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جلسه مشترک کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت استان اصفهان تشکیل و مقرر شد؛

ایجادآژانسسرمایهگذاریوجذبسرمایهگذار

7 Health Benefits Of 
Falafel: Recipe, Side 

Effects, And More
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معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

ُکندینتعاملکسادیبازارگردشگری
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شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری هفته  
پیش با رشد 4 هزار و 105 واحدی به یک میلیون 
و 4۹۶ هزار و ۲00 واحد رسید و در مرز 1.5 میلیون 
واحد قرار گرفت. در این روز، شاخص هم وزن هم 
با رشد ۳۳۲۲ واحدی به 445 هزار و ۷۲1 واحد 
رسید. در حال حاضر برخی مسائل ازجمله نگرانی 
از قطعی گاز کارخانه ها در فصل زمستان، نرخ 
بهره، نوسان نرخ ارز در بازار و همچنین نامشخص 
بودن متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار در بودجه سال 
آینده مانند نرخ انرژی، نرخ حقوق مالکانه معادن، 

نرخ بهره، نرخ ارز نیمایی و... ازجمله ریسک هایی 
است که مانع حرکت منطقی شاخص بورس 

تهران شده اند.

داستان دنباله دار قطعی گاز
در روزهای گذشته، خبر قطعی گاز صنایع 
بروی سامانه کدال قرار گرفت و بازار سهام را تحت 
تأثیر قرارداد. اما به نظر می رسد نباید مسئله قطعی 
گاز را بسیار حساس دنبال کرد. چراکه بسیاری از 
شرکت ها در مدت زمانی که با قطعی گاز مواجه 

می شوند، به مباحث تعمیرات اساسی ساالنه و 
اورهال می پردازند و کاهش میزان تولید را به نوعی 
پوشش می دهند. بنابراین نباید با این مسئله - به 
شرطی که این محدودیت برای شرکت ها کمتر 
از یک ماه باشد-، احساسی برخورد کرد، بلکه 
باید به جای رفتار هیجانی، با بررسی میزان تولید 
شرکت ها در ماه های مشابه سال قبل، تأثیر قطعی 
گاز را بر سوددهی و بازدهی ساالنه شرکت ها 

تحلیل کرد.
...ادامه در صفحه 8
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تحلیل بر روند میان مدت بازار سرمایه 
بورس در زمستان سردتر است!
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نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

صدور کارت ملی برای اتباع خارجی با 
تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت

وزارت اقتصاد ژرمن ها از تعلیق توسعه همکاری ها با ایران خبر داد؛

جریان
نبرد پنهان

خواص شگفت انگیز نارگیل که بد نیست بدانید؛

دنیایی از خواص
درون توده ای محکم
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برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در اصفهان؛

عطر بهشتی الله های زهرایی در دیار 
نصف جهان

چهره روز

استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان:

فرصتیفوقالعادهبرایبازارصادراتی
ایرانبهروسیهبازشدهاست
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استاندار اصفهان با بیان اینکه فرصت فوق العاده پیش روی بازار 
صادراتی ایران به سوی روسیه باز شده است، گفت: بایستی 
اصفهان را به عنوان الگویی موفق در کشور در زمینه صادرات به 

روسیه تبدیل کنیم...

منبع: ایرنا

 آگهی مناقصه عمومی
شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر گز برخوار، اجرای عملیات فاز اول پیاده روسازی معابر با اولویت 
بلوار شهید اشراقی شهر گز برخوار را به اشــخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1401/10/17 به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی مناقصه 
فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. همچنین اداره 
عمران و شهرسازی شهرداری با شماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده پاسخگویی 

به سواالت احتمالی می باشد.
شهرداری گز برخوار

نوبت اول

شناسه آگهی: 1432818

 آگهی مناقصه )چاپ اول (
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:

1- مناقصه خرید و نصب تجهیزات کارت بلیت )AFC( و مدیریت ناوگان )AVL( اتوبوس های خمینی شهر ثبت در سامانه تدارکات دولت به 
شماره 2001093298000039 مورخه 1401/9/24 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/14 مواعد زمانی: تاریخ انتشار فراخوان: 1401/10/7 
زمان  بازگشایی پاکت ها: 1401/10/25 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/24  

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی 33641415

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر شناسه آگهی: 1432983

نوبت  دوم آگهی تجدید مزایده عمومی
در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 65 مورخ 1400/10/15 شورای محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش یک قطعه 
پالک زمین مسکونی از اراضی گلستانه واقع در شهر رزوه از طریق تجدید مزایده به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مزایده به 

واحد مالی شهرداری مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1-پالک شماره 22 به متراژ 208/78 مترمربع 15000000 ریال طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری

2-دادن سپرده تضمین که از 5% )پنج درصد( مبلغ کارشناسی کمتر نباشد، به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
3-برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ و نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
7-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1401/10/17 در محل دفتر شهردار می باشد.

جعفریادگاری- شهردار رزوه شناسه آگهی: 1429972

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با مفقود شدن مدارک شناسایی خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن سفارش آگهی:
 021  -88356308 - 88016649 
  031-32274694
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دور دوم از یازدهمین دوره مسابقات ملی 
مناظره دانشجویان، پنجم دی ماه در جهاد 
دانشگاهی صنعتی واقع در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار شد. دور دوم مرحله استانی 
یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران، پنجم دی ماه، با حضور ۱۲ 
گروه از دانشگاه های مختلف استان در تاالر 
هنر دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. این 
مرحله از مناظره دانشجویی، میان گروه های 
منتخب مرحله اول مناظره در دانشگاه 
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان برگزار 
شد. در این مرحله از مناظره، گروه های »جهاد 
علمی« از دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، 
»بقیة اهلل« اعظم از مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی استان اصفهان، 
»علمدار کمیل« از دانشگاه فرهنگیان 
امام خمینی )ره( کاشان، »ابناء العقل« از 
پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان 
استان اصفهان، »شهید خرازی« از دانشگاه 
علمی کاربردی ایران سپهر، »آفتاب«، 
»مغناطیس«، »یاران باران« و »نقطه 
ویرگول« از دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز 
گروه »آرمان« از دانشگاه علمی کاربردی 
جامعه اسالمی کارگران، از جمله گروه های 
شرکت کننده در این مناظره دانشجویی 
بودند. به گزارش ایسنا، در این دوره از 
رقابت ها، گروه های شرکت کننده به عنوان 
گروه های موافق و مخالف درباره گزاره های 
»بدون رفع تحریم ها توسعه اقتصادی ایران 
امکان پذیر نیست«، »روند کلی دین داری 
در جامعه ایران رو به افول است«، »رواج 
شبکه های اجتماعی بنیان خانواده را سست 
کرده است«، »علت اصلی کاهش تمایل به 
ازدواج، مشکالت اقتصادی است«، »شکاف 
نسلی در ایران به مرحله بحران رسیده است«، 
»برای رشد صنعت گردشگری در ایران 
باید حجاب برای توریست ها آزاد باشد«، با 
یکدیگر به مناظره پرداختند. و در پایان، بر 
اساس معیارهای مد نظر داوران، گروه های 
»یاران باران«، »مغناطیس«، »آفتاب«، 
»شهید خرازی«، »علمدار کمیل« و »جهاد 
علمی« به مرحله سوم استانی یازدهمین 
دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان 

