور ضایع شده و 
مالیات بر ارزش افزوده در استان ها هم بعنوان حق دیگری از این استان ضایع شده است.

وی گفت: همه کارشناسان معتقدند که توسعه از روستاها اتفاق خواهد افتاد اما بر اساس 
آمارهای گرفته شده در حال حاضر آمارهای مدیریت روستایی در روستاهای استان 

منفی است.
معاون فرماندار مبارکه در این نشست با بیان اینکه این شهرستان قطب صنعتی استان 
اصفهان است، گفت: صنعت نعمت ها و معضالتی برای این شهرستان به همراه داشته 

است.
مجید ترابی افزود: این شهرستان ظرفیت های باالیی در زمینه کشاورزی و تاریخی دارد 

اما بیشتر بنام یک شهرستان صنعتی شناخته می شود.

حقاصفهاندر
پرداختعوارض
آالیندگینادیده
گرفتهشدهاست

رییس شورای استان اصفهان:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

نماینده مردم خمینی شهر اجبار صنایع به 
سوزاندن مازوت یا نفت گاز را با وضعیت 
و  نادرست  تصمیم  هوا  آلودگی  کنونی 
از زیان هایی  خطا دانست و گفت: یکی 
که در سال های گذشته به اصفهان وارد 
منافع  است که  ملی  شده، وجود صنایع 
آنها بین همه سهامداران توزیع می شود 
اصفهان  به  جبران ناپذیری  و ضربه های 

وارد می کند.
در  نقدعلی  محمدتقی  حجت االسالم 
دلیل  به  هوا  آلودگی  تشدید  خصوص 
سال های  در  کرد:  اظهار  مازوت سوزی 
اخیر مصرف گاز سیر تصاعدی را به ثبت 
کمیسیون  اخیر  گزارش  و  است  رسانده 
همین  از  حکایت  نیز  مجلس  انرژی 
موضوع داشت و اعالم شد در صورتی که 
تدبیری برای مصرف بهینه نیندیشیم در 
به واردات خواهیم  ناچار  آینده  سال های 

شد.
وی با انتقاد از نبود یک برنامه نظام مند 
تجهیزات  زمینه  در  درست  سیر  خط  با 
گازسوز، کیفیت ساخت وساز و جلوگیری 
بیشتر  اکنون  گفت:  انرژی،  هدررفت  از 
ساختمان ها به دلیل وضعیت پنجره ها، در 
و دیوار، مساحت ساختمان و حتی وسایل 
با مشکل هدررفتن  بخاری ها  و  گازسوز 
فصل  در  هرسال  هستند.  روبه رو  انرژی 
تابستان نیز به دلیل مصرف زیاد برق فشار 
زیادی به صنایع وارد می شود و در زمستان 
نیز با کاهش میزان مصرف گاز صنایع این 

فشار بر صنایع ادامه می یابد.
در  درچه  و  خمینی شهر  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی اجبار صنایع به 
سوزاندن مازوت یا نفت گاز را با وضعیت 
کنونی آلودگی هوا تصمیم نادرست و خطا 
دانست و افزود: یکی از زیان هایی که در 
وارد شده،  اصفهان  به  سال های گذشته 
وجود صنایع ملی مانند فوالد و ذوب آهن 
است که منافع آنها بین همه سهامداران 
زیست  نظر محیط  از  اما  توزیع می شود 
و آب و هوا ضربه های جبران ناپذیری به 

استان وارد می کند.
در  مازوت سوزی  آغاز  به  اشاره  با  وی 
نیروگاه شهید منتظری خاطرنشان کرد: 
سرما  فصل  در  که  است  آن  واقعیت 
کمیسیون عالی امنیت ملی دوباره به این 
الزام  با  و  است  کرده  پیدا  ورود  موضوع 
بخش های گوناگون این اتفاق در حال رخ 
دادن است، در حالی که مسئوالن اجرایی 
استان باید این موضوع را اعالم و نسبت 
به شفاف سازی این موضوع اقدام کنند که 
برای  را  الزام  و  تکلیف  این  کدام بخش 
استان و دستگاه های اجرایی آن مشخص 

کرده است.
شفافیت  نبود  نقدعلی  حجت االسالم 
و  دانست  مردم  سردرگمی  موجب  را 
گفت: باید تدبیری بیندیشیم که تکلیف 
نه  شود  مشخص  مختلف  بخش های 
فصل  که  باشیم  منتظر  سال  هر  اینکه 
سرما از راه برسد، مسئله امنیتی شود و در 
قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی به 

مازوت سوزی مبتال شویم.
وی کاهش میزان مصرف گاز و فعالیت 
رویه  این  ادامه  پیامدهای  از  را  صنایع 
سال  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی  نادرست 
گذشته برخی از صنایع ملزم به کاهش 
مصرف گاز تا سر حد تعطیلی شدند که 
این رویه نادرستی است و در حالی ادامه 
برای  قبولی  قابل  پیشنهادهای  که  دارد 
برداشت  در  مازاد  ایجاد  و  بهینه  مصرف 
کنونی  اما شیوه  دارد  گاز وجود  منابع  از 
و  اصفهان  هوای  و  آب  آلودگی  موجب 

شهرهای اطراف اصفهان می شود.
در  درچه  و  خمینی شهر  مردم  نماینده 
شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس 
کمیسیون زیربنایی هیئت وزیران قرار بود 
آئین نامه ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده را تصویب کند که چهارچوب توزیع 
عوارض آالیندگی را مشخص خواهد کرد 
اما پس از گذشت هشت ماه از سال این 

آئین نامه هنوز تصویب نشده است.
وی سازمان محیط زیست کشور را یکی 
دیگر از متولیان کنترل آلودگی هوا اعالم 
کرد و گفت: به نظر می رسد این سازمان 
و  می کند  فکر  »پیروز«  به  روز  و  شب 
که  است  کرده  فراموش  کلی  طور  به 
وظایف دیگری نیز بر عهده دارد؛ از جمله 
طراحی سامانه و سایت مربوط به عوارض 
پرداخت حقوق و دستمزد  آالیندگی که 
کارکنان شهرداری های کوچک وابسته به 
همین مبلغ ناچیز عوارض آالیندگی است.

نمایندهمردمخمینیشهر
درمجلسشورایاسالمی:

اجبار صنایع به سوزاندن 
مازوت خطا است

گزارشویژه

ISFAHAN
N E W S

با سـرد شـدن هـوا، ایـن روزها بـازار پخـت کاچی 
زواره داغ شـده اسـت. اهالـی زواره و مسـافرانی که 

بـه ایـن شـهر سـفر می کنند بـه دنبـال خریـد آرد، 
کشـک سـاییده محلی و ... برای تهیه کاچـی زواره 

. هستند
محمدرضـا شـواخی زواره، کارشـناس فرهنگـی بـا 
بیـان اینکـه کاچـی زواره یکـی از غذاهـای سـنتی 
مردم شـهر کویری زواره اسـت که در فصول سـرد 
سـال پختـه می شـود، اظهـار کـرد: کاچـی زواره با 
کاچی سـایر مناطـق ایران تفـاوت زیـادی دارد زیرا 
کاچـی زواره بـه عنـوان یکـی از وعده هـای غذایی 
به شـمار مـی رود. این در حالی اسـت کـه کاچی در 
سـایر مناطـق بـه عنوان دسـر یـا عصرانـه مصرف 

می شـود.
وی افـزود: ایـن غذای محلی مختـص منطقه زواره 
و روسـتاهای اطـراف، منبـع سرشـاری از ویتامیـن، 
پروتئین و کلسـیم و ... اسـت و در سرمای خشک و 
شـدید کویـر، بدن انسـان را تا سـاعت ها گـرم نگه 

می دارد.
این کارشـناس فرهنگـی گفت: این غذا در گذشـته 
بیشـتر بـه عنـوان صبحانـه سـرو می شـد، امـا در 
سـال های اخیـر از آن بـه عنـوان ناهـار یا شـام هم 
اسـتفاده می شـود. مـواد اصلـی این غذای سـنتی و 
مفید شـامل آرد ذرت خوشـه ای )از آرد گنـدم یا آرد 
ذرت بالل هم به جای آرد ذرت خوشـه ای اسـتفاده 

گوشـت  جـای  )بـه  گوسـفند  گوشـت  می شـود(، 
از جگـر گوسـفند هـم می تـوان اسـتفاده کـرد البته 
بـه ذائقـه و سـلیقه افراد بسـتگی دارد ابتدا گوشـت 
گوسـفند را بـه قطعه هـای کوچـک تقسـیم کـرده 
سـپس این گوشـت های قطعه شـده را داخل قابلمه 
کوچکـی کـه حاوی آب اسـت ریخته تا پخته شـود 
پختـن گوشـت ها تـا زمانـی کـه آب آن تمام شـود 
ادامـه دارد(، کشـک، نعنـاع داغ )ابتـدا در ماهی تابـه 
روغـن ریخته و پیـاز را در آن سـرخ می کنند بعد به 
پیازهای سـرخ شـده کمی زردچوبه می زنند سـپس 
گوشـت های قطعـه شـده را بـه آن اضافـه می کنند 
تـا گوشـت ها خـوب سـرخ شـود در پایـان بـه آن 

نعنـاع اضافـه می کننـد( تشـکیل می دهد.
زواره  نحـوه پخـت کاچـی  دربـاره  زواره  شـواخی 
گفـت: برای تهیـه این غـذا ابتـدا آرد ذرت )یا گندم 
یـا بـالل( را کم کـم در آب جـوش ریختـه و مـدام 
هـم می زننـد تـا آرد گلوله گلوله نشـود. بعد مقداری 
نمـک بـه آن اضافه می کننـد و دوباره هـم می زنند 
سـپس ماننـد برنـج 45 دقیقـه تـا یـک سـاعت َدم 
انداختـه می شـود. وقتـی کـه کاچـی پخته شـد آن 
را در داخـل بشـقاب یا سـینی بزرگـی ریخته )پهن 

کـرده( و وسـط بشـقاب یـا سـینی را بـا قاشـق باز 
کـرده و ابتـدا داخـل آن کشـک سـاییده شـده را 
ریختـه و سـپس بـر روی کشـک نعنـاع داغ آمـاده 

شـده را می ریزنـد.
وی ادامـه داد: بـه محـل کشـک و نعنـاع داغ در 
وسـط کاچـی در اصطالح محلـی مـردم زواره قلعه 
ایـن  بـه  زواره  کاچـی  خـوردن  روش  می گوینـد. 
صـورت اسـت کـه ابتدا با انگشـت اشـاره یا قاشـق 
از کناره )حاشـیه( بشـقاب کاچی را برداشـته و داخل 
قلعه زده سـپس می خورنـد، این روش ادامـه دارد تا 

بـه قلعـه رسـیده سـپس قلعـه را می خورند.
ایـن کارشـناس فرهنگـی افـزود: افرادی کـه دچار 
سـرماخوردگی هسـتند بـه جـای کشـک و نعنـاع 
داغ )بـه دلیـل سـرخ شـدن آن بـا روغـن( در قلعـه 
از ماسـت اسـتفاده می کنند. در حین خـوردن کاچی 
زواره و حتـی تـا چنـد دقیقه بعـد از آن بهتر اسـت، 
آب ننوشـیم چرا که ممکن اسـت دل درد به همراه 
داشـته باشـد. بـه گفتـه شـواخی، به دلیل سـنگین 
بـودن ایـن غـذای محلـی زواره، بهتـر اسـت دو 
سـاعت بعـد از خـوردن کاچـی زواره یـک عـدد اَنار 

ترجیحـاً اَنـار تـرش یا ملـس خورده شـود.

گزارش

بازار داِغ »کاچی زواره« در هوای سرد شب یلدا

یک عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی با انتقاد از عملکرد 
مسـئوالن بانک مرکـزی در کنترل بازار ارز گفت که مسـئوالن بانک 
مرکـزی آن طـور که باید و شـاید، برخـورد فعاالنه ای نداشـته و ورود 

نکردند.
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی دربـاره علـل افزایـش نـرخ ارز گفـت: 
مجموعـه عوامـل در افزایـش نـرخ ارز تاثیرگـذار اسـت چـه اینکه در 
بحـث ثبـات و کاهـش نـرخ ارز هـم بـه سلسـله اقداماتی نیاز اسـت 

نـه اینکـه تنهـا با درسـت شـدن یک عامـل، انتظـار کاهش نـرخ ارز 
را داشـت.

وی دربـاره تأثیـر اغتشاشـات در تالطمـات بـازار ارز گفـت: وقتی این 
گونـه مباحث در کشـور به وجـود می آید، هزینه هایی را بـه دنبال دارد 
کـه تاثیـرات آن فوری مشـخص نمی شـود؛ این موضوع تنهـا یکی از 

علـل افزایش نرخ ارز اسـت.
این نماینده مجلس شـورای اسـالمی درباره عملکرد مسـئوالن بانک 

مرکـزی بـرای کنترل بـازار ارز گفت: مسـئوالن بانک مرکـزی آنطور 
کـه باید و شـاید، در ایـن زمینه برخورد فعاالنه نداشـته و ورود نکردند.

حاجـی دلیگانـی افـزود: الزم اسـت مسـئوالن بانـک مرکـزی بـرای 
کنتـرل نـرخ ارز، فعاالنه تـر برخـورد کننـد و بـه همیـن دلیـل هـم 
شـایعاتی دربـاره ایجـاد تغییرات در بانـک مرکزی به گوش می رسـد؛ 
در همیـن راسـتا قـرار اسـت مجلس در جلسـه یکشـنبه هفتـه آینده 

دربـاره علـل افزایـش نـرخ ارز بـه مجلـس توضیـح دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد:

عدم عملکرد فعاالنه 
مسئوالن بانک مرکزی در 
کنترل بازار ارز

محدودیـت مصـرف گاز و تعطیلی موقت سـه واحد 
نیـروگاه برق شـهید منتظری اصفهـان این احتمال 
را در ذهن هـا متبـادر کـرد کـه دوبـاره مـازوت بیخ 
بـرای  بگیـرد؛  را  آلـوده  ایـن کالن شـهر  گلـوی 
شـهری کـه تـوان خودپاالیـی نـدارد آیا ایـن اندازه 
خفگـی هـوا می توانـد پیشـنهاد تعطیلی نیـروگاه را 

عملیاتـی کند؟
خطرنـاک  آالینـده  تولیـد  بـا  مـازوت  مصـرف 
اکسـیدهای گوگـرد می توانـد بـرای شـهری مثـل 
اصفهـان بـا شـرایط خـاص توپوگرافـی کـه وزش 
بـاد چندانـی را هم نمی تواند داشـته باشـد به معنی 

رسـیدن بـه مـرز خفگـی باشـد.
اینکـه تصمیـم گیـران کارگـروه اضطـرار آلودگـی 
مجبـور  گذشـته  روز  هشـت  در  اصفهـان  هـوای 
بـه تعطیلـی سـه روز کاری مراکـز آموزشـی شـدند 
نشـان دهنـده همین موضوع اسـت؛ اتفاقـی که روز 
گذشـته با اعالم رسـمی مصرف مـازوت در نیروگاه 
شـهید منتظـری نشـان از چرایـی تشـدید آلودگـی 

هـوای اصفهـان طـی روزهـای پیـش بود.
تشـدید آلودگی هـوای اصفهان در روزهای گذشـته 
آنچنـان بـود که با وجـود بارندگی روزهای شـنبه و 
یـک شـنبه، همچنـان شـاخص کیفیت هـوای آن، 

ناسـالم بـرای گروه های حسـاس اعالم شـد.
ایـن شـرایط در حالـی بـود کـه مدیـرکل حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان بـرای حـل موقت 
شـرایط اضطـراری آلودگی هوای اصفهان پیشـنهاد 
تعطیلـی ۲ ماهه نیروگاه شـهید منتظری را در گفت 
و گـو بـا رسـانه ها مطـرح کـرد. پیشـنهادی کـه با 
توجـه بـه کاهـش مصـرف بـرق در فصل سـرما و 
بنابرایـن مـازاد ظرفیـت تولیـد بـرق نیروگاه هـای 
کشـور منطقـی اسـت، امـا بایـد دیـد کـه مدیریت 
متمرکز شـبکه ملی بـرق در تهران این پیشـنهاد را 
چقـدر بـرای تنفـس ایـن روز و شـب های اصفهان 

جـدی می گیـرد.
• شرایطبرایاصفهانویژهاست

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  ارتبـاط  همیـن  در 
اسـتانداری اصفهان در پاسـخ به اینکه تـا چه اندازه 
پیشـنهاد تعطیلـی موقـت نیـروگاه شـهید منتظری 
بـرای کاهـش آلودگـی هـوا اصفهـان عملیاتـی و 
قابـل پیگیری اسـت، گفـت: پیشـنهادهای اسـتان 
در ایـن رابطـه بـه مرکـز تصمیم گیری کشـور داده 
شـده اسـت تـا پیگیـری شـود. از سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت کشـور هـم درخواسـت کرده ایم که 
بـا دیسـپاچینگ های ملـی )مرکـز کنتـرل سیسـتم 
قـدرت بـرق و گاز( هماهنـگ کننـد کـه پیشـنهاد 
محیـط زیسـت اسـتان کـه بـه مرکـز کشـور ابالغ 

شـده را پیگیـری کننـد.