ایران راه یافتند.
گفتنی است که مرحله سوم استانی از 
یازدهیمن دوره از مسابقات ملی مناظره 

دانشجویان هفته آینده برگزار می شود. 
برگزیدگان مرحله استانی، پس از دریافت 
جایزه های ۳ و ۲ و میلیون تومانی، به ترتیب 
به مرحله منطقه ای و کشوری راه پیدا 
می کنند. همچنین، بهره مندی از تخفیف 
ویژه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت 
جهاد دانشگاهی و اعطای گواهی شرکت در 
مسابقه به تمامی شرکت کنندگان، از مزایای 

جانبی حضور در این رویداد است.

مرحله دوم از یازدهمین 
دوره مسابقات ملی 
مناظره دانشجویان

در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد؛

سـردار محمدرضا میرحیدری افزود: کارشناسـان پلیس امنیت اقتصادی 
با رصد بـازار و نظارت دقیق بـر روی تحرکات ُمجرمـان اقتصادی موفق 
به کشـف این جرائـم در حوزه پولشـویی، فـرار مالیاتـی، احتـکار، زمین 

خواری، اخـالل در بـازار ارز و دیگر بخش ها شـدند.
وی گفت: در این پیونـد ۱۹۵ ُمجرم اقتصـادی دسـتگیر و تحویل مرجع 

قضائی شـدند.
فرمانـده انتظامـی اصفهـان ادامـه داد: همچنیـن کارشناسـان پلیس در 
حوزه مبـارزه با قاچـاق کاال نیـز ۲ هـزار و ۴۷۶ ُجـرم را کشـف و پرونده 
آنهـا را بـه مرجـع قضائـی ارسـال کردنـد کـه ارزش آنهـا بالغ بـر ۵۲۷ 

میلیـارد ریـال بود.
وی با بیـان اینکه تمرکز کارشناسـان پلیـس بـر روی پرونده های کالن 
قاچـاق کاال قـرار دارد، تصریح کرد: ارزش ریالی ۵۲۱ ُجرم کشـف شـده 
افزون بر یـک میلیارد ریـال و ارزش ریالـی ۱۹۷ قاچـاق کاال باالی پنج 

میلیارد ریال اسـت.
رئیس پلیـس اسـتان اصفهـان به افـراد فرصـت طلبی کـه بـا دور زدن 
قانـون، قاچـاق کاال و احتکار کاالهای اساسـی بـه اقتصاد کشـور ضربه 
می زننـد و باعـث بـروز مشـکالت عدیـده در زندگـی مـردم می شـوند، 
هشـدار داد که دیر یـا زود پلیس به سـراغ آنـان می آید و بسـرعت تاوان 

اقدامـات ُمجرمانه خـود را خواهنـد دید.
وی همچنیـن در بـاره عملکـرد پلیـس آگاهـی فرماندهـی انتظامـی 
اصفهان در ۹ ماهه امسـال گفت: در ایـن مدت ۱۲۲ باند سـرقت منهدم 
شـدند که شـامل ۲۷ بانـد سـرقت منـزل، ۶ باند سـرقت مغـازه، ۱۶ باند 
سـرقت اماکـن خصوصـی، یـک بانـد سـرقت موتورسـیکلت، ۱۳ بانـد 
سـرقت خودرو، هفت باند سـرقت اشـیای داخل خودرو، ۱۰ باند سـرقت 
به ُعنـف، ۶ بانـد موبایل قاپ، یـک باند راهـزن، ۲ باند جیب بُر، سـه باند 
سرقت احشـام، ۲۱ باند سـرقت سـیم برق، سـه باند سرقت مسـلحانه و 

۶ باند سـرقت ُخـرد بودند.
سـردار میرحیـدری با بیـان اینکه کشـف و اسـترداد امـوال مسـروقه به 
مالباختـگان یکـی از اولویت های اصلـی پلیس اسـتان اسـت، گفت: در 
مدت یاد شـده چهـار هـزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اموال مسـروقه کشـف و 

به مالباختگان بازگشـت داده شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در همیـن زمینـه ۵۰۸ نفـر از محکومـان متواری 
شناسـایی و دسـتگیر شـدند که ۳۵۱ نفـر از آنهـا دارای احـکام مرتبط با 

سـرقت بودند.
فرمانـده انتظامی اصفهـان افزود: بـا مجمـوع اقدامات صـورت گرفته و 
همکاری مـردم کاهش قابـل توجهـی در برخی از سـرقت ها در اسـتان 
در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل مشـاهده می شـود کـه می توان 
به کاهـش ۹.۴ درصدی سـرقت منـزل، ۱۱.۶ درصـدی سـرقت مغازه، 
۱.۹ درصدی سـرقت خودرو، ۲.۳ درصدی سرقت احشـام، ۶.۲ درصدی 

قـاپ زنـی و ۱۱.۵ درصدی جیـب بُری اشـاره کرد.

ــده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف ۱۵۳  فرمان
ــر ۱۱  ــه ارزش بالغ ب پرونــده جرائــم اقتصــادی ب
هــزار و ۱۶۳ میلیــارد ریــال توســط کارشناســان 
ــال در  ــه امس ــادی در ۹ ماه ــت اقتص ــس امنی پلی

اســتان خبــر داد.

کشف ۱۵۳ ُجرم اقتصادی به 
ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

خبر روز

 مردم اصفهان به استقبال الله های 
زهرایی آمدند که والیت پذیری را در 
مکتب مادر آموخته بودند. شهدای 
گمنامی که عطر بهشتی را در دیار 

نصف جهان طنین انداز کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، دلتنگی، 
گل می کند؛ چشم ها ابری می شود؛ 
ابرها بهانه گیر می شوند و ابرهای 
بغض آلود نشسته کنج دیده از گوشه 
چشم می بارد و می بارد... مادر رفت... 

مادر افتاد و رفت...

مادرم؛ مادرت؛ مادرمان؛ 
مادر همه هستی؛ رفت...

قسم به نام بلندت؛ قسم به چادر 
خاکی ات؛ قسم به آرامش نشسته 
کنج دلمان از نام دلربایت؛ قسم به 

فاطمه )س( و قسم به نام مادر..
شهرم میهمان دارد؛ بچه های جنگ 
ند؛ بچه های فاطمه )س(..  آمده ا
همان ها که دلشان قرص بود به 
سربندهای یا فاطمه )س( و یا زهرا 
تسبیح  غرق  که  همان ها  )س(، 
همان ها  می شدند،  کبریایی اش 
که اهلل اکبر؛ الحمدهلل و سبحان اهلل 
را زندگی می کردند، همان ها که 
اسیر جذر و مد مادرانه اش می شدند، 
همان ها که غرق صبر و نجابت و 
شکوه زنانه اش می شدند، همان ها 
یاس  عطر  بوی  که سجاده شان 
می داد، همان ها که به یاد قاسمش؛ 
پر پر می شدند، همان ها که با سینه 
زنی برای مادر؛ سماوات را سیر 

می کردند.
از  استقبال  در  اصفهان  مردم 
شاگردان مکتب روح اهلل سنگ تمام 

گذاشتند، آن ها از هر گوشه این دیار 
خود را به پل بزرگمهر رساندند تا 
۱۴ الله زهرایی را در بربگیرند، 
الله هایی که والیت پذیری را در 

مکتب مادر آموخته بودند.
نام مادر، گمنامی و عشق از روزهای 
دفاع مقدس باهم عجین شده و 
این عشق میان مادر و فرزندان 
سال هاست که رخ نمایی می کند. 
امروز ۱۴ شهید دوران دفاع مقدس 
که یکی از آنها به نام شهید محسن 
اسماعیلی شناسایی شده بود، در روز 
شهادت بی بی دو عالم، مورد استقبال 
مردم دیار زاینده رود قرار گرفتند تا 
پس از گذشت این روزهای سخت، 
قوت قلبی برای دل خستگان باشند.

فریادهای لبیک یا زهرا امروز روی 
لبان مردان و زنانی که به استقبال از 
قهرمانان خود آمده بودند، طنین انداز 

شده بود.

اطاعت پذیری شهدا، نام 
آنها را در دل ها مقدس 

کرده است
حجت االسالم والمسلمین اسداهلل 
دادگستری  کل  رئیس  جعفری، 
استان اصفهان در این مراسم با بیان 
اینکه باالترین ارزش ها حاضر شدن 
انسان به عنوان مجاهد فی سبیل اهلل 
با فرمان خدا در میدان است، گفت: 
این شهدا سر از پا نمی شناختند که 
فرمان خدا و ولی امر را اطاعات کنند.

شهدا  نام  که  آنچه  افزود:  وی 
را در دل ها مقدس کرده است، 
اطاعت پذیری آنهاست و این در 
خطبه حضرت زهرا )س( وجود دارد 

که به کرار به آن تاکید داشتند.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
اصفهان شهدا را مایه عزت و عظمت 
مردم دانست و گفت: آن ها به واسطه 
یثار و فداکاری در راه خدا مورد  ا
تجلیل و تکریم مردم انقالبی قرار 
می گیرند و این کمترین کاری است 
که در مقابل مجاهدت های آنها 

انجام می شود.
وی ادامه داد: وظیفه ما در قبال این 
شهدا در واقع ادامه راه نورانی آنها و 
سیره و عملی زندگیشان است. شهدا 
زمانی که با انحرافات مواجه می شدند 
آرام و قرار نداشتند و با تجاوز معاندین 

مقابله می کردند.
حجت االسالم جعفری با اشاره به 
حضور شهدا در میدان مبارزه تصریح 
کرد: مسئوالن و مردم باید به تاسی از 
آرمان های شهدا در میدان حاضر شوند. 
این کشور با همه دشمنی ها و گردن 

کشی ها به جهان نشان داد که ملت 
فهمیده ایران فرهنگ ایثار و شهادت 
را در میان خود زنده نگه داشتن تا این 
زمان نقشه های دشمن نقش بر آب 

شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
ادامه داد: تصاویر این مردم پای این 
تابوت های شهدا مخابره خواهد شد و 
آنهایی که اهانت کردند و کف و سوت 
زدند و در زمین دشمن بازی کردند، 
بدانند که به سزای اعمالشان خواهند 
رسید و آنهایی که در حوزه عفاف و 
حجاب دهن کجی می کنند آگاه باشند 
که نه حکم خدا عوض شده و نه قانون 
جمهوری اسالمی و هرکس نسبت به 
مقدسات این نظام دهن کجی کند با 

آن برخورد می شود.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم مسئوالنه 
در این جبهه با سرافرازی وارد و خارج 
شویم و با اطاعت از نایب امام زمان 

)عج( سرافرازی و کمال انقالب تا 
تمدن بزرگ اسالمی را به ثمر برسانیم 
تا پرچم را از دست نایب امام زمان )عج( 

به دست منجی عامل بسپاریم.
و  شکوه  پر  استقبال 
قدردانی از ایثار فرزندان 

این سرزمین
بار دیگر مردم اصفهان که با تقدیم 
بیش از ۲۳ هزار شهید فداکاری خود 
به نظام جمهوری اسالمی را بارها 
نشان داده بودند، با استقبال پرشکوه 
یثار و رشادت های  ز ا و قدردانی ا
فرزندان این سرزمین نشان دادند 
که راه شهادت و دفاع از این مرز و 
بوم ادامه دارد. پالکاردهای تصویر 
حاج قاسم سلیمانی هم در دستان 
مردم خبر از نزدیک شدن به سالگرد 
شهادت این بزرگ مرد می دهد که 
واقعیت و حقیقت مرد میدان بودن را 

زنده نگه دارند.