بـه گفتـه ایـن مقـام اسـتانداری اصفهان، شـرکت 
اسـت  بـرق  توانیـر کشـور مسـئول دیسـپاچینگ 
و مثـل تابسـتان کـه بـرق را مدیریـت و اعمـال 
محدودیـت بـه بخش هـای مختلـف می کننـد، این 

مـوارد هـم بایـد از ایـن مرکـز مدیریـت شـود.
شیشـه فـروش افـزود: تمـام تالش هـا ایـن بـوده 
اسـت کـه اقـدام بـه مـازوت سـوزی نشـود امـا بـا 
توجـه اینکـه مدیریـت متمرکـز شـبکه ملـی گاز 
مسـوولیت تأمیـن سـوخت را در کشـور دارد، ایـن 
تصمیـم گیـری بـرای مصـرف مـازوت از تهـران 
مدیریـت و بـه شـرکت های گاز اسـتان ها اعـالم 

. شد
بـه گفتـه وی بخشـی از اعمـال محدودیت هـا کـه 
داده  اسـتان اصفهـان  بـه  گاز  ملـی  دیسـپاچینگ 
اسـت، شـامل صنایع فوالد، سـیمان، برخـی صنایع 
و همچنیـن نیـروگاه شـهید منتظـری اسـت و پیرو 
شـهید  نیـروگاه  بـه  گازرسـانی  موضـوع،  همیـن 
منتظـری قطـع شـده اسـت و ایـن نیـروگاه مازوت 

می کنـد. مصـرف 
»شـرایط آلودگـی هـوای اصفهـان ویـژه اسـت و 
تصمیمـات در کارگروه هـای اضطرار تشـکیل شـده 
در هفته گذشـته و هفته پیـش رو، منجر به تعطیلی 
مراکز آموزشـی شـده اسـت« شیشـه فروش با بیان 
ایـن گفته هـا، بـا گریـز بـه قانـون هـوای پـاک بر 
انجـام وظایـف تمامـی دسـتگاه ها در جهت کاهش 

انتشـار آالینده هـا تاکیـد کرد.
قانـون هـوای پـاک سـال ۱۳۹۶، با ۳۶ مـاده و ۳۹ 
تبصـره تصویـب و در آن تاکید شـد کـه باید تمامی 
دسـتگاه ها اقدامـات جـدی در جهـت پیشـگیری از 
انتشـار آالینده هـا انجـام دهنـد، اقداماتـی کـه بـه 
گفتـه شیشـه فـروش دسـتگاه هایی چـون وزارت 
نیـرو بـه آن مکلـف شـده اند و شـواهد آلودگـی هوا 
نشـان می دهـد کـه تا چـه انـدازه ایـن دسـتگاه ها 

متعهـد بـه انجـام وظایفشـان بوده اند.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان در 
ایـن رابطـه افـزود: تبصره های ایـن قانـون، وزارت 
نیـرو را مکلـف کـرده اسـت کـه بایـد ۳۰ درصد از 
نیـاز بـرق را از انرژی هـای تجدید پذیـر و پنل های 
خورشـیدی تأمین کند و وزارت نفت مسـوول شـده 
اسـت که سـوخت تولیـدی بنزین و نفـت گاز، نفت 
کـوره و نفت سـفید را مطابق اسـتاندارد ملی عرضه 

. کند
وی در ادامـه گفـت: در ایـن قانـون وزارت نیـرو 
موظـف اسـت سـوخت نیروگاه هـا را گوگـرد زدایی 
کنـد و نیروگاه هـا هـم مکلف هسـتند کـه خروجی 
آالینده هـا  انتشـار  کاهـش  بـرای  را  خودشـان 

فیلترگـذاری کننـد.

شیشـه فـروش امـا موضـوع مصـرف مـازوت در 
نیـروگاه شـهید منتظری را به دلیـل اعمال مدیریت 
دیسـپاچینگ ملـی گاز خوانـد و اینکـه از تصمیـم 
گیری هـای اسـتان خارج بـوده اسـت: پیگیری های 
اسـتان امـا همچنان ادامـه دارد که این مسـاله حل 
شـود و البتـه این نیـاز به یـک عزم جـدی دارد که 
سـازمان محیط زیسـت کشـور که متولـی حفاظت 
آب، خـاک و هواسـت در جهت رفع مشـکالت این 
حـوزه وارد شـود و وزارت نفـت و نیرو هم متناسـب 
بـا وظایفـی کـه دارنـد در جهـت گوگـرد زدایـی از 
سـوخت و فیلترگـذاری در خروجـی نیروگاه ها اقدام 

. کنند
• تعطیلـیموقـتنیـروگاهبـرایحفـظ

سـالمتعمـوممهـماسـت
برای شـهری که به گفته کارشناسـان، در چاله کوه 
صفـه قرار گرفتـه، ویژگی های اقلیمـی و توپوگرفی 
شـرایط آن را خاص تـر از سـایر شـهرهای ایـران 
کـرده اسـت و از سـویی بـه دلیـل اشـباع اتمسـفر 
آن تـا شـعاع 5۰ کیلومتـر، دیگر قـدرت خودپاالیی 
نـدارد، مصـرف مازوت بـا تولید اکسـیدهای گوگرد 
می توانـد شـریط را از آنچـه هسـت، بغرنج تـر کند.

لحـاظ  بـه  مـازوت  کیفیـت  بسـتگی  از  گذشـته 
محتـوای گوگـردی آن کـه می تواند شـدت آلودگی 
هـوا را متأثـر کنـد، احتـراق این سـوخت به انتشـار 
ذرات معلـق و اکسـیدهای گوگـرد منجـر می شـود 
مهم تریـن  کارشناسـان  گفته هـای  طبـق  کـه 
آالینده هـای هـوای اصفهـان هسـتند و می تواننـد 
در صـورت افزایـش انتشـار، نفس هـای اصفهان را 

بیشـتر از پیـش بـه شـماره بیاندازنـد.
در ایـن خصوص پژوهشـگر مرکـز تحقیقات محیط 
زیست دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان به خبرنگار 
ایرنـا گفـت: ایـن خطـه از نظـر آلودگـی هـوا در 
شـرایط بحرانـی قرار دارد؛ شـرایطی که هوا سـاکن 
و اوج وارونگـی دماسـت و از آذرماه شـروع و تا دی 
مـاه ادامـه دارد. در این محدوده زمانـی توان پخش 
و رقیـق سـازی آالینده هـا در جـو حداقـل اسـت و 

بنابرایـن آلودگی هوا تشـدید می شـود.
بـه اعتقاد یعقـوب حاجی زاده، دسـتکم بایـددر این 
مـدت ۲ مـاه، منابـع انتشـار را کـم و حتـی تعطیل 

شـود تـا غلظـت آالینده هـا در هـوا زیاد نشـود.
وی افـزود: در شـرایطی از مازوت اسـتفاده می شـود 
کـه وارونگـی دمـا بر هـوای شـهر حاکم و هـوا در 
حالت سـکون اسـت؛ شـرایطی کـه رقیق سـازی و 
صعـود آالینده ها بـه جو فوقانی را نداریـم و آلودگی 
در جـِو پاییـن انباشـت می شـود کـه ایـن بدتریـن 

زمان بـرای اسـتفاده از مازوت اسـت.
حاجـی زاده تصریـح کـرد: مازوت سرشـار از گوگرد 

اسـت و وقتـی می سـوزد گاز دی اکسـید گوگـرد 
تولیـد می کنـد که بـا غلظت فـراوان در شـبانه روز 

وارد هـوای شـهرهای مجـاور می شـود.
ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان در ادامـه گفـت: مناطق مسـکونی اطراف 
نـوار  و  منتظـری، شـاهین شـهر  نیـروگاه شـهید 
شـمالی شـهر اصفهـان بـا شـدت بیشـتری تحـت 
قـرار  مـازوت  مصـرف  از  ناشـی  آلودگـی  تأثیـر 

می گیرنـد.
بـه گفتـه وی در زمان اسـتفاده از مـازوت به عنوان 
سـوخت، غلظـت دی اکسـید گوگـرد و همچنیـن 
آالینده های ثانویه ناشـی از آن مثل ذرات سـولفات 
در جـو بـاال مـی رود کـه میـزان ذرات معلـق ریز را 

می دهد. افزایـش 
ایـن دانـش آموختـه دکتـرای تخصصـی کنتـرل 
آلودگـی هـوا گفت: وقتـی میـزان ذرات معلـق ریز 
افزایـش می یابـد، شـاخص کیفی هوا در شـهر و به 
خصـوص در مناطـق شـمال اصفهان به شـدت باال 
می بـرد و این باعث بروز مشـکالتی برای سـالمت 

می شـود. افراد 
حاجـی زاده در ادامـه بـا اشـاره بـه تبعـات مصـرف 
سـوخت مازوت برای سالمتی شـهروندان اصفهانی 
گفـت: افزایـش آلودگی هـوا باعث افزایـش مراجعه 
و  اورژانس هـا  بـه  حسـاس  گروه هـای  کننـدگان 
مسـمومیت های مقطعـی در کوتـاه مـدت می شـود 
و منجـر به ایجاد مشـکالت قلبی، عروقی، تنفسـی 
و تشـدید آسـم در میـان مـدت می شـود و در بلنـد 
مـدت میـزان شـیوع سـکته قلبـی و مغـزی و انواع 

سـرطان را بیشـتر می کند.
بـه اعتقـاد وی راه حـل آنـی و کوتـاه مـدت بـرای 
جلوگیـری از مصـرف مـازوت و کاهـش آلودگـی 
ناشـی از آن، در شـرایط فعلـی اسـتفاده از سـوخت 
تأمیـن گاز مقـدور  بـه دالیلـی  اگـر  گاز اسـت و 
نباشـد برای حفظ سـالمتی عمـوم، نیروگاه شـهید 
منتظـری باید حداقـل در هفته های وقـوع وارونگی 

دمـا تعطیل شـود.
حاجـی زاده ادامـه داد: راه حـل میـان مـدت ایـن 
بـا  از مـازوت  بایـد  نیـروگاه  اسـت کـه همزمـان 
درصـد گوگـرد کمتر اسـتفاده و سـامانه های مجهز 
و بـه روز تصفیـه هـوا نصـب کند و نیـز فرآیندهای 

نیـروگاه تبدیـل بـه سـیکل ترکیبی شـوند.
ایـن پژوهشـگر مرکـز تحقیقـات محیـط زیسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان گفت: بـا توجه به 
شـرایط جـوی حاکم بر اصفهـان که اکثـر روزهای 
سـال، هوا سـاکن اسـت و توان اکولوژیک و قدرت 
خودپاالیـی جو بسـیار پایین اسـت، راهـکار اصلی و 
بلنـد مـدت حـذف نیـروگاه یا انتقـال آن بـه مکان 

دیگر اسـت.
از نـگاه وی در روزهایـی کـه بـا مشـکل تأمین گاز 
مواجـه هسـتیم، راهـکار علمـی ایـن نیسـت که به 
جای گاز مازوت اسـتفاده شـود، بلکـه باید به گزینه 
تعطیلـی نیـروگاه روی آورد. پیشـنهادی کـه شـاید 
اشـتغال کارکنـان نیـروگاه و تأمیـن بـرق را تحـت 
تأثیـر قـرار دهـد اما بـه بـاور وی در مقابـل اهمیت 
حفظ سـالمت سـاکنان اصفهـان قابل توجه اسـت.

ایـن دانـش آموختـه دکتـرای تخصصـی کنتـرل 
آلودگـی با اشـاره به مقایسـه میـزان تولیـد برق در 
تابسـتان و زمسـتان، گزینـه تعطیلـی نیـروگاه برق 
شـهید منتظـری را قابـل بررسـی دانسـت و افزود: 
بنـا بـه نظـر کارشناسـان وزارت نیرو در تابسـتان تا 
۶۸ هـزار مـگاوات تولیـد و مصـرف برق در کشـور 
میـزان  زمسـتان  در  کـه  صورتـی  در  دارد  وجـود 
مصـرف برق کشـورحدود 4۰ تـا ۳5 هـزار مگاوات 
اسـت، بنابرایـن تولیـد بـرق در زمسـتان را می توان 
از طریـق نیروگاه هـای دیگر که در شـهرهای کمتر 

آلـوده تأمیـن کرد.
گاه  نیـرو  مقطعـی  تعطیلـی  زاده  حاجـی  نـگاه  از 
اصفهـان به مدت چند هفته شـاید مشـکلی خاصی 
بـرای تأمیـن بـرق شـبکه کشـور ایجـاد نکنـد چرا 
نیروگاه هـای  بـرق  تولیـد  ظرفیـت  می تـوان  کـه 
دیگـر را افزایـش داد؛ همـان کاری کـه وزارت نیرو 

در روزهـای گـرم سـال انجـام می دهـد.
حـاال اما باید دید پیشـنهاد مقامات اصفهـان و البته 
کارشناسـان بـرای تعطیلـی موقـت نیروگاه شـهید 
منتظـری کـه قرار اسـت سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت در رابطـه بـا آن با دیسـپاچینگ هـای ملی 
گاز و بـرق رایزنـی کنـد، بـه کجا خواهد رسـید؟ آیا 
نتیجـه رایزنـی، راه به حال اصفهان، این کالنشـهر 
آلـوده ایـران خواهـد بـرد یـا نفس هـای آن در گرو 
چرخـش چرخ های نیروگاه شـهید منتظـری خواهد 

ماند.
نفـت کـوره یـا مـازوت یکـی از هیدروکربن هـای 
نفتـی و ارزان تریـن ماده سـوختنی بـرای متورهای 

دیزلـی و برخـی نیروگاه هاسـت.
بـه دلیـل اینکـه اسـتفاده از ایـن سـوخت، آلودگـی 
بسـیاری در هـوا به ویژه در شـرایط پایـداری جوی 
بوجـود مـی آورد، اسـتفاده از آن بـرای واحدهـای 
صنعتـی خاصه در مناطق پرجمعیـت و دچار معضل 

آلودگـی هـوا محدود یـا ممنوع اسـت.
اصفهـان کمتریـن تعـداد روزهای پـاک و همچنین 
میـزان بـارش سـاالنه را در مقایسـه با سـایر کالن 
شـهرها دارد و ویژگی هـای جغرافیایـی و اقلیمی آن 
شـرایط را بـرای ایـن کالن شـهر سـخت تر کـرده 

است.

پیشنهاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری شدنی است؟
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The International Atomic En-
ergy Agency (IAEA) delegation 
left Tehran for Vienna on Mon-
day after holding talks with 
Iranian officials over a range of 
relevant issues.
The delegation, led by IAEA 
Deputy Director General and 
Head of the Department of 
Safeguards Massimo Aparo, 
discussed with the Iranian au-
thorities safeguards issues and 
future cooperation plans, ac-
cording to Iranian media. 
Outstanding safeguards issues 
have been a major roadblock 
in talks in Vienna over reviv-
ing the 2015 Iran nuclear deal, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Iran has reportedly demanded 
that the IAEA close its safe-
guards probe on Iran before a 
deal on reviving the JCPOA is 
signed. 
The much-discussed probe 
revolves around uranium ma-

terials allegedly found at three 
Iranian sites that had not been 
declared to the IAEA. So far, 
Iran and the IAEA have dis-
cussed the matter extensively 
with no result. Iran has said 
that the probe is political and 
is meant to extract concessions 
from it in the Vienna talks. But 
the IAEA says the probe is inde-
pendent from the JCPOA talks. 
The latest visit by the IAEA 
could pave the way for a com-
promise both on the probe 
and the JCPOA.  On Monday, 
an influential Iranian official 
said that many JCPOA-related 
issues have been addressed 
and that the safeguards issue 
stands out as the only out-
standing matter. 
Kamal Kharrazi, the head of 
Iran’s Strategic Council on 
Foreign Relations (SCFR), an 
advisory body to the Leader of 
the Islamic Revolution of Iran, 
implied that resolving the IAEA 
probe could break the ice on 

the Vienna talks. 
Speaking at the Tehran Dia-
logue Forum, Kharrazi said, 
“Iran is ready to return to its 
JCPOA commitments. Many 
problems have so far been re-
solved. Only the safeguards 
issue remained which we hope 
will be resolved during the visit 
of the [IAEA] experts.” 
The IAEA officials held talks 
with the chief of the Iranian For-
eign Ministry Department for 
International, Legal and Parlia-
mentary Affairs and the director 
for the Foreign Ministry Depart-
ment for Arms Control and In-
ternational Security.
The IAEA team also held talks 
with Mohammad Eslami, the 
head of the Atomic Energy Or-
ganization of Iran (AEOI).
As of this writing, the IAEA has 
not officially made any com-
ments on the visit of the IAEA 
delegation. But it comes amid 
flurry of diplomatic meetings 
in the West Asia region. On 

Monday, Iranian Foreign Min-
ister Hossein Amir Abdollahian 
met with Qatari Deputy Foreign 
Minister Mohammad al-Khulaifi 
on the sidelines of the Tehran 
Dialogue Forum, which was 
attended by a host of foreign 
officials and experts. 
In their meeting, al-Khulaifi and 
Amir Abdollahian discussed 
“the latest about the sanctions 
removal talks,” according to the 
Iranian foreign ministry, a refer-
ence to the JCPOA talks. 
And on Tuesday, Amir Abdol-
lahian will attend a regional 
summit in Jordan that is like-
ly to feature marginal talks on 
the JCPOA. The summit, offi-
cially known as the Baghdad 
Conference for Cooperation 
and Partnership, will be held 
at Amman’s King Hussein Bin 
Talal Convention Center and 
will also be attended by the 
European Union foreign policy 
chief, Josep Borrell, and Enri-
que Mora, the EU coordinator 
for the talks. 
The presence of these to Euro-
pean officials, Mora in particu-
lar, could be an indication of 
an opening in the JCPOA talks 
because the Baghdad summit 
is primarily meant to addressed 
regional issues related to Iraq, 
not the JCPOA. However, the 
presence of Iranian and French 
officials as well as officials from 
the EU makes Amman a perfect 
venue for breaking the ice on 
the JCPOA talks. 
The Iranian foreign minister has 
already implied that Amman 
could host JCPOA meetings. 
Underling that his contact with 
Borrel and Mora is ongoing, 
Amir Abdollahian said, “Jordan 
[summit] is an opportunity for 
us to move ahead with these 
talks. I hope that considering 
the approach of the Americans 
in the last three months, we will 
see a change of approach and 
the American side will behave 
realistically.”
The Tuesday summit will be 
attended by Iran, Iraq, Sau-
di Arabia, Jordan, Egypt, the 

United Arab Emirates, Qatar, 
Turkey, France, Oman and Bah-
rain, while Lebanon and Syria 
will be absent from the summit. 
Bahrain and Oman will join the 
summit for the first time. 
Iran announced Monday that 
Amir Abdollahian will repre-
sent Iran at the Conference. 
The Iranian foreign minister left 
Tehran for Amman on Monday 
afternoon. The trip also comes 
amid media speculations about 
a possible thaw in Tehran-Ri-
yadh relations.
Earlier this month, Amir Abdol-
lahian held a phone conversa-
tion with High Representative 
of the European Union for 
Foreign Affairs and Security 
Policy Josep Borell for talks on 
issues of mutual significance, 
according to the Iranian foreign 
ministry.
During the talks, Amir Abdol-
lahian expressed gratitude for 
Borrell’s role on the path of 
dialog and interaction. He crit-
icized the diplomatically-impo-
lite rhetoric of one or two Euro-
pean ministers, saying, “Today, 
some radical politicians in Eu-
rope hide behind the European 
Union and have the Union pay 
for them.”
“This way, the European Un-
ion’s strategic goals have fallen 
victim to the greed of pro-vio-
lence and even terrorist groups, 
which give wrong information 
to these politicians,” he said.
He said the European Union’s 
foreign policy chief has an 
important role in keeping the 
bloc away from unconstructive 
emotions.
Elsewhere, the two sides dis-
cussed the latest situation of 
sanctions removal talks and 
cooperation between Iran and 
the International Atomic Energy 
Agency.
Borrell, for his part, highlight-
ed his efforts to get all sides 
to return to the commitments 
undertaken in Vienna, saying 
he will continue his efforts and 
contacts toward facilitating the 
achievement of an agreement.

Is JCPOA’s ice melting in Jordan?

950 transportation 
projects underway 
across Iran
The managing director of Iran’s 
Construction and Development 
of Transportation Infrastructures 
Company (CDTIC) has said that 
950 railway and freeway projects 
are currently underway across the 
country many of which will be in-
augurated by the next Iranian cal-
endar year 1402 (starts in March 
2023).
As IRNA reported, speaking to 
the press on the sidelines of the 
sixth Exhibition of Transportation, 
Logistics, and Related Industries 
on Tuesday, Kheirollah Khademi 
said five railway projects and five 
freeways with over 80 percent of 
physical progress have been prior-
itized to go operational early next 
year.
According to the official, with the 
mentioned projects going oper-
ational, railway construction in 
the next Iranian year will be three 
times more than the average fig-
ure.
The official had earlier said that 
1,035 kilometers (km) of freeways 
are also under construction across 
the country of which 291 km is 
planned to go operational in the 
next year. He put the total length 
of the country’s freeways at 2,800 
km.
Mentioning the highway projects 
underway across Iran, Khademi 
said 6,100 km of highways are also 
under construction in the country.
Abbas Khatibi, deputy head of CD-
TIC, said in March that Over 7,000 
km of railways have been con-
structed across Iran over the past 
seven years.
According to Khatibi, the construc-
tion of 1,090 km of new railways, 
the laying of more than 1,800 km 
of rail tracks, the laying of 2,000 
km of track ballast, and the con-
struction and development of 
more than 161,000 square meters 
of stations in the country were 
some of the major achievements in 
this sector over the past few years.
The official pointed to the connec-
tion of four provincial centers to 
the country’s rail network as one 
of the most important achieve-
ments of the last seven years, 
saying: “Gorgan-Incheh Boroun 
railway, Tehran-Hamedan railway, 
Maragheh-Urmia railway, Qazvin- 
Rasht railway, Miyaneh-Bostana-
bad railway, and Khaf-Herat 
railway are among the most im-
portant projects that have been put 
into operation during these seven 
years.”

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

Iron ore pellet 
8-month export in-
crease 228% yr/yr
Production of iron ore pellets in 
Iran increased by 228 percent in 
the first eight months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-November 21), as compared to 
the same period of time in the past 
year, the data released by the In-
dustry, Mining and Trade Ministry 
showed.
As reported, the country has ex-
ported $343 million of iron ore pel-
lets in the mentioned eight-month 
period of this year.
In its outlook plan for the Iranian 
calendar year 1404 (2025-2026) 
Iran has envisaged production of 
55 million tons of steel per annum, 
and to achieve this target the coun-
try requires to extract 160 million 
tons of iron ore.
In a bid to prevent the exports 
of unprocessed minerals, create 
more value-added and meet the re-
quirements of domestic producers 
for raw materials, Iran has levied a 
25-percent duty on the exports of 
raw minerals (especially iron ore) 
since September 2019.
The duty is aimed at encouraging 
the production of more processed 
minerals such as pellets and con-
centrate instead of selling the raw 
minerals.

Railway fleet re-
ceives 428 domes-
tically made, ren-
ovated wagons, 
locomotives
Iranian railway fleet received 428 
new domestically-made and ren-
ovated wagons and locomotives 
worth 16.18 trillion rials (about 
$42.29 million) in a ceremony 
on Tuesday. Of the mentioned 
428 wagons and locomotives, 
405 were new freight wagons, 
nine were new locomotives, three 
were renovated locomotives, and 
11 were renovated passenger 
wagons, IRNA reported. The new 
and renovated locomotives were 
produced by various companies 
and firms including Mapna Group, 
Pars Wagon, Karaj Locomotive 
Restoration Factories, Mobarakeh 
Steel, Alborz Niro, and the Islamic 
Republic of Iran Railways (known 
as RAI). The development of the 
railway sector has been one of the 
macro policies of the Iranian gov-
ernment as it has been emphasized 
by the general policies of the coun-
try’s national development plans.
In this regard, the national railway 
fleet has constantly received new 
domestically-made locomotives 
and wagons in the past and current 
Iranian calendar years.
As the first stage of the program 
for the renovation of the country’s 
railway fleet in the current Iranian 
calendar year (started on March 
21), 156 freight wagons, three 
locomotives including two reno-
vated ones and a newly made one 
by MAPNA Group, as well as 10 
renovated passenger wagons had 
joined the railway fleet in early July.
In the second stage of the pro-
gram, 413 new domestically-made 
locomotives and wagons worth 
over $35 million were added to the 
railway fleet in late October.
Advantages such as consuming 
less fuel and creating less pollution 
as well as high safety attach prior-
ity to the railway when compared 
to some other transportation sys-
tems, and make its development 
economically viable.

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

‘Leader agrees with 
oil barter to advance 
rail, transit projects’
Iranian Finance and Economic 
Affairs Minister Ehsan Khandou-
zi announced that the Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has agreed 
with the oil barter trade to advance 
the country’s railway and transit 
projects. The official also said, 
“The most important economic 
approach of the 13th government 
was to return the economy to the 
path of discipline in the financial 
and monetary policies of the coun-
try so that we can manage the 
instability of the macroeconomy 
as a whole.” Referring to a report 
on the government’s financial per-
formance in the last eight months, 
he said: “80.5 percent of the pub-
lic resources of this year’s budget 
have been realized, which is a 56 
percent increase compared to 
what was achieved last year. Also, 
the realization of oil and gas con-
densate revenues has increased 
by 361 percent compared to the 
same period last year, and stable 
incomes, including tax and cus-
toms revenues, have increased 
by 67.2 percent compared to the 
same period last year.” In terms of 
the budget for the next Iranian cal-
endar year (which begins on March 
21, 2023), the minister said that 
the government’s approach in this 
due is to move towards sustaina-
ble income growth, production, 
and sale of government assets, but 
focusing on sustainable income 
does not mean tax pressure.

Iran has reportedly appointed new 
envoys for Syria and Afghanistan. The 
newly appointed ambassadors are ex-
pected to discharge their duties in the 
coming weeks. 
Iraqi news website Middle East News 
reported Sunday that Iran has Hos-
sein Akbari as its new ambassador to 
Syria. Akbari will replace Mehdi Sob-
hani whose tenure as an ambassador 
has come to an end. 
Akbari has previously served as Iran’s 
ambassador to Libya. 
After days of media speculations, 
Iran’s state news agency IRNA report-
ed that the Iranian Presidential Envoy 
for Afghanistan Hassan Kazemi Qomi 
will replace the outgoing Ambassador 
to Afghanistan Bahador Aminian.
Citing an announcement by the Irani-
an embassy in Kabul, IRNA said Qomi 
has been nominated ambassador to 
Afghanistan after the three-year ten-
ure of Aminian as Iranian envoy to 
Afghanistan came to an end. 
Qomi has been appointed as Iran’s 
presidential envoy for Afghanistan 
by the Raisi administration. He was 
Iran’s first ambassador to Iraq after 
the downfall of the Saddam Hussein 
regime. 
The ambassador turnover has come 
with rumors that Aminian is being 
changed as a result of documents 
hacked from Fars News in which he 
inveighed against the Taliban. The 
Iranian embassy in Afghanistan has 
rejected the rumors, saying that the 
change has nothing to do with the 
leaked documents. 

Qomi has recently proposed the for-
mation of a joint committee with the 
Afghan authorities with the aim of 
jointly combatting terrorism.
In comments after attending the 
Moscow format meeting on Afghan-
istan, Kazemi Qomi said it is neces-
sary for Iran and Afghanistan to set 
up a joint security and information 
exchange committee to counter ter-
rorist threats.
He also urged that the neighbors 
of Afghanistan should provide as-
sistance to Afghanistan within the 
framework of a coordination or secu-
rity committee.
The neighbors of Afghanistan can 
cooperate with Kabul by training 
the country’s security forces, ex-

changing information, and providing 
equipment, he added, according to a 
Tasnim report.
Qomi has recently underlined the 
need for using the capacity of Afghan 
investors. “During this year, half of 
the foreign investment made in Iran 
is related to Afghan investors, and 
today, when the country is facing dif-
ficulties in attracting foreign invest-
ment, the high investment capacity 
of Afghan nationals should be used 
in the best way,” he said according 
to IRNA. 
He added, “During the previous years, 
at one point, the United Arab Emirates 
expelled 700 Afghan economic activ-
ists from this country, whose capital 
was estimated at 30 billion dollars, 

but unfortunately, we failed to attract 
this capital.”
He noted, “Our approach to Afghan 
nationals should be opportunity-ori-
ented, and some measures such as 
blocking the account of Afghan na-
tionals in the country have delivered 
a big blow to attracting foreign cap-
ital.”
According to an IRNA report, 1,600 
companies owned by Afghan nation-
als in Mashhad have official licenses 
for economic activity.
The Association of Afghan Econom-
ic Activists in Razavi Khorasan has 
announced that the assets of Afghan 
businessmen and companies oper-
ating in the province are about one 
billion dollars.

Iran appoints new ambassadors to Syria, Afghanistan
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National Iranian Oil Company (NIOC) has 
decreased its crude oil selling prices (OSP) 
for Asian buyers in January 2023, follow-
ing Saudi Arabia’s significant price cut for 
the mentioned month, Reuters reported on 
Tuesday, citing industry sources with direct 
knowledge of the matter.
As reported, NIOC has set the OSP of its light 

crude oil grade for Asian buyers at $3.15 a 
barrel above the Oman/Dubai average for 
January 2023, down $2.20 from the previ-
ous month. The company has also set the 
January 2023 OSP of Iranian heavy grade 
for Asia at $0.75 a barrel above the Oman/
Dubai average, down $1.1 from the previous 
month, according to the mentioned sources.

Iran cuts 
January 
2023 OSP 
for Asian 
buyers

Iran’s H1 non-oil 
GDP growth at 
3.4%: SCI

Iran’s gross domestic 
product (GDP) excluding 
oil grew 3.4 percent in the 
first six months of the cur-
rent Iranian calendar year 
(March 21 – September 
22) compared to the same 
period last year, according 
to the Statistical Center of 
Iran (SCI).
According to SCI data, 
the figure including oil in-
creased by 3.3 percent, 
IRNA reported.
As reported by the center, 
based on the fixed prices in 
the Iranian year 1390 (end-
ed on March 19, 2012), 
the country’s GDP stood at 
3.87 quadrillion rials (about 
$10.115 billion) including 
the oil sector, and at 3.326 
quadrillion rials (about 
$8.7 billion) excluding the 
oil sector in the mentioned 
six months, while the fig-
ures were 3.745 quadrillion 
rials (about $9.78 billion) 
and 3.217 quadrillion rials 
(about $8.4 billion), re-
spectively, in the first half 
of the previous year.
The SCI data indicate that 
in the first six months of 
1401, the agricultural sec-
tor had negative growth of 
2.2 percent, the industry 
and mining sector regis-
tered a five-percent growth, 
and the service sector grew 
by 2.6 percent compared to 
the first half of 1400.
Back in October, the Inter-
national Monetary Fund 
(IMF), in its latest World 
Economic Outlook report 
titled “Countering the Cost-
of-Living Crisis”, said that 
Iran’s economy will expe-
rience a positive growth of 
three percent in 2022, fol-
lowing its upward trend for 
the third consecutive year.
The fund anticipated that 
Iran’s inflation rate and 
accounts balance will also 
improve in the current year.
The international body had 
put Iran’s inflation rate 
in 2021 at 40.1 percent, 
adding that not only Iran’s 
inflation rate will not in-
crease in the current year 
as compared to a year ear-
lier, but it will hit 40 per-
cent at large, showing a bit 
decline.
The IMF also predicted that 
Iran’s balance of its cur-
rent accounts in 2022 will 
double as compared to the 
same period of last year.
Accordingly, the balance of 
Iran’s current accounts in 
2021 had been put at 0.6 
percent of its GDP, the rate 
of which will hit 1.6 percent 
in the current year.
Therefore, the IMF expects 
Iran’s economy to experi-
ence positive growth for 
the third year in a row in 
2022 in spite of tough 
sanctions imposed by the 
United States against Iran.
Earlier in June, SCI had put 
the country’s GDP growth 
at 4.3 percent including oil, 
and at 3.5 percent exclud-
ing oil in the previous year.
The SCI said that the agri-
culture sector experienced 
negative growth of 3.7 per-
cent, while the industries 
and mines sector grew six 
percent, and the services 
sector’s growth stood at 
4.5 percent in the previous 
year.