عطر بهشتی الله های زهرایی در دیار نصف جهان
برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در اصفهان؛
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تقویت اعتقادات نسل جدید برای کاهش 
ناهنجاری ها و رفع سو نگرانی ها الزم است. محمدرضا ابراهیمی، در یادواره شهدای دانش 
آموز تیران و کرون، اظهارکرد: دشمن نسل جدید به ویژه دانش آموزان را هدف قرار داده 
است. وی افزود: تبیین گری و آگاهی بخشی در حوزه اعتقادات و دستاوردهای انقالب 
می تواند مانع از خسارت به جامعه و انحراف نسل جدید شود. به گزارش ایسنا، مدیرکل 
آموزش و پرکرش استان اصفهان تصریح کرد: پیشرفت انقالب اسالمی مایه دلسردی 
و تأسف دشمن شده و نمی خواهند این روند ادامه یابد. وی یادآورشد: دشمن برای تحقق 

هدفدخود هزاران میلیارد ریال هزینه می کند تا اینکه حکومت اسالمی توسعه نیابد. ابراهیمی 
با بیان اینکه روشنگری بنیان گذار انقالب اسالمی راه و روش صحیح زندگی را تبیین کرده، 

اذعان کرد: انقالب اسالمی مسیر پیشرفت را نشانه گرفته و راه روشنی برای ملت دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: راه شهدا را پایدار است و نسل 
جدید در همین مسیر مجدانه پیشرفته و با تالش و مجاهدت علمی مسیر انقالب اسالمی 
را توسعه می دهند. شهرستان تیران و کرون دارای ۳۶ شهید دانش آموز است که از خانواده 

آنان تجلیل شد.

تقویت اعتقادات برای 
مصونیت نسل جدید 
الزم است

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

تاالر هنر به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه )س( تا دهم 
دی ماه میزبان نمایش »صدای سکوت« است که به نویسندگی 
و کارگردانی سید روح اهلل فهیمی، بخش هایی از زندگی سلمان 
فارسی را روایت می کند. سید روح اهلل فهیمی اظهار کرد: نمایش 
»صدای سکوت« درباره سیر زندگی سلمان فارسی، از نوجوانی تا 
شهادت حضرت زهرا )س( است و مخاطب در طول این نمایش 
شاهد اتفاقاتی از صدر اسالم خواهدبود. او ادامه داد: در این نمایش، 
وقایعی مانند جنگ احد، جنگ خندق، شهادت پیامبر اکرم )ص(، 
واقعه سقیفه بنی ساعده و غصب خالفت امیرالمؤمنین )ع(، 
سرزمین فدک، احراق بیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
برای تماشاگران ارائه خواهدشد و با بیان این اتفاقات به شبهات 
بینندگان در این زمینه پاسخ داده می شود. فهیمی با اشاره به 

انتخاب نام نمایش، گفت: »صدای سکوت« یک تفسیر و تأویل 
خاص ندارد، اما به صبر و سکوت اهل بیت )ع( و یارانشان، در 
مقابل غصب خالفت و ظلم هایی که به ایشان شد اشاره  دارد. 
این سکوت همچون بُغضی در سینه و استخوانی در گلو تا ابد 
باقی می ماند و در لحظه ظهورِ آخرین ذخیره الهی، به فریاد تبدیل 
می شود. این کارگردان افزود: نمایش »صدای سکوت« همچنین 
به صدا و ناله غریبِی حضرت محسن )ع( در رحم مادر اشاره دارد 
که هرگز شنیده نشد. او با بیان اینکه گروه نمایش »مهرتابان 
مهدوی« بیش از ۵ سال است که با اجرای نمایش های مذهبی 
در اصفهان فعالیت دارد، گفت: ما معتقدیم کار برای اهل بیت )ع( 
را مثل قرآن نمی توان قیمت گذاشت، به همین دلیل تماشای این 
نمایش برای عالقه مندان به اهل بیت )ع( رایگان است. نویسنده 

و کارگردان نمایش »صدای سکوت« اضافه کرد: در نمایش 
»صدای سکوت« اسداهلل بابایی، اسماعیل زنگل گیاه، محمدرضا 
رفیعی، ابوالفضل شریفی، مصطفی بیگدلی، مهدی فرخانی، 
امیرعلی ملک محمد، محمدجواد توالیی، سید رضا هاشمی، 
حجت دشتگرد، سید عباس فیض و عبدالرسول زارع به ایفای 
نقش پرداخته اند. به گزارش ایسنا، نمایش »صدای سکوت« به 
مناسبت ایام فاطمیه تا دهم دی ماه در دو سانس ۱۸: ۱۵ و ۲۰: ۱۵ 
در تاالر هنر، واقع در اصفهان، بزرگراه شهید چمران، میدان الله 

به روی صحنه می رود.
https:// عالقه مندان برای رزرو بلیت رایگان می توانند به

formafzar.com/form/namayesh مراجعه کنند و یا با 
۰۳۱۳۴۴۶۴۴۶۹ و ۰۹۹۱۶۶۸۴۴۸۰ تماس بگیرند.

به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه )س(؛
 تاالر هنر میزبان »صدای سکوت« است



چهار شنبه 7 دی 1401  | شمـاره 1234

شهرستان

Isfahan News

)ره(  خمینـی  امـداد  کمیتـه  رئیـس 
شهرسـتان ناییـن گفـت: اولیـن رویداد 
همایـش  عنـوان  تحـت  کارآفرینـی 
ایـده تا پدیـده در اسـفندماه امسـال در 
ناییـن برگـزار می شـود. محمـد جـواد 
شـفیعی در جلسـه هماهنگـی برگزاری 
بـا حضـور  پدیـده  تـا  ایـده  همایـش 
صنایـع  صاحبـان  اقتصـادی،  فعـاالن 
و مسـئوالن شهرسـتان نائیـن، اظهـار 
کـرد: اولیـن رویـداد کارآفرینـی تحـت 
در  پدیـده  تـا  ایـده  همایـش  عنـوان 
اوایـل اسـفند مـاه در شهرسـتان نائین 
برگـزار می شـود. انتظـار مـی رود کـه از 
همـه ایده هـا، صاحبان ایـده و نخبگان 
شهرسـتان و ظرفیت آنها استفاده کنیم 
تـا بتوانیم خـوراک مورد نیـاز به صورت 
هدفمنـد دریافـت و در امـور الزم، اجـرا 