How to Fix Cracked 
Heels at Home

By: PARISA JAMADI

Source:https://www.healthline.com/health/cracked-heel-heal#prevention

Cracked heels are a common foot 
problem. One survey found that 20 
percent of adults in the United States 
experience cracked skin on their feet. 
This can occur in both adults and 
children, and seems to affect women 
more often than men. 
For most people, having cracked heels 
isn’t serious. It may cause discomfort 
when going barefoot. In some cases, 
cracks in the heels can become very 
deep and cause pain. Read on to learn 
about the best home remedies for 
treating and preventing cracked heels. 
Home treatments for cracked heels
1. Heel balms or thick moisturizers
The first line of treatment for cracked 
heels is using a heel balm. These 
balms contain ingredients to mois-
turize, soften, and exfoliate dead skin. 
Look out for the following ingredients:
• urea (Flexitol Heel Balm)

• salicylic acid (Kerasal)
• alpha-hydroxy acids (Amlactin)
• saccharide isomerate 
Tips for treating cracked heels
• apply heel balm in the morning to in-
crease skin elasticity before you start 
your day
• moisturize your heel two to three 
times a day
• wear shoes that protect your heel
Some heel balms may cause minor 
stinging or irritation. This is normal. 
Consult your doctor if the balm contin-
ues to bother you or causes severe re-
actions. Severe cases of cracked heels 
may require a prescription-strength 
balm or steroid cream to help reduce 
inflammation and relieve itching.
2. Soak and exfoliate your feet
The skin around cracked heels is often 
thicker and drier than the rest of your 
skin. This skin tends to split when you 

apply pressure. Soaking and moistur-
izing your feet can help with this. Here 
are some tips.
For a foot soak:
1. Keep your feet in lukewarm, soapy 
water for up to 20 minutes.
2. Use a loofah, foot scrubber, or 
pumice stone to remove any hard, 
thick skin.
3. Gently pat your feet dry.
4. Apply a heel balm or thick moistur-
izer to the affected area. 
5. Apply petroleum jelly over your feet 
to lock in moisture. Put on socks to 
avoid spreading any grease around.
Avoid scrubbing your feet when 
they’re dry. This increases your risk 
for damaged skin. 
3. Honey
Honey may work as a natural remedy 
for cracked heels. According to a 2012 
reviewTrusted Source, honey has anti-

microbial and antibacterial properties. 
Research shows that honey can help 
heal and cleanse wounds, and mois-
turize the skin. You can use honey as a 
foot scrub after a soak, or apply it as a 
foot mask overnight.
4. Coconut oil
Coconut oil is often recommended for 
dry skin, eczema, and psoriasis. It can 
help your skin retain moisture. Using 
coconut oil after a foot soak could 
be a good option, too. Coconut oil’s 
anti-inflammatory and antimicrobial 
properties may your cracked heels 
if they’re prone to bleeding or infec-
tions.
5. Other natural remedies
There are many other home remedies 
for cracked heels, although none are 
proven to specifically treat cracked 
heals. Most ingredients focus on 
moisturizing and softening the skin. 

These include:
• vinegar, for a foot soak
• olive or vegetable oil, to moisturize
• shea butter, to moisturize
• mashed bananas, to moisturize
• oatmeal mixed with oil, for exfolia-
tion
Takeaway
In many cases, cracked heels aren’t 
cause for concern. You may be able 
to relieve the condition with over-
the-counter or home remedies. See 
a doctor if you have a severe case of 
cracked heels, or an underlying medi-
cal conditions such as diabetes. 
Although your skin may show signs 
of improvement after initial treatment, 
it may take several days or weeks for 
the cracks to heal. During and after 
this time, wear shoes that fit properly 
and practice proper foot care to help 
prevent new heel cracks. 

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
8,813 points to 1.492 million on 
Tuesday.
As reported, over 8.283 billion se-
curities worth 48.052 trillion rials 
(about $165.7 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 8,281 
points, and the second market’s in-
dex dropped 12,087 points.
TEDPIX climbed 70,000 points to 
1.472 million in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).
Iranian Finance and Economic Af-
fairs Ministry said in a statement that 
fluctuations in the capital market are 
normal and not every decrease in the 
market index means the market is 
constantly falling.
In response to some negative re-
ports by local newspapers about the 
recent decline of the Tehran Stock 
Exchange’s main index, the minis-
try released a statement scolding 

the mentioned reports for inducing 
doubts about the future of the stock 
market.
“Inducing doubt about the future 
of the stock market is not a logical 
approach in a situation where an 
atmosphere of hope is becoming 
dominant [in the market],” the state-
ment read.
“Contrary to the approach of the pre-
vious government [administration], 
the 13th government has not looked 
at the stock market as a means for 
generating income and has always 
tried to support the capital market,” 
the statement said.
The government’s view of the stock 
market in the past year has been a 
strategic one, and it has provided a 
series of supports with a short-term, 
medium-term, and long-term view 
of the stock market, and the support 
has never been done for a specific 
period and with a short-term view 
only, the ministry stressed.

TEDPIX drops 8,800 points on Tuesday

The 22nd edition of Iran’s International 
Home Appliance Manufacturers Exhi-
bition (HAMEX 2022) was inaugurated 
at Tehran Permanent International Fair-
grounds on Tuesday, IRNA reported.
The opening ceremony of the exhibition 
was attended by senior officials includ-
ing Industry, Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin.
As reported, some 456 domestic com-
panies along with 60 foreign exhibitors 
are participating in this four-day exhibi-
tion.
Holding several seminars and specialized 
panels, concluding export contracts, and 
hosting several foreign delegations are 
among the programs scheduled for the 
duration of this year’s exhibition.
In this exhibition, a variety of home ap-
pliances such as cooling and heating 

products, audio and video products, 
kitchen appliances, utensils and dish-
es, gas stoves and grills, barbecue and 
fryers, vacuum cleaners, irons, juicers, 
meat grinders, tea makers, and sewing 
machines are being showcased.
Home appliance production rises 34%
Speaking at the opening ceremony of the 
exhibition, Fatemi-Amin said the produc-
tion of home appliances in the country 
has increased by 34 percent since the 
beginning of the current Iranian calendar 
year (March 21).
According to the official, the export of 
home appliances has also increased by 
27 percent in the current year as com-
pared to the previous year.
Optimization and efficiency in the field of 
household appliances has increased by 
more than 83 percent, the minister said.

“Joint investment with neighboring 
countries in the home appliances sec-
tor is also on the agenda, and a joint 
program will be implemented in this re-
gard,” Fatemi-Amin added.
Over the past few years, the Iranian gov-
ernment has been following a new strat-
egy for supporting domestic production 
to neutralize the impacts of the U.S. 
sanctions while reducing the reliance of 
the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production of 
home appliances has witnessed a signif-
icant rise in the past two years so that 
this industry’s production capacity in-
creased by 24 percent in the past Iranian 
year, and by 10 percent in its preceding 
year.

As announced by the managing director of Iran’s Government Trading Cor-
poration (GTC), 7.5 million tons of basic commodities were transported to 
designated destinations throughout the country since the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 21).
Saeed Rad said that three million tons of the mentioned commodities were 
domestically produced.
In mid-August, GTC announced that since the beginning of the current year, 
every day a vessel carrying basic goods has entered the ports of the south 
and north of the country and the cargoes of these ships have been sent to 
storage centers after unloading.

The basic goods imported into the country include wheat, rice, and oil, which 
are purchased and imported from foreign sources to provide the country’s 
strategic reserves, supply to consumption centers, and regulate the market.
As announced by the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IR-
ICA), Iran imported 30.9 million tons of basic goods in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20).
The value of the imported basic commodities was $19.6 billion in the past 
year, and the imports had experienced a 60-percent rise in worth and a 
32-percent growth in weight, as compared to the Iranian calendar year 
1399.

7.5m tons of basic goods transported since late March

Intl. home appliance exhibit running in Tehran
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مدیرعامـل سـازمان میادیـن و 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی 
شـهرداری اصفهان گفت: جشنواره 
ویـژه ای بـرای شـب یلـدا در تمـام 
فروشـگاه های کوثـر، همـراه بـا 
تخفیفـات و جوایـز ویـژه از نوزدهم 
آذرماه سـال جاری آغاز شـده است و 
تا دهم دی مـاه ادامه خواهد داشـت.

امیرحسـین ماه آورپـور در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار ایمنـا بـا اشـاره بـه 
برگـزاری جشـنواره ویژه شـب یلدا 
در فروشـگاه های کوثـر اصفهـان 
اظهار کـرد: در این ایـام نظارت های 
ویـژه ای بـر فعالیـت مجموعه هـا 
و بازارهـای شـهرداری از جملـه 
فروشـگاه های کوثـر و بـازار گل و 
گیـاه همدانیـان انجـام می شـود.

بـرای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
شـهروندان  بـه  خدمت رسـانی 
اپلیکیشـن »همراه بـازار کوثـر« در 
دسـترس شـهروندان قـرار گرفتـه 
اسـت، از ایـن رو آنهـا می تواننـد 
خریـد خـود را به صـورت آنالیـن از 
نزدیک ترین بازار کوثـر انجام دهند.

مدیرعامـل سـازمان میادیـن و 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی 
شـهرداری اصفهـان ادامـه داد: 
شـهروندان بـا خریـد در جشـنواره 
ویـژه شـب یلـدا، بـه ازای هـر ۳۰۰ 
هـزار تومـان خریـد یک شـانس در 
قرعه کشـی بـرای دریافـت جوایـز 
در نظـر گرفتـه شـده از جملـه یـک 
دسـتگاه خـودروی کوئیـک، ۱۵ 

ربع سـکه بهـار آزادی، ۱۵ دسـتگاه 
دوچرخه، ۱۵ تختـه فرش ۱۲ متری، 
۱۵ دسـتگاه ماشین لباسشـویی، ۱۵ 
دسـتگاه تلویزیـون و ۱۵ دسـتگاه 
اسپرسـو از این فروشـگاه ها خواهند 

داشـت.
وی افـزود: در جشـنواره ویـژه یلـدا 
بیـش از ۲۵ قلـم کاالی دیگـر تا ۴۰ 
درصد تخفیف در اختیار شـهروندان 

قـرار می گیـرد.
ماه آورپور اضافه کـرد: قیمت کاالها 
توسـط بازرسـان مسـتقر در بازارهـا 
رصـد می شـود همچنیـن مـردم در 
صورت داشـتن شـکایت، می توانند 
از طریق شـماره ۱۳۷ موارد را اطالع 
دهنـد تـا در اسـرع زمـان بـه آن 

رسـیدگی شود.
مدیرعامـل سـازمان میادیـن و 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی 
شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
تعـداد فروشـگاه های کوثـر در ایـن 
کالن شـهر تصریـح کـرد: در هـر 
منطقـه از اصفهـان یـک فروشـگاه 
کوثـر فعـال اسـت کـه در مجمـوع 
تعداد آنهـا به ۱۵ مـورد می رسـد، اما 
در حال حاضـر دو فروشـگاه به دلیل 

بازسـازی تعطیـل اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا راه انـدازی 
فروشـگاه کوثـر در منطقـه شـهید 
کشـوری تعـداد ایـن فروشـگاه ها 
به ۱۶ می رسـد، اظهار کـرد: در حال 
حاضر تصمیمی در ارتباط با افزایش 
تعـداد فروشـگاه های کوثـر گرفتـه 

نشـده اسـت.
• برپایـی ۳۰ غرفه مشـاغل 
خانگـی در بـازار گل وگیـاه 

همدانیـان
مدیرعامـل سـازمان میادیـن و 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی 
شـهرداری اصفهـان از برپایـی 
۳۰ غرفـه مشـاغل خانگی در بـازار 
گل وگیاه همدانیان خبـر داد و گفت: 
این غرفه هـا در اختیـار افـرادی قرار 
می گیـرد کـه دارای مجوز مشـاغل 
خانگی، تحت پوشـش کمیتـه امداد 

یـا از جامعـه معلـوالن باشـند.
امیرحسـین ماه آورپور با بیـان اینکه 
امروزه مشـاغل خانگی و خرد، نقش 
بسـیار زیادی در رفع معضل بیکاری 

ایفـا می کننـد، اظهـار کـرد: نقـش 
مشـاغل خانگی در رونـق اقتصادی 
و تثبیـت درآمـد بـرای دهک هـای 
پاییـن اقتصـادی جامعـه و ایجـاد 
فرصت هـای شـغلی بـرای تمامـی 
فعـاالن اقتصـادی کاماًل مشـخص 

شـده است.
غرفه هـای  در  داد:  ادامـه  وی 
مشـاغل خانگی، افـراد محصوالت 
و کاالهای تولیـدی خـود را از جمله 
چـرم دوزی، مینـاکاری، قلـم کاری، 
معـرق و سـفال را بـه فـروش 

. نند سـا می ر
مدیرعامـل سـازمان میادیـن و 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی 
شـهرداری اصفهـان تصریـح کرد: 

بـر ایـن اسـاس ۳۰ غرفـه مشـاغل 
خانگی در بـازار گل وگیـاه همدانیان 
دایـر شـده اسـت، ایـن غرفه هـا در 
اختیـار افـرادی قـرار می گیـرد کـه 
دارای مجوز مشـاغل خانگی، تحت 
پوشـش کمیتـه امـداد یـا از جامعـه 

معلـوالن باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه غرفه هـای 
مشـاغل خانگـی همـه روزه در بازار 
مرکـزی گل و گیـاه واقـع در خیابان 
همدانیـان برپـا اسـت و شـهروندان 
می تواننـد از آن بازدیـد و خرید کنند، 
تصریـح کرد: به مناسـبت شـب یلدا 
نیـز این غرفه هـا به صورت یکسـره 
از سـاعت ۷: ۳۰ صبح تا ۱۹: ۳۰ دایر 

اسـت.
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دبیر کل رویداد »هفت صد هوش مصنوعی 
اصفهان« گفت: ۳۹ چالش شهری، گردشگری 
و اقتصادی در این رویداد به تیم های ایده پرداز 
معرفی شد تا راهکارهای مبتنی بر هوش 

مصنوعی را برای رفع آنها ارائه کنند.
محمد آکوچکیان افزود: ۳۹ چالش در زمینه های 
بازاریابی برخط )آنالین(،  شهر هوشمند، 
گردشگری، فوالد، بیمه و درمان و مدیریت 
مالی در رقابت چالش هوش مصنوعی اصفهان 
)AI Challenge( به تیم های ایده پرداز معرفی 
شده است تا آنها راهکارهای خود را برای رفع این 

چالش ها تا جمعه دوم دی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه رقابت چالش هوش مصنوعی 
یکی از برنامه های رویداد هفت صد هوش 
مصنوعی اصفهان است، اظهار داشت: این 
رقابت امروز با حضور ۲۵ تیم در اصفهان آغاز و 
۳۹ چالش از سوی ۶ سازمان و واحد صنعتی به 

تیم ها معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر تیم های شرکت کننده 
در این رویداد از واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان هستند، اضافه کرد: چالش ها از 
سوی شهرداری اصفهان، فوالد مبارکه، توسعه 
گردشگری سپاهان و شرکت های اسنواتک، 

دریس و نوآوران معرفی شده است.
آکوچکیان با بیان اینکه چالش ها امروز به 
تیم های شرکت کننده معرفی می شود و آنها 
به مدت ۲ روز تا جمعه دوم دی برای آماده کردن 
طرح و ایده خود فرصت دارند، گفت: هر تیمی 
که بتواند برای رفع چالش ها ایده خوبی ارائه 
کند مورد حمایت این شرکت ها از استخدام تا 

مشارکت و سرمایه گذاری قرار می گیرد.

وی درباره رویداد هفت صد هوش مصنوعی 
اصفهان اظهار داشت: این رویداد شامل سه 

بخش اصلی برگزاری کارگاه های آموزشی، 
همایش مهندسی و علوم کامپیوتر و رقابت 
چالش هوش مصنوعی است که کارگاه های 

آموزشی آن از ۲۳ آذر برگزار شد.
آکوچکیان با اشاره به اینکه ۱۰ عنوان کارگاه 
آموزشی مانند یادگیری عمیق، ُرباتیک، پردازش 
تصویر و فرایندکاوی در این هفته برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: حدود یکهزار نفر ساعت دوره 
آموزشی در آن با حضور دانشجویان، عالقه مندان 

و کارشناسان ارائه شد.
وی با بیان اینکه همایش مهندسی و علوم 
کامپیوتر نیز از دیروز توسط دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد آغاز شد و یکم دی پایان می یابد، 
افزود: رویداد هفته هوش مصنوعی اصفهان 
امسال برای نخستین بار توسط مرکز کارآفرینی 

فناورانه نوپا و دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد.
وی ادامه داد: این رویداد بطور مستمر و با معرفی 

چالش های جدید توسط سازمان ها و شرکت های 
مختلف برگزار خواهد شد.