. کنیم
ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  بـه  وی 
و  حرفـه ای  فنـی  دانشـگاهی،  مراکـز 
آمـوزش و پـرورش در حـوزه اشـتغال 
اشـاره و تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 
اینکـه مبحث اشـتغال، یکـی از مباحث 
اصلـی کشـور و دغدغـه دولت مـردان 
بـوده اسـت، کمیتـه امـداد خمینـی ره 
مراکـز  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا 
دانشـگاهی، فنـی حرفـه ای و آموزش و 
پـرورش و دسـتگاه های متولـی کـه در 
جهـت ریـل گـذاری اشـتغال فعالیـت 
دارنـد، تفاهـم نامـه مشـترکی تنظیـم 
کـرده اسـت تـا از ظرفیت هـای ایـن 
دسـتگاه ها در جهت آموزش مددجویان 
از دوران ابتدایی، دبیرسـتان، هنرسـتان 
و ظرفیـت دانشـگاه ها در جهـت تربیت 
نیـروی کار توانمنـد و حرفـه ای بـرای 

ورود بـه صنعـت اسـتفاده شـود.
)ره(  خمینـی  امـداد  کمیتـه  رئیـس 
طـی  داد:  ادامـه  نائیـن  شهرسـتان 
یکسـال گذشـته در نقشـه راه اشـتغال 
برنامـه ای  ره،  خمینـی  امـداد  کمیتـه 
تحت عنـوان رویدادهـای کارآفرینی یا 
فعالیت هـای دانـش بنیـان برنامه ریزی 
شـد تـا بتوانیـم از ظرفیـت هـر منطقه 
و شهرسـتان در جهـت توانمند سـازی، 
ایجـاد انگیزه و آشـنایی مخاطبـان زیر 
مجموعـه کمیتـه امـداد بـا توجـه بـه 
اینکـه تعـداد قابـل توجهـی از جمعیت 
شهرسـتان نائین، زیـر مجموعه کمیته 
امـداد امام خمینی ره هسـتند، اسـتفاده 

. کنیم
دانشـگاه  رئیـس  جمشـیدی،  مهـران 
آزاد اسـامی واحـد نائیـن ضمـن بیان 
طـرح  و  صنایـع  بـا  دانشـگاه  ارتبـاط 
پویـش و آسـیب شناسـی ایـن طـرح 
در مجموعـه شهرسـتان نائیـن، گفـت: 
تقاضـا داریـم کـه صاحبـان صنایـع و 
مدیـران کارخانجـات در طـرح همایش 
ایـده تـا پدیـده حضـور داشـته باشـند. 
مرکـز رشـد مـا در شهرسـتان نائیـن، 
خروجـی مطلوبـی نداشـته اسـت و در 
تـاش هسـتیم به وسـیله هـم افزایی 
بـا صنعـت، این مرکـز رشـد را در نائین 
تقویـت و به خروجی مطلوب برسـانیم.

حجـت االسـام و المسـلمین محمـد 
مطهرخو، امـام جمعه شهرسـتان نائین 
ضمـن اسـتقبال از طـرح همایـش ایده 
تـا پدیـده و تشـکر از دسـت اندرکاران و 
مدیـران، اظهار کرد: برگـزاری همایش 
ایـده تـا پدیـده و حضـور شـرکت های 
دانـش بنیان در جلسـات ایـن چنینی و 
جلسـات نخبگان اقتصـادی و صاحبان 
صنایع، شـیوه ای از پوشـش شـعار سال 

و تحقق آن اسـت.
مطهرخـو افـزود: طرح همایـش ایده تا 
پدیـده بـه گونـه ای برنامه ریزی بشـود 
کـه دارای خروجی مطلوب باشـد. البته 
انجـام  درسـتی  بـه  برنامه ریـزی  اگـر 
شـود، ایده های بسـیار خوبی شناسـایی 

و بـه کارگیـری می شـود.
آقاجان مدیر خدمات، اعضا و تشـکل ها 
و دفاتـر منطقه ای اتاق بازرگانی اسـتان 
اصفهـان نیـز در جلسـه حضور داشـت 
و گفـت: مایـه خوشـحالی و خرسـندی 
اسـت کـه یکـی از ویژگی هـای متمایز 
مـردم سـخت کوش شهرسـتان نائیـن 
وجـود  شهرسـتان ها،  دفاتـر  میـان  در 
همدلـی و همراهـی درمیـان فعـاالن 
دسـتگاه های  و  خصوصـی  بخـش 

اجرایـی و نهادهـای حاکمیتـی اسـت.

در دیدار فعاالن اقتصادی و صاحبان 
صنایع با مسئوالن مطرح شد؛

برگزاری اولین رویداد 
کارآفرینی »ایده تا 

پدیده« در نایین

گزارش

ISFAHAN
N E W S

ارتفاعات پارک ملی کاه قاضی به همراه دشت های 
اطراف آن یکی از بهترین زیستگاه های حیات وحش 
و  ملی  پارک  می رود  شمار  به  ایران  مرکزی  فات 
از  بیش  وسعتی  قاضی  کاه  وحش  حیات  پناهگاه 
جدید  شهر  مجاورت  در  که  دارد  هکتار  هزار   ۴۷
بهارستان واقع شده است. ارتفاعات پارک ملی کاه 
قاضی به همراه دشت های اطراف آن یکی از بهترین 
زیستگاه های حیات وحش فات مرکزی ایران به شمار 
می رود پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاه قاضی 
وسعتی بیش از ۴۷ هزار هکتار دارد که در مجاورت 
شهر جدید بهارستان واقع شده که غرب این منطقه به 
گردنه گریژنه، گردنه الشتر و اتوبان اصفهان- شهرضا 
محدود می شود، اما اززمانی که وزارت راه برای تکمیل 
کنارگذر آزادراه شرق اصفهان به دنبال جاده کشی در 
پارک ملی کاه قاضی است و قصد دارد ۵ کیلومتر از 
آزادراه را از زیستگاه حیات وحش عبور دهد نگرانی های 
زیادی در باره تعیین تکلیف حیات وحش این منطقه به 
وجود آورده است، در این میان اگر چه هریک ازمدیران 
در سطحی به این مسئله و رفع دغدغه های مردمی و 
زیست محیطی پاسخ داده اند، اما آنچه از دید دوستداران 
محیط زیست مسلم است آنکه شاید تنها با زدن تونل 
در این مسیر بتوان کمی از خسارت وارده به این منطقه، 

گونه های جانوری و حیات وحش آن کم کرد.

تمهیدات زیست محیطی را برای پارک 
ملی کاله قاضی لحاظ خواهیم کرد

اما قرائن و شواهد حاکی از آن بود که کنارگذر شرق 
اصفهان بعنوان یک طرح ملی که قطعه سوم آن به 
طول حدود چهار کیلومتر با پارک ملی کاه قاضی 
تداخل دارد قراراست به صورت روگذر از پارک ملی 
در  ساز  و  که ساخت  است  حالی  در  این  کند؛  عبور 
محدوده های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 
غیرقانونی  و  ممنوع  ملی  پارک های  ویژه  به  زیست 

است.
با این همه آبان ماه امسال بود که مجری طرح های 
زیربنایی وزارت راه و شهرسازی استان اصفهان درباره 
بخشی از طرح کنارگذر شرق اصفهان که در محدوده 
کاه قاضی قرار دارد، گفت: کنارگذر شرق اصفهان 
به طول ۹۳ کیلومتر به عنوان بخشی از کریدور شمال 
به جنوب کشور احداث شده که ۶۳ کیلومتر آن در 
حال بهره برداری بوده و ۳۰ کیلومتر ادامه آن در دست 
احداث است که بخشی از این آزادراه اکنون با پارک 

ملی کاه قاضی تداخل دارد.
علیرضا صلواتی افزود: آخرین مسیر انتخاب شده برای 

ادامه مسیر کنار گذر غرب، از منتهی علیه این پارک و در 
مجاورت لوله گازی است که از این محل عبور کرده و 
اکنون این گزینه در شورای ترافیک استان موردبررسی 
و تصویب قرار گرفته است. وی عنوان کرد: سیاست 
و اولویت ما محیط زیست است، گزینه های مختلفی 
مطرح است و از سوی دیگر موضوع هزینه های اجرای 
معتقدم که موضوع هزینه های  و  است  طرح مطرح 
ملی  پارک  کنار  در  اصفهان  شرق  کنارگذر  اجرای 
به  برخوردار است.  پایین تری  اهمیت  از  کاه قاضی 
گفته صلواتی، به طورقطع هر گزینه ای که برای ادامه 
طرح کنارگذر شرق و احتمال عبور از کاه قاضی ارائه 
می شود و تمهیدات زیست محیطی برای آن ازجمله 
روگذر  و  زیرگذر  ایجاد  نگهبانی،  حفاظ های  ایجاد 
عبور حیوانات، نصب دوربین برای جلوگیری از تجاوز 

شکارچیان مهیا خواهد شد.

عقب نشینی طرح آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان تا خط لوله گاز

اما همه این صحبت ها در حالی مطرح شده است که 
اخیراً در استانداری اصفهان در این باره جلساتی برگزار 
داخل  از  آزادراه  پروژه  نشینی  ازعقب  درآن  که  شده 
پارک به مرز منطقه سخن به میان آمده و درهمین 

ارتباط دو جلسه با مشاور طرح نیزبرگزارشده و طرح 
اولیه با اصاح اینکه حدود ۹۰ هکتار از اراضی پارک 
الیه  به منتهی  آزادراه  پروژه  آزاد و  ملی کاه قاضی 
محدوده مرز پارک ملی منتقل شد شرایط انجام کار 
گرفته است. درهمین زمینه مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان درباره آخرین تصمیات اتخاذ 
شده برای پارک ملی کاه قاضی درگفتگو با ربیع با 
شیراز  اصفهان-  آزادراه  نشینی طرح  به عقب  اشاره 
از داخل پارک ملی کاه قاضی به مرز منطقه گفت: 
اگر ما ورود نمی کردیم مجری طرح آزادراه، پروژه را 
درهمان مسیر پیشنهادی اول اجرا می کرد؛ حتی روی 
طرح پیشنهادی اول خیلی کار شده بود ولی پافشاری 
محیط زیست سبب شد که پروژه آزادراه از داخل منطقه 
عقب نشینی کند و به نزدیکی خط لوله گاز برود و باید 
توجه داشت که بیش تر از این عقب نشینی طرح امکان 
پذیر نیست زیرا باید حریم ۴۰۰ متری خط لوله گاز نیز 

رعایت شود.
پرونده آزاد راه کنارگذرشرق با ۲ گزینه 

به شورای عالی محیط زیست رفت
این  به  تونل  احداث  درباره  زاده،  احمدرضا الهیجان 
نکته اشاره داشت: احداث تونل تبعات عبور آزادراه از 
کاه قاضی را تعدیل می کند، در خصوص ارتفاعی که 

زیستگاه اصلی َکل و بُز است پیشنهاد دادیم که آزادراه 
از آن قسمت با تونل عبور کند که البته مباحث های 
فنی زیادی دارد و مشاور همه گزینه ها را استخراج کرد 
که یکی از این گزینه ها انجام تونل برای مسیر ورود 
و خروج آزادراه است. وی تاکید کرد: همچنین گزینه 
دیگر اینکه فقط در زیستگاه تونل احداث شود که طول 
تونل در دو گزینه بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ متر متفاوت است 
و هزینه هر دو گزینه مشخص است، البته هزینه طرح 
در مقایسه با طرح روگذر که نهایی شده بود، چند برابر 
می شود ولی پذیرفتند که گزینه احداث تونل هم در 
کنار گزینه اول قرار گیرد و در شورای عالی محیط 
زیست برای این موضوع تصمیم گیری شود. الهیجان 
گزینه  یک  با  طرح  که  بود  قرار  پیش تر  افزود:  زاده 
)روگذر( به شورای عالی محیط زیست فرستاده شود 
اما اکنون با ۲ گزینه از جمله احداث تونل به شورای 
عالی خواهد رفت تا مصوبه بگیرد. امیدواریم درشورای 
کشور  بودجه  و  برنامه  وسازمان  محیط زیست  عالی 
این افزایش هزینه تأمین شود که بخشی از آزادراه به 
صورت تونل از زیستگاه حیات وحش عبور کند زیرا با 
احداث تونل تبعات اجرای این طرح در کاه قاضی 

پایین تر خواهد بود.
منبع: پایگاه خبری ربیع

گزارش

کابوسی برای پارک ملی کاله قاضی

نماینده مردم در مجلس یازدهم، از صدور کارت ملی و امکان افتتاح 
و  مدارس  در  نام  ثبت  خودرو،  ملک،  فروش  و  خرید  بانکی،  حساب 
بهره مندی از بیمه درمانی به عنوان امتیازات مندرج در طرح تشکیل 
سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران یاد کرد.