آکوچکیان مهم ترین هدف از برگزاری رویداد 
مذکور را استفاده از دانش و ابزار هوش مصنوعی 
برای حل مسائل واقعی سازمان ها، صنایع و 
کسب و کارهای مختلف دانست و تاکید کرد: 
نقش ما به عنوان برگزار کننده رویداد، کمک به 

کاربردی کردن ایده های نو در این بخش است.
 )artificial intelligence( هوش مصنوعی
شاخه ای از علوم رایانه و هدف اصلی آن تولید 
ماشین های هوشمندی است که توانایی انجام 
وظایفی را که نیاز به هوش انسانی دارد، داشته 
باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه 
سازی هوش انسانی برای رایانه است و منظور 
از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به 
گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر 

کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که پیش از این 
اعالم کرده بود که در تهران مازوت مصرف نشده است 
در اصفهان هم بدلیل شرایط خاص این منطقه، آن 

تدابیر را پیاده کند.
»هم اینک در حالی که هوای اصفهان آلوده ترین 
روزهای سال را سپری می کند؛ با افزایش سرما و 
مصرف، سوخت گاز نیروگاه برق شهید منتظری محدود 
و این نیروگاه به مصرف سوخت آالینده و مضر مازوت 

روی آورده است.«
منصور شیشه فروش روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا 

تاکید کرد: شرکت ملی گاز، وزارت نفت و نیرو نسبت 
به تأمین گاز نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان 

اقدام کنند.
وی اظهار داشت: وزارت نیرو نیز بصورت ویژه براساس 
ماده تاکید شده در قانون هوای پاک باید نیروگاه ها را 
موظف کند که خروجی خود را به شکلی تعبیه کنند که 

با نصب فیلتر، موجب کاهش انتشار آالینده ها شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اشاره به 
اینکه اصفهان رتبه اول مصرف گازوییل در کشور را دارد 
افزود: همچنین وزارت نفت باید موظف به گوگردزدایی 

از سوخت مایع شود.

وی با اشاره به استقرار بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در 
استان و تمرکز آن در هشت درصد مساحت، وجود ۷۰ 
شهرک صنعتی، ۱۴۰ هزار واحد صنعتی در کالنشهر 
اصفهان، ۶۵۰ معدن فعال، ۲ هزار واحد سنگبری، 
پنج ناحیه تولید آجر، تردد بیش از یک میلیون دستگاه 
خودرو و ۶۵۰ هزار موتورسیکلت در این شهر، شرایط 
این منطقه را به لحاظ آالینده گی هوا بسیار نامناسب 
و نیازمند تدابیر خاص دانست. شیشه فروش افزود: 
اصفهان همچنین از ناحیه شمال و شرق در معرض 
کانون های بحران فرسایش بادی است و تشدید 
آلودگی هوا به دلیل شرایط خاص، بیوگرافی اقلیمی 

و پایداری سکون هوا به افزایش روزهای ناسالم هوا 
منجر شده است.

وی یادآور شد: براساس شرایط ایجاد شده در کمیته 
اضطرار آلودگی هوا تاکنون چهار روز مدارس اصفهان 
و برخی از شهرهای استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل 
شده و تدابیر خاصی برای بخش های صنعتی و حمل و 

نقل استان اندیشیده شده است.
مدارس و مراکز دانشگاهی اصفهان و ۱۱ شهر دیگر 
استان برای دومین روز متوالی در پی افزایش غلظت 
آالینده های جوی و بنابر تصویب کمیته اضطرار آلودگی 

هوای این خطه، چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با توجه به 
همکاری مطلوب بانک ها، پیگیری الزم را انجام می دهیم که وام ازدواج به 

همه متقاضیان در اصفهان تا پایان امسال پرداخت شود.
محمدرضا جان نثاری در جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان در محل استانداری 
اصفهان، افزود: همسویی و همگرایی همه نهادهای مرتبط برای تسهیل 

امور جوانان در استان ضروری است و در این رابطه قصور توجیه پذیر نیست.
وی گفت: استفاده از همه ظرفیت های موجود برای رسیدگی به امور جوانان و 
حمایت از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری ویژه این قشر از اولویت های 

مدیریت استان است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در این جلسه 
تصریح کرد: درحالی که تا پایان آبان ماه امسال، ۱۱ هزار و ۵۷۰ نفر متقاضی 
در صف انتظار تسهیالت ازدواج بودند اکنون اعتبار این تسهیالت در استان 

به پایان رسیده است.
مسعود مهدویان فر با بیان اینکه بیش از ۵۱ هزار نفر در استان متقاضی 

تسهیالت ازدواج هستند، افزود: ۶۱ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال مجموع اعتبار 
تخصیص یافته به این تسهیالت بوده که تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان از آن باقی مانده است.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز در ادامه 
این جلسه گفت: بر اساس پژوهش های صورت گرفته آسیب های رابطه بین 
زوجین و همسرآزاری در استان اصفهان نسبت به سایر مسائل خانواده رتبه 

باالیی دارد که نیازمند برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی است.
مجتبی شاهمرادی به برگزاری کارگاه های مختلف از سوی شهرداری اصفهان 
در حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: نشست هایی با موضوع تحکیم خانواده، 

فرزندآوری و تربیت در تابستان امسال افزون بر ۱۶ هزار نفر مخاطب داشت.
وی افزود: با هدف برنامه ریزی و آموزش آسیب های خانواده و جوانان، از 
سوی ۲۰۰ مرکز در سطح شهر اصفهان، ۶۵۰ عنوان آموزشی، فرهنگی و 

هنری به بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان ارائه شد.
معاون امور جوانان و فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از آغاز 

فراخوان صدور مجوز قانونی تأسیس مراکز و دفاتر تخصصی ازدواج و خانواده 
در استان خبر داد و افزود: هر فردی که ۲ مدرک دانشگاه در مقاطع متوالی 

داشته باشد می تواند مجوز تأسیس این مراکز را دریافت کند.
حجت االسالم وحید صافی افزود: در ۱۰ سال گذشته ۱۴ مرکز تخصصی 
ازدواج در استان فعال شده و پیش بینی می شود تا پایان خرداد سال آینده تعداد 

آنها به ۸۰ مرکز برسد.
وی افزود: ارائه تسهیالت به متقاضیان راه اندازی این مراکز با هدف تأمین 

مکان و خرید تجهیزات ضروری است.
شناسایی نهادهای های اجرایی دارای مأموریت های مضاعف در حوزه 
جوانان، مشورت با سازمان های مردم نهاد )سمن ها( و نمایندگان جوانان 
درباره چگونگی استفاده از ظرفیت ها در تصمیم گیری ها و فعال سازی 
سمن های حوزه جوانان از رویکردهای مهم ستاد ساماندهی جوانان در 
استانداری اصفهان است که از سوی استانداراصفهان تعیین شده و دنبال 

می شود.

دبیر کل رویداد »هفت صد هوش مصنوعی اصفهان« خبر داد:

رفع۳۹چالشاصفهانباابزارهوشمصنوعیتوسطایدهپردازان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

شرکتنفتمانعمازوت
سوزینیروگاهبرقدر
اصفهانشود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد:

پرداختوامازدواجبههمهمتقاضیاندراصفهان

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

جشنوارهیلدادرفروشگاههایکوثرتا10دیماه

سـردار حسـن مؤمنـی در همایـش پلیـس یـاران و بررسـی موانـع و 
چالش هـای سـرویس های مسـافربری در اصفهـان افـزود: همچنیـن 
جوانـان را بخش قابل توجهـی از جان باختـگان حوادث رانندگی کشـور 
عنوان کـرد و گفـت: سـنین بیـن ۲۱ تا ۳۰ سـال بیشـترین گروه سـنی 
جـان باختـه در تصادفات کشـور هسـتند کـه این موضـوع بسـیار قابل 
تأمل اسـت و بایسـتی چاره ای اساسـی و اقدامی فوری در زمینه افزایش 
ایمنـی خودروها، بهسـازی راه هـا و همچنیـن فرهنگ سـازی قوانین و 

مقـررات رانندگـی در بیـن کاربـران ترافیک صـورت بگیرد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از تصادفات کشـور در ۳۰ کیلومتری شـهرها 
رخ می دهـد، گفـت: یکـی از تصادفات مهمـی که هر سـاله بـا آن روبرو 
هسـتیم مربوط به خودروهای سـرویس شـهرک ها، کارخانه هـا و مراکز 

صنعتی اسـت.
رئیـس پلیـس راه کشـور با بیـان اینکـه حجـم قابـل توجهـی از نیروی 
فعال کشـور هر روز به وسـیله ایـن سـرویس ها جابجا می شـوند بر لزوم 
نظارت جدی بـر آنها تاکیـد کرد و گفـت: به همیـن منظور طـرح پلیس 
یـاران بـا هـدف کاهـش تصادفـات سـرویس های مسـافربری توسـط 
پلیس راه کشـور در دسـتور کار قـرار گرفت که تأثیر بسـزایی نیـز در این 

حـوزه را شـاهد بودیم.
وی اظهـار داشـت: هـم اکنـون ۳۰ هـزار راننده سـرویس شـهرک ها و 
مراکز صنعتـی در اسـتان اصفهـان فعالیت دارنـد که نقش پلیـس یاران 

در همراهـی راننـدگان و پلیس بسـیار مهم اسـت.
سـردار مؤمنی با بیان اینکـه شـرکت ها، کارخانه ها و مراکـز صنعتی باید 
بر سـرویس حمل و نقـل و جابجایی کارکنـان خود نظارت جدی داشـته 
باشـند تصریح کـرد: اگـر در تصادفات منجـر به جـرح یا فـوت کوتاهی 
شـرکت ها و مراکـز صنعتی تشـخیص داده شـود کارشناسـان پلیس راه 
موظف هسـتند بـدون هیچ گونـه اغماضـی ایـن موضـوع را در گزارش 

خـود اعـالم نمایند.
فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان نیـز در این همایش با اشـاره به اهمیت 
اسـتان اصفهان به عنـوان کریـدور حمـل و نقل بار و مسـافر در کشـور 
خواسـتار عزم جـدی دولت برای رسـیدگی بـه جاده های اسـتان شـد و 
گفت: حجم بزرگـی از تـردد خودروهـا در جاده های اسـتان اصفهان چه 
در حـوزه حمـل و نقـل و چـه در حـوزه مسـافربری از اسـتان های دیگر 

. ست ا
سـردار محمدرضـا میرحیـدری افـزود: ایـن موضـوع باعـث شـده کـه 
جاده هـای اسـتان اصفهـان وضعیـت نامطلوبـی داشـته باشـند و دولت 
بایـد همت جـدی بـرای بهسـازی و مرمـت ایـن جاده ها داشـته باشـد.

رئیس پلیـس راه فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان هم با بیـان اینکه 
تعـداد زیـادی از سـرویس های حمـل و نقـل در مراکـز صنعتی اسـتان 

فعـال هسـتند از راه انـدازی ۷۵۰ پلیس یـار در این حـوزه خبر داد.
سـرهنگ اصغر زارع افـزود: این پلیس یـاران به عنوان رابطـان پلیس به 

رانندگان سـرویس مراکز صنعتی خدمت رسـانی می کنند.
به گـزارش مرکز اطالع رسـانی پلیـس اصفهـان، در پایان ایـن همایش 
از تعـدادی پلیـس یـار نمونـه توسـط رئیـس پلیـس راه کشـور و سـایر 

مسـووالن انتظامـی اسـتان تجلیل شـد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
گفت: حدود ۶۵ درصد از جان باختگان ناشی از 
تصادفات نیروی فعال کشور یعنی سنین بین ۲۱ تا ۶۰ 

سال هستند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی:
65درصدازجانباختگانتصادفات

نیرویفعالکشورهستند

گزارش

مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان بـا 
بیان اینکـه یکـی از مباحث مهـم مدیریت 
شـهری، محله محوری اسـت، گفت: حدود 
۷۰ درصـد از پروژه های محله محـور در این 
منطقـه انجـام شـده اسـت، امـا همچنـان 
محله هایـی همچـون عاشـق آباد، امیـن یا 
ناصرخسـرو نیاز بـه بازآفرینی مجـدد دارد.

علی اکبـر رسـالت در گفت وگـو بـا خبرنگار 
ایمنا، با بیـان اینکـه منطقه ۱۲ در مقایسـه 
بـا منطقـه سـه کـه در مرکز شـهر اسـت، 
دارای بافت فرسـوده خاصی نیسـت، اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه قدمـت ساخت وسـازها 
در خیابان هـای امیـن، ناصرخسـرو و 
محلـه قـدس و اینکـه بعضی سـاختمان ها 
در ایـن نواحـی بـر اسـاس صـدور پروانـه 
احـداث نشـده اسـت، یکـی از راهکارهای 
پیشـنهاد شـده برای حـل این مسـئله ورود 
سـرمایه گذاران متعدد به منظور ایجاد تغییر 
در بافت ناکارآمد شـهری در این ناحیه است 
که اگـر ایـن موضـوع مهـم محقق شـود، 
بـرای ایجاد نظم شـهری، سـهولت زندگی 
شـهروندان و سـرمایه گذار نیـز مطلـوب 

اسـت.
وی با اشـاره بـه وضعیت خطرنـاک منطقه 
شـهرک قدس، گفت: این محل در گذشـته 
مجتمع نظامی بـوده اسـت و در حال حاضر 
از لحـاظ سـاختاری دارای مشـکل اسـت، 
لوله کشـی ها ایـراد دارد و ترک هـای خیلی 

بزرگی در سـاختمان ایجاد شـده اسـت.
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان 
ادامـه داد: در حـوزه شهرسـازی بـرای 
تغییـر وضعیـت ایـن منطقـه، مـردم باید با 
شـهرداری مشـارکت کننـد و بـا توجـه به 
اینکـه شـهرداری اصفهـان بـرای صـدور 
پروانـه در ایـن خصـوص هیـچ مشـکلی 
ندارد، این مهم بـرای بلـوک اول به صورت 

رایـگان انجـام خواهـد شـد.
وی در خصوص سـرانه ورزشـی در شهرک 
قدس تصریـح کـرد: در فاصله خیلـی کم و 
نزدیـک به ایـن شـهرک، ورزشـگاه بزرگ 
کوهسـار وجـود دارد و بـه نسـبت میـزان 
جمعیـت در ایـن منطقـه و بـه دلیـل وجود 
بافـت فرسـوده و نداشـتن زمیـن کافـی و 
مناسـب در آن، هزینـه کردن بـرای احداث 

ورزشـگاه دیگـر منطقی نیسـت.
رسـالت با بیان اینکـه یکـی از مباحث مهم 
مدیریـت شـهری، محله محـوری اسـت، 
افزود: در بودجه سـالیانه مبالغی در خصوص 
ایـن موضـوع بـرای هـر منطقه مشـخص 
شـده اسـت و در بودجـه ۱۴۰۱ عـدد قابـل 
توجهـی بـرای ایـن منطقـه دیـده شـده و 
در بودجـه ۱۴۰۲ نیـز بـرای محله هـای 
امین آبـاد، ناصرخسـرو و عاشـق آباد بودجه 
قابـل توجهـی در ایـن خصـوص در نظـر 

گرفته شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: نزدیـک ۷۰ درصـد از 
پروژه هـای محله محـور از جمله باز شـدن 
چنـد گلـوگاه و حجـم زیـادی از زیرسـازی 
آسـفالت در محلـه محمودآبـاد انجام شـده 
اسـت امـا همچنـان محله هایـی همچون 
عاشـق آباد، امیـن و ناصرخسـرو نیـاز بـه 

بازآفرینـی مجـدد دارد.
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان 
ادامـه داد: بـه دلیـل تملک هایـی کـه 
مشـکالت قانونـی داشـته اسـت و بـا 
نتوانسـته ایم بـه جمع بنـدی  شـهروند 
برسـیم، همچنان ۳۰ درصـد در این منطقه 
عقـب هسـتیم که بعـد از حـل این مسـئله 
به صـورت مسـالمت آمیز ایـن پـروژه نیز تا 

آخـر سـال تکمیـل خواهـد شـد.