ابوالفضل ابوترابی در تشریح جزییات طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، 
گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته حدود ۵ میلیون نفر اتباع خارجی در 
کشور زندگی می کنند که جمعیتی برابر با ۷۳ کشور دنیا را تشکیل می دهد 

که تاکنون برنامه ای برای ساماندهی آنها ارائه نشده و رها شده اند. نماینده 
مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسامی، ادامه داد: در 
این طرح آمده است که اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند باید 
انگشت نگاری و چهره نگاری شوند و اطاعات مربوط به محل زندگی، 
مالکیت و کارفرمایان آنها در سامانه ای درج شود. وی تصریح کرد: در 
طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت امتیازاتی نیز به افرادی که در این 
بستر ساماندهی شوند اختصاص داده می شود و یک سری تکالیفی هم 

برای آنها تعیین کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در بیان امتیازاتی که در این طرح 
برای اتباع خارجی ساماندهی شده در نظر گرفته شده است، یادآور شد: 
اعطاء کارت ملی مختص اتباع خارجی از امتیازاتی است که در این طرح 
در نظر گرفته شده است که از این طریق می توانند برای افتتاح حساب 
بانکی، خرید و فروش ملک، خودرو و ...، ثبت نام در مدارس و بهره مندی 

از بیمه درمانی اقدام کنند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در 
مجلس شورای اسالمی خبر داد:

صدور کارت ملی برای اتباع 
خارجی با تصویب طرح 
تشکیل سازمان ملی مهاجرت

قلمرو پلنگ ایرانی در استان اصفهان را بشناسیم

در جست و جوی بزرگترین زیرگونه پلنگ
پلنگ ایرانی که از نظر جثه بزرگترین زیرگونه پلنگ 
است در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار 
دارد و هر روز زیستگاه طبیعی این گربه سان کوچک تر 
می شود. ایران مهم ترین زیستگاه پلنگ ایرانی در غرب 
آسیا به شمار می رود و جمعیت پلنگ ایرانی در دهه های 
اخیر در گستره پراکنش تاریخی خود به شدت کاهش 
یافته به گونه ای که این زیرگونه از پلنگ های آسیایی در 
برخی مناطق ناپدید شده است. ایران با داشتن مناطق 
پلنگ،  زیست  برای  زیستگاه های مطلوب  از  وسیعی 
منطقه  در  ایرانی  پلنگ  برای  پایگاه  آخرین  به عنوان 
غرب آسیا شناخته می شود و گمان می رود تنها بین 
۶۰۰ تا ۷۰۰ قاده از این گربه سان زیبا در کشورمان 
اداره  رئیس  که  بود  امسال  آذر  باشد. ۵  داشته  وجود 
حفاظت محیط زیست اردستان، از وجود پلنگ ایرانی در 
مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده این شهرستان 
ابراز اطمینان کرد و گفت »با توجه به اینکه در فصل 
جفت گیری این حیوان وحشی قرار داریم در تاشیم 
تا مستندات حضور پلنگ ایرانی را در مناطق حفاظت 
شده اردستان به ثبت برسانیم.« برای بررسی بیشتر این 
موضوع و احتمال وجود پلنگ ایرانی در مناطق طبیعی 
گربه سان  این  قلمرو  از  آگاهی  همچنین  و  اردستان 
بزرگ در استان اصفهان، ایسنا با علیرضا خانی، فعال 
رؤیت  خانی،  حمید  فرهنگی،  میراث  و  محیط زیست 
اردستان  ایرانی در منطقه »چاه ریسه«  پلنگ  کننده 
و حسین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

گزارش رؤیت پلنگ را به محیط زیست 
ارائه دادیم

جنوبی ترین  ریسه  چاه  کرد:  اظهار  خانی،  علیرضا 
این  دیرباز  از  که  است  اردستان  شهرستان  روستای 
منطقه کوهستانی، شکارگاه و محل زیست گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری و از جمله پلنگ بوده است. 
حدود ۱۸ ماه پیش گزارش رؤیت پلنگ در منطقه چاه 
ریسه را به محیط زیست شهرستان و استان اصفهان 
به دهانه  افزود: در گویش محلی  اعام کردیم. وی 
بین دو کوه »ال« گفته می شود که معمواًل انتهای این 
»الها« بسته نیست که به یکی از این الها، »ال پلنگ« 
گفته می شود که دقیقاً در این ناحیه معدن سرب و روی 
فعال است. در این ناحیه مومیایی های معروف اصفهان 
نیز کشف شد. کارشناسان محیط زیست این منطقه رو 
به خوبی بررسی و تأیید کردند می تواند زیستگاه پلنگ 
باشد و چون شعاع زیستی این گربه سان بزرگ می تواند 
تا ۳۰۰ کیلومتر باشد به راحتی می تواند به کوهستان 
کرکس نیز برود. این فعال محیط زیست، تصریح کرد: 
مدتی قبل یک فعال محیط زیست با تاش و صرف 
هزینه در ناحیه قمصر توانست با دوربین تله ای تصویر 

پلنگ ایرانی را ضبط کند.