تحقق ۷۰ درصد پروژه های 
محله محور در منطقه ۱۲

 مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان
خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
بر اساس تقویم باغبانی شهر اصفهان، مجموعه اقداماتی در مناطق 

پانزده گانه اصفهان برای فصل زمستان برنامه ریزی شده است.
مجید عرفان منش اظهار کرد: با توجه به شرایط آب وهوایی و 
مراحل رشد گیاهان شامل درخت، درختچه، گل و چمن در هر 
فصلی از سال عملیات خاصی برای کاشت و نگهداری آنها انجام 
می شود که رشد بهینه و سالمتی گیاهان را در فصل بعد تضمین 
می کند، در این راستا بر اساس تقویم باغبانی شهر اصفهان، 

مجموعه اقداماتی در مناطق پانزده گانه اصفهان برای فصل 
زمستان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: آماده سازی باغچه های گل فصل جهت تعویض 
گل های داوودی و تابستانه با گل بنفشه و هرس فرم پرچین ها 
در سطح معابر و پارک ها از جمله این اقدامات برای فصل سرد 

سال است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: 
اقداماتی همچون اصالح باغچه ها، تهیه گل مناسب، طراحی 

باغچه ها و برنامه ریزی جهت طرح کاشت باغچه ها در نوروز 
۱۴۰۲ در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: واکاوی درختان آسیب دیده، شکسته یا 
تخریب شده نیز در دستور کار مناطق پانزده گانه شهرداری 

اصفهان قرار گرفته است.
عرفان منش گفت: عملیات خاک ورزی با روش هایی نظیر چال 
کود و چاهک های تهویه ای و تغذیه ای از دیگر عملیات های 

زمستانه فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان 
تشریح کرد:

مجموعهاقدامات
زمستانهبرایفضای
سبزشهراصفهان
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این روزها و در حالی که چرخش های »شی« همه را حیران کرده و 
برخی را بیشتر کم کم از پول سازی و ثروت سازی چینی ها رونمایی 
می شود. از سود 10 میلیارد دالری آن ها در صنعت نفتکش سازی 
تا کنار زده آهسته دالر در معالمالت نفتی با کارتل های نفتی 

خاورمیانه.
کارشناشان معتقدند پیشنهاد چین به کشورهای عربی برای فروش 
نفت و گاز در بورس اوراق بهادار شانگهای به معنای پایان دوران 

پترودالر و آغاز عصر پترو یوآن است.
به گزارش تحریریه، روزنامه »عربی ۲1« مصر در گزارش خود 
به نقل از تارنمای »تزار گراد« روسیه درباره سفر اخیر »شی 
جین پینگ« رئیس جمهوری چین عربستان نوشت، سفر رئیس 
جمهوری چین به عربستان از رویدادهای اصلی سال جاری بود که 

یک ضربه محکم و غیر قابل پیش بینی به آمریکا وارد کرد.
به نوشته این تارنما، چین و عربستان یک توافقنامه همکاری 
راهبردی فراگیر و یک طرح هماهنگی بین برنامه های بلندمدت 
در ارتباط با برنامه چشم انداز ۲0۳0 عربستان و ابتکار عمل کمربند 
و جاده چین و همچنین شماری یادداشت تفاهم در زمینه های 

مختلف امضا کردند. از سوی دیگر شرکت های وابسته به دو 
کشور ۳۴ قرارداد سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۳0 میلیارد دالر 

امضا کردند.
 Saudi king's visit with 1,000-strong staff shows
China's Middle East engagement

با وجود هشدارهای آمریکا در مورد خطرات امنیتی ناشی از استفاده 
از فناوری شرکت چینی هواوی، سعودی ها با هواوی قراردادی را 
درباره پردازش ابری و ساخت مجتمع هایی با فناوری پیشرفته در 

عربستان تصویب کردند.
طبق نظر کارشناسان در این فرایند چین در منطقه خاورمیانه 
جای پای خود را محکم خواهد کرد و در بسیاری از عرصه ها از 
جمله تجارت، اقتصاد، تکنولوژی و سیاسی و نظامی جای آمریکا 

را خواهد گرفت.
در آینده نفت با یوآن چین معامله خواهد شد و استفاده از دالر در 

معامالت کمتر خواهد شد.
پکن آمادگی خود را برای کمک به ریاض برای کنار گذاشتن 
نگرانی هایش درباره برنامه هسته ای ایران اعالم کرده است. این 

موضوع طرح های آمریکا و رژیم اسرائیل را در منطقه خاورمیانه 
برای تحریک کشورهای عربی علیه ایران و اهل سنت علیه شیعیان 

ناکام خواهد گذاشت.
• به عصر پترو یوآن خوش آمدید!

با توجه به این موضوع چین در آینده به اصلی ترین بازیگر در تضمین 
امنیت خاورمیانه و تضمین تأمین امنیت انرژی تبدیل خواهد شد. 
پیشنهاد چین به کشورهای عربی برای فروش نفت و گاز در بورس 
اوراق بهادار شانگهای و به کار بستن یوآن در معامالت به منزله 

درخواست برای مقابله با دالریزه شدن اقتصاد جهانی است.
در این زمینه »نیکوالی واویلوو« کارشناس مسائل چین معتقد 
است که فروش نفت از سوی عربستان به چین با استفاده از دالر به 
معنای پایان دوران پترودالر و آغاز دوران پترو یوآن است. پرداخت 
بهای نفت با استفاده از ارزهای محلی به معنای ضربه ای است که 
خطرات آن از حجم خطرات غرق شدن کامل ناوگان پنجم دریایی 

آمریکا کمتر نیست.
طبق نظر وی، از بین رفتن سیستم پترودالر سبب می شود آمریکا 

بخشی از تجارت جهانی را از دست بدهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست 
شورای عالی کار در روز سه شنبه خبر داد و گفت: رقم هزینه 
سبد معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی 

قطعًا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه ماهانه 
شورای عالی کار گفت: با توجه به ارسال دعوتنامه ها از سوی 
وزارت کار، فردا جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان 

دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود.
وی درباره دستور کار جلسه فردا، گفت: محورهای جلسه فردا 
یکی اصالح آیین نامه ماده 1۶۴ قانون کار است که به انتخاب 

نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص 
ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین نامه به روز شود و هر 

یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی ادامه داد: موضوع بعدی،  ارائه گزارشی در خصوص 
بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که 
از سوی مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی صورت خواهد 
گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد 
معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی 
بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی 
قرار دهد و روشها و مدل های جدید ارائه کند. این مرکز، نرخ 

دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می دهد و ما در جلسه فردا تصمیم می گیریم که کمیته دستمزد 

شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، 
گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در 
شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی 
امسال باالتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی توان رقم 
هزینه سبد معیشت را اعالم کرد ولی قطعًا از ۹ میلیون تومان 

در ماه بیشتر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد 
کرد و گفت: فعاًل هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در همایش تحول دیجیتال بانک 
و بیمه، اظهار کرد: در شرایط تحریم یکی از مواردی که آمریکا از 
آن استفاده می کند حکمرانی دالر است، این کشور به دلیل اشرافی 
که روی حکمرانی دالر دارد که اگر یک دالر در دنیا جابه جا شود، 
بر آن نظارت می کند و ما هم می خواهیم حکمرانی ریال را تقویت 
کنیم که هم نظارت بر آن آسان تر شود و هم جلوی پولشویی و 

فساد گرفته شود.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و قرارداده های هوشمند 

و زنجیره بلوک در شبکه بانکی به تحقق حکمرانی دیجیتالی ریال 
کمک می کند، همچنین سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی 

به کار گرفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نیاز مشتری به فناوری های 
دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست و باید با ابزارهای الکترونیکی 

در این خدمات نظارت شود.
صالح آبادی با بیان اینکه استفاده از فناوری های دیجیتال موجب 
شده شعبه های بانکی کشور به ۲0 هزار شعبه کاهش پیدا کند، 
گفت: روند کاهش شعبه ها همچنان ادامه دارد و ما دنبال این 

هستیم که مردم به این وضعیت عادت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه  ۹0 درصد افراد باالی 
1۸ سال از فناوری های بانکی استفاده می کنند، گفت: در شبکه 
بانکی کشور ماهانه بیش از ۳.۵ میلیارد تراکنش انجام می شود 
و سطح دسترسی شبکه بانکی کشور به فناوری های دیجیتال 

۹۹.۹۹ درصد است.
وی بیان کرد: شمولیت بانکی در حوزه تسهیالت دارای یک 
عقب ماندگی تاریخی است و باید از فناوری های دیجیتال در این 
زمینه هم استفاده بیشتر شود و در محیط آزمایشی بانک مرکزی 
موضوع لندتک ها دنبال می شود و همچنین مجوزهای بانک 

مرکزی در جهت نوآوری تسهیل می شود. 

چین به کشورهای عربی برای فروش نفت وگازدربورس اوراق بهادارشانگهای پیشنهاد داده است؛

پایان دوران پترودالر و آغاز عصر پترو یوآن

 ملودی دهانـی  بعـد از یـوز پلنگ 
ایرانی حـاال بایـد نگـران گوزن ها هم 
بود چـرا کـه گـوزن زرد ایرانـی هم در 
خطـر انقـراض اسـت و تعـداد آنهـا به 
شـدت کاهـش یافته اسـت. حـاال اگر 
بنویسـیم کـه حیـات وحـش کمیاب 
ایرانـی در تلـه بـی توجهی مسـئوالن 
مربوطـه گرفتـار آمـده راهی بـه خطا 

نرفته ایـم.

• تنهـا ۲۷۰ گـوزن زرد ایرانی 
ریم ا د

گـوزن زرد ایرانـی بومـی کشـور مـا 
اسـت، ایـن حیـوان زیبـا بـا خال های 
سـفید بـر روی بدنش هـر بیننـده ای 
را محسـور زیبایـی خـود می کنـد، تـا 
مدتهـا اینطـور بـه نظـر می رسـید که 
این گونـه ارزشـمند منقرض شـده اما 
دهـه ۴0 بود که مشـخص شـد گوزن 
زرد در مناطقی از دز و کرخه خوزسـتان 
وجـود دارد؛ در آن زمـان بارقـه امید در 
دلهـا درخشـید و کانـون وقـت شـکار 
در سـال 1۳۴۲ زنـده گیـری و انتقـال 
تعـدادی از ایـن گوزن ها را بـه مناطق 
جدید بـا هـدف تکثیـر در دسـتور کار 
قـرار داد. بعـد از این تصمیـم، گروهی 
متخصص به همـراه تجهیـزات مورد 
نیـاز از کانون شـکار با همراهـی پارک 
وحش تهـران بـه منطقه کرخـه اعزام 
شـدند و بـا نصـب تـور زنـده گیـری 
حیوانـات و تـالش ۶ هفتـه ای موفـق 
به زنده گیـری چهـارراس گـوزن زرد 
ایرانـی )۲ مـاده و ۲ نر( شـدند، چند ماه 
بعـد از آن دوبـاره همـان گـروه موفق 
به زنـده گیـری دو گـوزن دیگـر یک 

نـر و یک مـاده شـدند و آنهـا را بـه باغ 
وحش تهـران منتقـل و بعـد از آنجا به 
منطقـه ای ۵۵ هکتـاری در مازنـدران 

بردنـد.
آن زمـان بـود کـه پـارک کوچکـی 
در مازنـدران خانـه دوم تعـدادی از 
گوزن هـای زرد ایرانـی شـد و بعـد از 
آن تعـدادی دیگـر از ایـن گوزن هـا به 
نزدیکی دریاچـه ارومیه منتقل شـدند 
تا در محیطـی کنترل شـده نگهداری 
و تکثیر شـوند، تـا مدتها اوضـاع خوب 
بـود و تکثیـر بـا رشـد خوبـی انجـام 
می شـد، بـه طـوری کـه در یـک بازه 
زمانـی اعـالم شـد کـه بیـش از ۵00 
رأس گـوزن زرد ایرانی در سـایت های 

تکثیر وجود دارد. امـا یکی از مهمترین 
عواملـی کـه باعـث می شـود تـا خطر 
انقـراض از بیـن بـرود و نگـران از بین 
رفتـن گـوزن زرد ایرانی نباشـیم، زاد و 
ولد ایـن جانـدار اسـت آمار طبـق آمار 
در حال حاضر تنها از حـدود ۲۷0 رأس 
گوز از این گونـه ۷0 رأس ماده و بقیه نر 
هسـتند که زنـگ خطری بـرای بقای 

آن هـا می باشـد.
درسـت  ترکیـب  عـدم   •

گوزنهـا در  جنسـیتی 
حسـن اکبری معـاون محیط زیسـت 
طبیعـی و تنـوع زیسـتی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـت وی با 
تاکید بـر اینکـه از زمانی که احسـاس 

کردیـم جمعیـت گـوزن زرد ایرانـی 
کاهـش یافتـه و بـه حـدود ۲۷0 رأس 
رسـیده اسـت بررسـی ها را برای علت 
ایـن کاهـش و راهکارهـای افزایـش 
جمعیـت آغـاز کردیـم گفـت: در ایـن 
روند به مسـاله مهمی برخوردیـم و آن 
عدم تناسب جنسـیتی این گونه است، 
به طوری کـه از ۲۷0 رأس حـدود ۲00 
رأس نر و فقط ۷0 رأس ماده اسـت که 
این تمایل جنسیتی به سـمت نر بودن 

مـا را خیلـی نگـران کرد.
•  فقر تنوع ژنتیکی

وی بـا تاکیـد بـه اینکـه ممکن اسـت 
فقر تنـوع ژنتیکـی باعث غالب شـدن 
جنس نر شـده باشـد افزود: شـاید هم 

فقـر تنـوع ژنتیکـی و هـم در اسـارت 
بودن برخی دالیل غالب شـدن جنس 
نر بر مـاده باشـد، اکنون برای مسـائل 
درون جمعیتـی و ژنتیکـی گـوزن زرد 
نمی توانیـم خیلـی کاری انجـام دهیم 
چون گزینه دیگـری نداریم امـا درباره 
گورخـر در پـارک ملـی کویـر گزینـه 
داشـتیم و 1۳ گورخـر رابـه آن منطقه 
منتقـل و رهاسـازی کردیـم و تعدادی 
هـم از قبـل در آن منطقـه بودنـد؛ این 
اقـدام موجـب افزایـش تنـوع ژنتیکی 
جمعیـت موجـود در پـارک می شـود 
امـا دربـاره گـوزن گزینـه ای نداریم و 
فعـاًل روی بحـث ژنتیـک نمی توانیم 

ورود کنیـم.
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مدیرعامل سـازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
از مراجعه نکـردن برخی برنـدگان مزایـده خودروهای 

خارجی برای تحویـل گرفتن خودروهـا خبر داد.
عبدالمجیـد اجتهـادی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـه این 
سـؤال که آیا همـه خودروهـای خارجی که بـه مزایده 
گذاشـته شـده بودند تعیین تکلیف شـدند یا خیر، پاسخ 
داد: همه خودروها تعییـن تکلیف نشـده اند؛ زیرا برخی 
برنـدگان مزایـده برای بـردن خودروهـا اقـدام نکردند 

و به همیـن دلیل حـدود ۳۸ دسـتگاه خـودرو هنـوز در 
انبارهـا مانده اسـت.

وی تاکید کرد: درواقـع این خودروهـا در مزایده فروش 
رفتند امـا برنـده مزایـده بـه هـر دلیلـی خرید خـود را 
نهایی نکرده و بـه همین دلیل ضمانت نامـه اش حذف 
شـده اسـت. بنابراین این خودروها دوبـاره در دی ماه به 

مزایده گذاشـته می شـود.
بر اسـاس این گزارش، سـرانجام خودروهای خارجی 

دپو شـده در گمـرک بـه مزایده رسـید و در این راسـتا 
سـازمان جمع آوری و فـروش امـوال تملیکی تاکنون 
اقـدام بـه برگـزاری سـه دوره مزایـده خـودرو کـرده 
اسـت. در دور نخسـت 10۴0 دسـتگاه را بـه مزایـده 
گذاشـت که از این تعداد ۷۶ دسـتگاه به فروش نرفت 
و باعـث شـد دور دوم مزایده نیـز برگزار شـود. در دور 
سـوم نیـز ۳۸ دسـتگاه خـودروی سـواری بـه مزایده 

گذاشـته شد.

خودروی خارجی 
برنده شدند اما تحویل 
نگرفتند!

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 رئیس اتحادیه فروشندگان
صوتی و تصویری:

 خرید و فروش
آیفون ۱۴ ممنوع است

)XRP( ۱. ریپل
به گزارش جان دیتون )John Deaton(، وکیل فعال در حوزه کریپتو، ریپل برای 
حدود یک دهه در بین 10 دارایی رمزارزی برتر از نظر ارزش بازار باقی مانده است. 
الزم به ذکر است که این آلت کوین حتی از قبل از اتریوم )ETH( وجود داشته است. 
با این حال، سال ۲0۲۳ می تواند به یک سال به یاد ماندنی برای ریپل تبدیل شود.

برخی از مهم ترین پیشرفت های اخیر شبکه ریپل عبارتند از؛ پشتیبانی از توکن های 
غیرقابل تعویض )NFT(، آزمایش یک زنجیره جانبی سازگار با EVM )ماشین 
مجازی اتریوم(، آزمایش بازارسازهای خودکار بومی و افزایش تقاضا برای سرویس 
On-Demand Liquidity. اگرچه این تحوالت در طول بازار نزولی، تأثیر کمی بر 
قیمت XRP داشته اند، اما وضعیت در شرایط مساعدتر به راحتی می تواند تغییر کند.

عالوه بر این، XRP ممکن است برای مشاهده یک افزایش قیمت عمده نیازی به 
روند صعودی نداشته باشد. این بدان دلیل است که پیش بینی می شود حکم مربوط 
به پرونده تقریباً ۲ ساله بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده 

در مارس ۲0۲۳ یا قبل از پایان آن صادر شود.
الزم به ذکر است که این نبرد حقوقی تأثیر زیادی بر پذیرش XRP در ایاالت 
متحده داشته است؛ زیرا چندین صرافی مستقر در ایاالت متحده به دلیل جلوگیری 
از مشکالت احتمالی، این ارز دیجیتال را از لیست دارایی های تحت پشتیبانی خود 

حذف کردند.
)ADA( ۲. کاردانو

ارز دیجیتال ADA، رمزارز اصلی و بومی اکوسیستم کاردانو است. کاردانو یک 
جامعه دنبال کننده قوی دارد. به طوری که در گزارش اخیر آژانس MBLM که 
ارتباط عاطفی و صمیمیت مصرف کنندگان با برندها )brand intimacy( را 
تحلیل می کرد، شبکه بالکچین کاردانو در صنعت کریپتو، رتبه اول را به خود 

اختصاص داد.
)SHIB( ۳. شیبا اینو

دالیل زیادی وجود دارد که می تواند باعث رشد دوباره این رمزارز در سال ۲0۲۳ 
شود، از جمله توسعه متاورس شیبا، افزایش محبوبیت بازی جمع آوری کارت 

.Shibarium و نزدیک شدن به راه اندازی راه حل الیه دوم Shiba Eternity
)XTZ( ۴. تزوس

ارز دیجیتال XTZ، توکن بومی بالکچین تزوس است. پروژه تزوس به چند دلیل 
منحصربه فرد است. برای مثال، این شبکه می تواند بدون نیاز به فورک شدن، ارتقا 
یابد. عالوه بر این، این پروژه در تاریخ ۴ ساله خود هرگز سوءاستفاده ای را تجربه 

نکرده است.
در حالی که بازار ارز دیجیتال در وضعیت بدی قرار دارد، پروژه تزوس برای جذب 
سرمایه گذاران جدید، در معامالت اسپانسری برند سرمایه گذاری می کند. عالوه 
بر این، این ارز دیجیتال به طور بی سر و صدا شاهد پذیرش رو به رشد خود است.

)DOGE( ۵. دوج کوین
دوج کوین یکی از محبوب ترین ارزهای دیجیتال در جهان است و انتخاب اول 
بسیاری از تازه واردان به دنیای کریپتو محسوب می شود. سال گذشته، دوج کوین با 
جهش قیمت خود به 0٫۷۳ دالر )تنها با توییت های ایالن ماسک( جهان را شوکه 
کرد. الزم به ذکر است که با خرید شبکه اجتماعی توییتر توسط ایالن ماسک، 
بسیاری از هولدرهای دوج کوین انتظار دارند که اینمیم کوین به نوعی در این 
پلتفرم ادغام شود. با توجه به حمایت های دیرینه ایالن ماسک از دوج کوین، چنین 

انتظاراتی دور از ذهن نیست.

 حوریه محزونیه   وضع بد و بسیار اسفناک اقتصاد بر کسی 
پوشیده نیست. بدتر از همه شرایط نامطلوب اقتصاد کالن 
منجر به زیان های قابل توجهی برای سرمایه گذاران بازار 
ارزهای دیجیتال شده است. در همین راستا، »پیتر برانت« 
معامله گر کهنه کار، در ماه اکتبر اظهار داشت، هر بیت 
کوینی که در سال ۲۰۲۱ خریداری شده بود، اکنون در ضرر 
است. با این حال، شرایط فعلی بازار فرصتی عالی را برای 
سرمایه گذاران فراهم کرده تا دارایی های رمزارزی متعلق 
به پروژه های امیدوارکننده و آینده دار را با قیمت های پایین 
خریداری کنند. به همین دلیل در این مطلب ۵ آلت کوین 
برتر با قیمت کمتر از ۱ دالر را که می توانند رشد قابل توجهی 

در سال ۲۰۲۳ داشته باشند، پیشنهاد می کنیم.

گزارش

آلت کوین های زیر ۱ دالر را بشناسید؛

پیشنهادهای ارزان برای 
سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۳!

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان صوتـی و 
تصویـری، تلفـن همـراه و لـوازم جانبـی 
تهران بـا بیـان اینکه تـا این لحظـه چون 
آیفـون 1۴ به صـورت تجاری وارد نشـده، 
خریـد و فـروش آن ممنـوع اسـت، گفت: 
البتـه کسـبه دارای جـواد کسـب معمواًل 
تخلف نمی کننـد و در حال حاضـر عمومًا 
سـایت ها هسـتند کـه آیفـون 1۴ خرید و 

فـروش می کننـد.
به گزارش ایسـنا، تقریباً از مهـر ماه آیفون 
1۴ وارد ایـران شـد. امـا پیگیـری ایسـنا 
نشـان می دهـد کـه بعـد از گذشـت بیش 
از دو مـاه هنـوز خبری از رجیسـتر شـدن 
ایـن کاال نیسـت. موبایل های آیفـون 1۴ 
کـه در حـال حاضـر در بـازار هسـتند بـه 
صورت قاچاق یـا از طریق رویه مسـافری 
به کشـور وارد شده و رجیسـتر نشده است.

در ایـن رابطـه محمدرضـا رمضـان در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، با بیـان اینکـه دولت 
تاکنون اجـازه ثبـت سـفارش آیفـون 1۴ 
را بـه کسـی نـداده، اظهـار کـرد: دولـت 
همچنیـن اعـالم کـرده که بـه ایـن کاال 
اجـازه ورود نمی دهـد، امـا برخـی از 
مسـافران آیفون 1۴ را به صورت مسافری 
وارد کـرده کـه عمومـاً حـق گمرکـی هم 

پرداخـت نکرده انـد.
وی افزود: آیفـون 1۴ ارزبری زیـادی دارد 
و سـخنگوی وزارت صمت هـم گفته بود 
اجـازه واردات ایـن کاال داده نشـده اسـت. 
برخـی هـم در بازتـر می گویند آیفـون 1۴ 
قابلیت وصل شـدن به اسـتارلینک را دارد 
که البته صحـت این موضـوع را نمی دانیم 

و آن را تأییـد یـا رد نمی کنیم.
رمضان ابـراز امیدواری کـرد راه حلی برای 
ایـن موضـوع اتخـاذ شـود که هم کسـبه 
و هـم کسـانی کـه به صـورت مسـافری 
آیفون 1۴ وارد کردند مشکلشـان حل شود 
و گفت: دولت بابـت واردات و رجیسـتری 
آیفـون 1۴ هیچ قـول یا وعـده ای نـداده و 
هنوز هم راهکاری اعالم نشـده اسـت. اما 
برخـی افـراد و سـایت ها بـا صحبت های 
خود بازار تلفن همراه را منتشـنج می کنند 
و معلوم نیسـت چه منفعتـی می برنـد. اما 
تنهـا جایـی کـه می توانـد دربـاره خریـد 
و فـروش تلفـن همـراه اظهـار نظـر کند، 
اتحادیه صـوت و تصویـر و تلفن همـراه با 

بیـش از ۵000 عضو اسـت.
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان صوتـی و 
تصویـری، تلفـن همـراه و لـوازم جانبـی 
تهران با بیـان اینکه فروش آیفـون 1۴ در 
بازار غیر قانونی اسـت، تصریح کـرد: روی 
آیفـون 1۴ که بـه صـورت مسـافری وارد 
شـده، عبارت مسـافری درج شـده اسـت 
نـه تجـاری. حقـوق گمرکـی آن هـا هـم 

پرداخت نشـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا اتحادیـه بـا 
فروش آیفـون 1۴ برخورد می کنـد، اظهار 
کـرد: اگـر از فروشـگاهی شـکایت شـود، 
اتحادیـه بـا آن برخـورد می کنـد. امـا تـا 
شـکایت نشـود اتحادیـه بابـت موبایـل 
آیفون 1۴ با مغـازه داران برخورد نمی کند، 
چـرا که مرجـع رسـیدگی به ایـن موضوع 
نیسـت. سـتاد مقابله بـا قاچـاق کاال و ارز 
و نهادهـای باالدسـتی ایـن وظیفـه را بـر 

عهـده دارنـد.

خطر انقراض در کمین گوزن زرد ایرانی است
حیات وحش کمیاب ایرانی در تله بی توجهی

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بیش از ۹ میلیون تومان

توسط رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد:

رد افزایش ۵ درصدی سود بانکی



 پریسـا جمـدی   بینی تـان گرفتـه؟ گلویتـان 
می سـوزد و سـرتان درد می کنـد؟ شـاید برایتـان 
سـؤال باشـد که سـرماخورده اید یا دچـار آنفلوآنزای 
فصلـی شـده اید؟ از آنجایـی کـه بسـیاری از عالئـم 
سـرماخوردگی و آنفلوآنـزا ممکـن اسـت شـبیه 
هـم باشـند، تشـخیص ایـن دو عارضـه از یکدیگـر 
ممکن اسـت دشـوار باشـد، مگـر اینکـه فـرد مبتال 
بـه پزشـک مراجعـه کـرده و آزمایـش دهـد. در این 
مقاله بـه معرفـی تفاوت های بیـن عالئـم آنفلوآنزا و 

سـرماخوردگی پرداخته ایـم.

• تشـخیص تفـاوت بیـن سـرماخوردگی 
و آنفلوآنـزا

عامـل اصلـی ایجـاد سـرماخوردگی و آنفلوآنـزا، 
ویروس اسـت. و هـر دو عارضه باعث ایجـاد عفونت 
تنفسـی می شـوند. با بررسـی عالئم خیلـی راحت تر 
می تـوان فـرق بیـن ایـن عارضـه را تشـخیص داد. 
در صـورت ابتـال بـه سـرماخوردگی احتمـااًل عالئم 
زیـر را مشـاهده خواهیـد کـرد: آبریزش یـا گرفتگی 
بینی، گلو درد، عطسـه، سـرفه، سـردرد یا بـدن درد، 
خسـتگی مالیم. عالئم آنفلوآنزا به شـرح زیر اسـت: 
سـرفه خشـک و شـدید، تب متوسـط تا زیاد، اگرچه 
همـه مبتالیان بـه آنفلوآنزا تـب نمی کننـد، گلو درد، 
لـرزش لـرز، درد شـدید عضالنـی یا بـدن، سـردرد، 
گرفتگـی و آبریـزش بینـی، خسـتگی شـدید کـه 
ممکن اسـت تـا دو هفتـه ادامه داشـته باشـد، تهوع 
و اسـتفراغ، و همچنیـن اسـهال )شـایع ترین عارضه 
در کـودکان). معمـواًل چنـد روز طـول می کشـد تـا 
سـرماخوردگی ظاهـر شـود و خفیف تـر از آنفلوآنـزا 
اسـت. بعالوه سـرماخوردگی بین 7 تـا 10 روز از بین 
مـی رود، اگرچـه ممکن اسـت عالئـم آن تـا 2 هفته 

ادامه داشـته باشـند.
اما عالئـم آنفلوآنـزا برعکس سـرماخوردگی سـریع 
ظاهـر شـده و معمـواًل طـی 1 تـا 2 هفتـه بهبـود 
می یابنـد و معمواًل شـدیدتر از عالئم سـرماخوردگی 

هسـتند.
بـا توجـه بـه عالئم تـان می توانیـد تشـخیص دهید 
کـه دچـار سـرماخوردگی شـده اید یـا آنفلوآنـزا. در 
صـورت ابتـال بـه آنفلوآنـزا باید بـه پزشـک مراجعه 

کنیـد تا پـس از 48 سـاعت از گذشـت عالئـم تحت 
آزمایـش قـرار گیرید.

• سرماخوردگی
سـرماخوردگی نوعـی عفونـت دسـتگاه تنفسـی 
فوقانـی ناشـی از یـک ویـروس اسـت. طبـق نتایج 
حاصـل از تحقیقـات 200 نـوع ویروس وجـود دارند 
کـه می تواننـد منجـر بـه سـرماخوردگی شـوند. 
سـرماخوردگی ویروسـی بسـیار مسـری اسـت کـه 
معمـواًل افراد مبتـال را به عطسـه و سـرفه می اندازد. 
اگرچـه در هر فصلـی امـکان ابتال به سـرماخوردگی 
وجـود دارد، امـا ایـن بیمـاری در فصـل زمسـتان 
شـایع تر اسـت، چراکـه ویروس های سـرماخوردگی 
در رطوبـت کـم بهتـر رشـد می کننـد. ایـن بیماری 
مسری، از طریق سـرفه و عطسـه فرد بیمار و پخش 

شـدن ویـروس در هـوا قابـل انتقال اسـت.
یکی دیگر از راه های انتقال ویروس سـرماخوردگی، 
دسـت زدن به سـطوح )مانند میز، دسـتگیره در و ...( 

لمس شـده توسـط فرد بیمار و سپس دسـت زدن به 
چشـم، بینـی و دهان اسـت. فرد معمـواًل 2 تـا 4 روز 
اول بعـد از قرارگرفتـن در معرض ویـروس، می تواند 

ویروس را بـه دیگران منتقـل کند.
• آنفلوآنزای فصلی

آنفلوآنزا نوعی دیگر از بیماری های دسـتگاه تنفسـی 
فوقانـی اسـت. برخـالف سـرماخوردگی کـه ممکن 
اسـت در هـر فصلـی ایجـاد شـود، آنفلوآنـزا یـک 
بیماری فصلی اسـت. معمواًل فصل آنفلوآنـزا از پاییز 

تـا بهار اسـت و اوج آن زمسـتان اسـت.
در فصـل آنفلوآنـزا، ایـن بیمـاری درسـت شـبیه به 
سـرماخوردگی انتقـال پیدا می کنـد، یعنی بـا تماس 
سـطوح آلـوده. زمانـی کـه بـه ایـن ویـروس مبتـال 
می شـوید از یکروز قبـل از شـروع عالئم تـا 5 الی 7 

روز بعـد ناقل هسـتید.
ویروس های آنفلوآنزای A، B و C توسـط آنفلوآنزای 
فصلـی ایجـاد می شـود کـه آنفلوآنـزای A و B از 

شـایع ترین انواع آن می باشـند. هر سـاله سـویه های 
فعـال ویـروس آنفلوآنـزا تغییـر می کننـد، بـه همین 
دلیل هرسـال واکسـن جدیـد بـرای آنفلوآنـزا تولید 

می شـود.
برخـالف سـرماخوردگی کـه معمـواًل یـک عارضه 
خفیـف اسـت، آنفلوآنـزا ممکـن اسـت تبدیـل بـه 
یـک عارضـه جدی تـر از جملـه ذات الریـه شـود، به 
خصـوص در افـراد زیـر: کـودکان، افـراد مسـن ت، 
زنـان حاملـه و افـراد مبتـال بـه بیماری هایـی کـه 
باعـث ضعیـف شـدن سیسـتم ایمنـی می شـوند، از 

جملـه آسـم، بیمـاری قلبـی یـا دیابـت.
• چـه زمانـی بایـد بـه پزشـک مراجعـه 

؟ کنیـم
در صورتـی کـه در معـرض خطـر عـوارض آنفلوآنزا 
قرار داریـد، حتمًا بـه پزشـک مراجعه کنیـد. معمواًل 
افـراد زیـر بیشـتر در معـرض خطـر هسـتند: افـراد 
بـاالی 65 سـال، زنـان حاملـه، زنانـی تـازه 2 هفته 

اسـت کـه زایمـان کرده انـد، کـودکان زیر 2 سـال، 
کودکان زیر 18 سـال که آسـپرین مصرف می کنند، 
افـرادی کـه بـه دلیـل مبتـال بـودن بـه اچ آی وی، 
انجـام درمان اسـتروئیدی یا شـیمی درمانـی، دارای 
سیسـتم ایمنـی ضعیفی هسـتند، افـراد خیلـی چاق، 
افـرادی کـه بیمـاری مزمـن ریـوی یـا قلبـی دارند، 
افـرادی کـه اختـالالت متابولیـک، ماننـد دیابـت، 
کـم خونی یـا بیماری کلیـوی دارنـد، افـرادی که در 

خانه هـای سـالمندان تحـت مراقبـت هسـتند.
در صـورت عـدم بهبود یـا تشـدید عالئـم بالفاصله 
با پزشـک تماس بگیرید. حتـی در صورت مشـاهده 
عالئـم ذات الریـه نیز بایـد بـدون درنگ به پزشـک 
مراجعه کنید. این عالئـم عبارتند از: مشـکل تنفس، 
گلـودرد شـدید، سـرفه همـراه با مخـاط سـبز رنگ، 

تب بـاال و بـدون وقفـه، درد در ناحیه قفسـه سـینه
سالم بمانید.

بتـال بـه  ز ا بهتریـن پیشـنهاد بـرای جلوگیـری ا
آنفلوآنـزا، تزریـق واکسـن بـه خصـوص در اوایـل 
شـروع فصل آنفلوآنزا اسـت. البتـه این بـه این معنی 
نیسـت که نمی توانیـد در اواخـر پاییز یـا حتی فصل 
زمسـتان این واکسـن را تزریـق کنید، اما خـب بهتر 
اسـت زودتر ایـن کار را انجام دهیـد. این واکسـن از 
شـما در برابر ابتـال بـه ویـروس آنفلوآنـزا محافظت 
کـرده و در صـورت ابتال بـه ویروس شـدت عالئم را 

بـه شـدت کاهـش می دهـد.
 ، آنفلوآنـزا بـه  بتـال  ا از  بـه منظـور جلوگیـری 
دسـت هایتان را مرتب بـا آب گرم و صابون بشـویید، 
یـا بـا ضدعفونـی کننـده الکلـی دسـت هایتان را 
ضدعفونـی کنیـد و از دسـت زدن به دهان، چشـم و 
بینی تان جدا خـودداری کنیـد. بعالوه از افـرادی که 

دارای عالئـم آنفلوآنـزا هسـتند دوری کنیـد.
پیـروی از یـک رژیـم سـالم از جملـه رژیـم غذایـی 
حـاوی میـوه و سـبزیجات، داشـتن خـواب کافـی، 
ورزش و مدیریـت اسـترس بـه خصـوص در فصـل 
آنفلوآنـزا نیـز از دیگـر توصیه ها بـرای پیشـگیری از 

ابتـال بـه ایـن عارضه اسـت.
https://www.healthline.com/
health/cold-flu/cold-or-flu?utm_
source=ReadNext#takeaway
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مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان گفـت: بـر اسـاس تاکیـد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مدیریـت شـهری بـر اهمیـت محله محـوری، تملـک و آزادسـازی 
پروژه های محرک توسـعه و آزادسـازی  گلوگاه ها، تملک و بازگشـایی 
زمین هایی به منظـور احداث فضای سـبز محالت در دسـتور کار قرار 

گرفته اسـت.
حسـین کارگر اظهار کـرد: یکـی از اولویت هـای مدیریت شـهری در 
دوره ششـم، محله محوری، شناسایی و آزادسـازی گلوگاه های مزاحم 
در سـطح محالت بـوده اسـت، در ایـن راسـتا آزادسـازی گلوگاه های 

سـطح منطقه پنج شـهرداری در دسـتور کار قرار دارد.
وی ادامـه داد: بـه منظـور تملـک و آزادسـازی پروژه هـای محـرک 

توسـعه این منطقـه، یـک قطعه زمیـن مسـکونی بـا دو باب مغـازه با 
عرصه 2۹2 مترمربـع و حـدود ۳70 مترمربع اعیـان و بااعتبـاری بالغ 
بر 210 میلیارد ریـال در مرکز محله حسـین آباد بـرای کاربری فضای 

سـبز محله، تملک و آزادسـازی شـد.
مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان ادامـه داد: همچنیـن زمینی 
تجـاری بـه ارزش بیـش از 14 میلیارد ریـال در سـه راه نظـر تملک و 
بـرای کاربـری فضای سـبز در اختیـار شـهروندان محله قـرار گرفت.

وی تصریح کـرد: بازگشـایی یـک گلـوگاه در خیابـان ارتـش، کوچه 
ابن سـینا نیز در راسـتای محله محوری انجام شـد کـه موقعیت خوبی 

به لحـاظ دسترسـی ترافیکی بـرای شـهروندان ایجـاد کرد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بازگشایی گلوگاه های منطقه ۵ اصفهان

این موضوع فرزندان را دچار چالش عجیبی 
نموده و خواستار به کار گرفته شدن بهترین 
کارآگاهان پلیسی شده اند که دزد آن تعداد ۳5 
رأس گوسفند را مشخص نماید و یک قاضی 
عادل و آگاه نیز حکم عادالنه صادر نموده و 
عالوه بر تعداد ۳5 رأس گوسفند سود حاصل 
از شیر و پشم و زاد و ولد آن را محاسبه و به 
پدر برگرداند و اگر نه پدر به فرزندان شک 
نموده و آنها را دزد گوسفندان خود قلمداد 
خواهد نمود. لذا از حاذق ترین کارآگاهان حوزه 
اقتصاد و عادل ترین قضات حاضر در کشور 
خواهشمند است این موضوع را مورد بررسی 
و این مرد پیر کم شنوا را به حقوق خویش 
برسانند. براستی چه کسی گوسفندان پدرم 

را دزدیده است.
اما پاسخی که هر کس می توان به این 
پرسش داد این است که، آن سی و پنج رأس 
گوسفند را تورم دزدیده اما همه آن مال عاید 

ایجاد کننده تورم نشده.
بخشی نصیب دولت )به معنی کلی کلمه( که 
ایجاد کننده تورم است شده که البته ممکن 
است قسمت کوچکی از آن هم صرف کار 

مفیدی بشود.
بخشی عاید رانت خوارها و بهرمندشوندگان از 
تورم مستمر شده که ممکن است هم اکنون 
در کانادا و یا استرالیا و اروپا باشد )این که 
گوسفند مسروقه چطور می تواند از اقیانوس 
بگذرد سئوال بس بی موردی است. به این 

رانت خوارها بدهید تا کره ماه می برند(.
بخش سوم هم ضایع شده یعنی ضایعه 
اقتصادی که تورم های باال و تصمیم های 
بعدی برای کنترل دستوری قیمت ایجاد 
می کند. این از نوعی است که در اقتصاد به 
»هزینه ُمرده« مشهور است. یعنی جامعه 
پرداخت می کند و اما کسی دریافت نمی کند، 
مثل این که دود می شود. به همین دلیل هم 
»کینز« گفته بود، کاهش ارزش پول )که 
ناشی از تورم است(، چنان نیروهای تخریب 
اقتصاد را به کار می اندازد که حتی یک نفر از 
میلیون هم متوجه آن نمی شود. مردم فقط در 
مقاطعی از زندگی متوجه می شوند که هرچه 
با زحمت و تالش در فعالیت اقتصادی و 
زحمت طی سالیان رشته اند پنبه شده )مثل 
تنزل ارزش و قدرت خرید حقوق بازنشستگی 
و پس انداز بانکی...( بدون این که متوجه شده 
باشند. و چنین است که گاهی هم خشمگین 

می شوند.

اقتصاد دان و استاد دانشگاه 

سرمقاله
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... ادامه از صفحه 1

تفاوت بین آنفلوآنزا و سرماخوردگی را بلد باشید؛

بیماری های مشابه و احتمااًل همزمان

 شیوا صدر  نبردی که پوتین پس از هجوم کرونا به اوکراین، اروپا  
و سپس جهان تحمیل کرد همه معادالت را بهم ریخت تا جهان در 
مسابقه افزایش توان تسلیحاتی حرکت کند؛ چه با تصویب بودجه های 
هنگفت مثل آلمان و ژاپن چه با خریدهای کالن مثل همسایه های 

خلیجی.
حاال در تازه ترین خبرها آمده که برنامه جدید دفاعی ژاپن چنان وسیع 
است که از حاال باید این کشور آسیای شرقی را یکی از قدرت های 
نوظهور نظامی دنیا بدانیم. »فومیو کیشیدا«، نخست وزیر ژاپن از 
راهبرد جدید نظامی این کشور رونمایی کرده و رسانه های مختلف 

ابعاد آن را بررسی کرده اند.
بر اساس اعالم رسانه های ژاپنی، توکیو بودجه نظامی خود را چند برابر 
کرده و حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی 
خواهد کرد. این بدین معنی است که ژاپن از سال آینده سومین کشور 

دنیا به لحاظ وسعت بودجه نظامی خواهد شد.
راهبرد جدید ژاپن نه از زمان نخست وزیری کیشیدا بلکه از زمان 
ریاست شینزو آبه فقید بر دولت این کشور شکل گرفت. شینزو آبه از 
اولین نخست وزیرانی بود که سعی کرد دولت ملی و ارتش مستقل از 
آمریکای ژاپن را شکل دهد. طرح او در زمان کیشیدا ادامه یافت و حاال 

سر و شکل جدیدی به خود گرفته است.
برای فهم اتفاقی که در ژاپن در حال رخ دادن است باید به تاریخ رجوع 
کرد. ژاپن در انتهای قرن 1۹ و ابتدای قرن 20 به یکی از قدرت های 
نظامی نوظهور دنیا تبدیل شد. آن ها پیش از آغاز جنگ جهانی دوم 
شروع به توسعه اراضی و بنیان گذاری امپراتوری خود کردند. ژاپن 
ابتدا با روسیه جنگید و توانست منچوری را تصرف کند. این اتفاق 

باعث شگفتی جهان شد اما به ژاپنی ها دل و جرات داد. توکیو چند 
سال بعد به چین حمله کرد و در طول جنگ جهانی دوم تا اندونزی و 
استرالیا هم پیش رفت. حمله هوایی ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا 
باعث نابودی این امپراتوری آسیایی شد. آمریکا در سال 1۹45 ژاپن 
را اشغال کرد و با پرتاب دو بمب اتمی و کشتار وسیع ژاپنی ها، آن ها 

را وادار به تسلیم نمود.
بعد از نابودی امپراتوری ژاپن، آمریکا مانع از احیای ارتش این کشور 
شد. ژاپن به کشوری غرب گرا تبدیل شد و آمریکا نیز دفاع از مرزهای 

این سرزمین را برعهده گرفت.
راهبرد دفاعی ژاپن تا ابتدای هزاره جدید کارآمد بود. آن ها تحت لوای 
آمریکا و بدون ترس از جنگ یا حمله همسایگان به احیای اقتصاد 
خود پرداخته و شروع به پیشرفت کردند اما با قدرت گیری چین و کره 
شمالی و کاهش نفوذ آمریکا، ژاپن تصمیم گرفت در مسیر نظامی نیز 

راه استقالل را پیش بگیرد.
دو اتفاق در زمان ریاست جمهوری ترامپ و بایدن، ژاپن را بیشتر 
تشویق کرد که به سمت سیاست های جدید گام بردارد. ترامپ بر 
مبنای سیاست اول آمریکا حمایت های خود از ژاپن را کم کرد و برای 
مقابله با تهدیدات نظامی کره شمالی و چین از توکیو پول خواست. 
بایدن هم با سیاست خود در مقابل اوکراین نشان داد که آمریکا توان 
یا اراده الزم را برای دفاع از متحدانش ندارد. بعد از حمله پوتین به 
اوکراین، آمریکا از اوکراین حمایت مالی کرد اما حاضر نشد به کی اف 

نیروی نظامی دهد.
تفاقات ژاپن را بیش از پیش ترساند. توکیو می داند که در  این ا
منطقه ای فوق العاده حساس، تنها مانده است. در حال حاضر، سه 

همسایه ژاپن که هر سه هم مخالف آمریکا و غرب هستند، در حال 
تجهیز تسلیحاتی خود هستند: روسیه، چین و کره شمالی. ژاپن مانند 
کره جنوبی در مقابل این سه کشور تنها مانده و در مورد دفاع آمریکا 
از خود نیز مردد است. بنابراین، طبیعی است که به فکر احیای ارتش 

امپراتوری خود باشد.
راهبرد جدید ژاپن می تواند در مدت چند سال دنیا را وارد عصر تهدید 
و خطر کند. به گفته بیشتر مورخان، آنچه منجر به جنگ جهانی اول 
و دوم شد، به هم خوردن توازن قدرت در اروپا و جهان بود. تا پیش 
از ایجاد کشور آلمان و روی کار آمدن بیسمارک، هم قاره اروپا و هم 
کشورهای تحت استعمار بین دو قدرت اصلی یعنی انگلستان و 
فرانسه تقسیم می شدند. با روی کار آمدن آلمان، این تقسیم بندی 
به هم ریخت. آلمان تبدیل به امپراتوری سوم گردید و خواهان سهم 
بیشتر از جانب انگلستان و فرانسه شد. نتیجه این اتفاق وقوع دو جنگ 

بزرگ جهانی بود.
امپراتوری ژاپن نیز در شرق به قدرت جدیدی بدل شد که در مقابل 
روسیه و انگلستان ایستاد و به همین دلیل، بخشی از جنگ اروپا به 

آسیا نیز کشیده شد.
در حال حاضر نیز ژاپن در حال تغییر موازنه قدرت است. اگر ژاپن تبدیل 
به یک غول نظامی شود، چین، روسیه و کره شمالی نیز احساس خطر 
کرده و شروع به واکنش می کنند. در حال حاضر، کشورهای شرقی 
می دانند که ژاپن تابع آمریکا است و نمی تواند مستقاًل عمل کند اما 

در صورت استقالل نظامی توکیو، وقوع هر سناریویی محتمل است.
این خطر زمانی بیشتر می شود که بدانیم شعار احیای ارتش داخلی و 
تسلیح آن معمواًل با نوعی ملی گرایی همراه است. این اتفاق در بین 

کشورهای اروپایی نیز در حال وقوع است. احزاب فرانسوی، بلژیکی و 
آلمانی که مدعی ملی گرایی و استقالل از اتحادیه اروپا هستند، تاکید 
شدیدی بر احیای ارتش های داخلی، خروج از ناتو و استقالل عمل 
نظامی دارند. در مورد ژاپن نیز ممکن است این اتفاق بیفتد. ملی گرایی 
ژاپنی در صورت تشدید می تواند به ایده »احیای امپراتوری« تبدیل 

شود. ژاپنی ها یک بار در ابتدای قرن 20 این ایده را پیگیری کردند که 
منجر به مرگ میلیون ها چینی، آمریکایی و ژاپنی شد. احیای مجدد 
این ایده می تواند تقابل نظامی ژاپن با چین یا کره شمالی را حتمی کند. 
این اتفاقی است که ممکن است بخشی از عالم را به آتش بکشاند و 

خون های بسیاری را روی زمین جاری کند.

ژاپن سومین کشور دنیا به لحاظ وسعت بودجه نظامی!

توکیوی ترسناک!

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز، شب یلدا شهروندان اصفهانی و 
گردشگران می توانند در فصل زمستان تا پایان دی 1401، به مدت یک ماه از 
طرح های تخفیفی ویژه ابرسازه های اصفهان، تله کابین صفه، تله سی یژ ناژوان 

و شهر رویاها بهره مند شوند.
سعید ساکت پیرامون جشنواره زمستانی ویژه عموم مردم اظهارداشت: به موجب 
آنکه پهنه های عملکردی و ارائه خدمات شرکت توسعه سیاحتی سپاهان در نقاط 
ویژه گردشگری کالنشهر اصفهان همچون پارک جنگلی ناژوان، کوه صفه و شرق 
اصفهان واقع شده است به همین دلیل گردشگران زیادی عالقه مند به استفاده از 

ابرسازه های تفریحی اصفهان هستند.

وی افزود: به منظور بهره مندی بیش از پیش همشهریان و گردشگران گرامی از 
ظرفیت های تفریحی ابرسازه های اصفهان، طرح تخفیف زمستانی ابرسازه های 
تفریحی اصفهان ویژه عموم مردم طراحی و برنامه ریزی شد که به مناسبت بلندترین 

شب سال، شب یلدا آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان با بیان آنکه این طرح تا پایان ماه دی، به مدت یک ماه تداوم خواهد داشت، 
در تشریح جزئیات این طرح تخفیفی اظهارداشت: شهروندان اصفهانی و گردشگران 
می توانند در سه شنبه ها و چهارشنبه های دی 1401 با مراجعه به تله کابین صفه و 

تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها از تخفیف ویژه 50 درصدی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: همچنین عالقه مندان به استفاده از ظرفیت های تفریحی ابرسازه های 

تفریحی کالنشهر اصفهان می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه های دی 1401 با 
مراجعه به تله کابین صفه و تله سی یژ ناژوان با خرید 2 بلیت از یک عدد بلیت رایگان 

بهره مند شوند.
ساکت پیرامون ساعات فعالیت اماکن تحت مدیریت شرکت توسعه سیاحتی 
سپاهان خاطرنشان کرد: تله کابین صفه، از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15 الی 22 
و در روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 10 صبح الی 22 میزبان گردشگران است. 
همچنین شهروندان اصفهانی می توانند از سه شنبه الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 
21 با مراجعه به شهر رویاها از ظرفیت های تفریح و سرگرمی این مجموعه استفاده 
کنند. مجموعه تله سی یژ ناژوان نیز از یکشنبه الی جمعه از 10 صبح لغایت غروب 

آفتاب میزبان گردشگران عزیز است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان خبر داد:

زمستان طالیی با جشنواره طالیی 
ابرسازه های تفریحی اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5
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