قرق شخصی کردِن »چاه ریسه« درست 
نیست

خانی گفت: از محیط زیست درخواست دوربین تله ای 
کردیم، اما اصرار دارند این ناحیه را قرق شخصی کنند 
که معتقدیم قرق شخصی کردِن ناحیه ای مانند چاه 
ریسه، تیغ دولبه است. قرق شخصی به این معنا است 
که یک ناحیه را به چند نفر از افراد محلی که درخواست 
پروانه قرق می کنند واگذار کنید و حفظ و نگهداری 
از گونه های مختلف گیاهی و جانوری را به این افراد 
واگذار می کنید. سپس این افراد باید با هزینه خود آن 
ناحیه طبیعی را اداره کنند و بعد حتی با نظارت می توانند 

برای گونه های مازاد که تعداد آن گونه بیش از حد زیاد 
شده باشد، پروانه شکار صادر کنند. وی ادامه داد: وسعت 
منطقه چاه ریسه زیاد است و قرق شخصی کردن آن 
به صاح نیست. گزارشی که مبنی بر رؤیت پلنگ به 
محیط زیست ارائه دادیم چندان مورد توجه قرار نگرفت 
و تجهیزات زیادی هم در اختیار ما نگذاشتند تا بتوانیم 
تصویر پلنگ را ثبت و ضبط کنیم. منطقه »چاه ریسه« 
و  جانوری  گونه های  تنوع  و  وفور  وجود  با  اردستان 
اما منطقه  گیاهی هنوز منطقه حفاظت شده نیست، 
»خارو« اردستان حفاظت شده است. پلنگ یکجا ساکن 
نمی شود و عاوه بر تأمین نیاز غذایی خود برای یافتن 

جفت به مناطق مختلف تا شعاع ۳۰۰ کیلومتر می رود.

قرق  موضوع  گفت:  زیست،  محیط  فعال  این 
شخصی مانند پروانه مرتع می شود و کار اصولی 
مناطق  جز  باید  ریسه  چاه  منطقه  معتقدیم  نیست. 
حفاظت شده اعام شود تا دولت ملزم به حفاظت از این 
برای  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  شود  منطقه 
حفاظت آن مجبور به اختصاص بودجه شود. به سازمان 
قرق  جای  به  دادم  پیشنهاد  زیست  محیط  حفاظت 
شخصی شدن چاه ریسه این ناحیه تبدیل به ژئوپارک 
شود که در صورت تحقق رخداد کم نظیری است. البته 
نظر  مناطق تحت  ریسه جز چهار دسته  منطقه چاه 

سازمان محیط زیست محسوب می شود.
خانی افزود: به احتمال زیاد پلنگ رؤیت شده یک قاده 
و در تردد میان مناطق مختلف است. پلنگ اگر نر باشد 
دائم در حال حرکت است و به سختی دیده می شود به 
همین دلیل به این گربه سان لقب شبح داده اند و به 

شدت از جوامع شهری دوری می کند.

با دوربین شکاری پلنگ را رؤیت کردم
همچنین حمید خانی، رؤیت کننده پلنگ ایرانی و 
شاهد عینی این گربه سان در منطقه چاه ریسه، گفت: 
پاییِز پارسال در منطقه چاه ریسه با پسرعموی خود 
دنبال گوسفند بودم و قصد کوهنوردی در این ناحیه را 
داشتم که با طی کردن مسافت مشخصی خسته شدم 
و صاح دیدم برگردم که فردا صبِح همان روز که باد 
می آمد برای خوردن صبحانه در یکی از سوراخ های کوه 
نشستم که چند دقیقه بعد در ارتفاعات کوه مقابل که 
حدود ۳۰۰ متر با من فاصله داشت حیوانی را دیدم که 
بافاصله دوربین شکاری خود را برداشتم و با نگاه دقیق 

متوجه شدم که این حیوان پلنگ است.
دنبال  دقیقاً  پلنگ  این  که  شدم  متوجه  افزود:  وی 
گوسفندان پسرعمویم است و گله گوسفندان را تعقیب 
می کند تا بلکه یکی از این گوسفندان را شکار کند. ۳۰ 
ثانیه پلنگ جلوی چشمانم بود و سپس پشت صخره ها 
محو شد. بافاصله با محیط زیست منطقه تماس گرفتم 
چون می ترسیدم از کوه پایین بیایم که محیط بانان 
استدالل کردند اگر این پلنگ تو را دیده بود خودش 
را نشان نمی داد و چون مخفی بودی توانسته ای این 
حیوان منزوی را ببینی. به همین دلیل ترسم ریخت و 

از کوه پایین آمدم.

پلنگ، گوسفندانمان را شکار می کرد
این رویت کننده پلنگ، تصریح کرد: بعد از اینکه 
از کوه پایین آمدم خودم را به پسرعمویم رساندم و به او 
گفتم گوسفندانی که یکی یکی از گله ناپدید می شوند و 
خیال می کنی این گوسفندان را گرگ می خورد در واقع 
پلنگ این چهارپایان را می گیرد و می خورد. پسرعمویم 
اول استدالل کرد پلنگی که من دیدم احتمااًل کفتار 
بوده است که البته چنین نبود چراکه با یکی از بهترین 

دوربین های شکاری دنیا این پلنگ زیبا را دیدم.
خانی تصریح کرد: چند روز بعد از این رویت، پسرعمویم 
حتی  و  کرد  رویت  آب  چشمه  لب  را  پلنگ  همین 
حتی  و  بودند  دیده  را  پلنگ  این  نیز  معدن  کارگران 
عکس هم از آن گرفته بودند که البته عکس واضحی 
نبود. بعد به محیط زیست رؤیت پلنگ را گزارش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: چند بار درخواست دوربین تله ای 
مخصوص  آبشخور  حتی  و  کردیم  زیست  محیط  از 
در این ناحیه ایجاد کردیم که محیط زیست دوربین 
در اختیارمان قرار نداد. هر هفته یک گوسفند از گله 
گوسفندان پسر عمویم کم می شد که تصورشان حمله 
گرگ بود در حالی که اگر گرگ به گوسفندان حمله 
کند تقریباً تمام گوسفندان را می کشد، اما پلنگ این 
گونه حمله نمی کند و هر دفعه یک گوسفند را می کشد.

رؤیت پلنگ در چاه ریسه می تواند صحت 
داشته باشد

حسین اکبری نیز درباره گزارش های منتشر شده مبنی 
بر رؤیت پلنگ در منطقه »چاه ریسه« اردستان، اظهار 
کرد: منطقه چاه ریسه یک ناحیه کوهستانی و دشتی 
است که از نظر زیستگاهی و گذشته تاریخی زیستگاه 
پلنگ بوده است و در سه سال اخیر هم صحبت هایی 
از سوی جامعه محلی مبنی بر رؤیت پلنگ بوده است و 
حتی عکسی هم از این گربه سان گرفته شده که خیلی 

واضح نیست.
باالی  ظرفیت  به  توجه  با  حال  هر  به  افزود:  وی 
زیست محیطی منطقه چاه ریسه و از نظر بوم شناختی، 
این  باشد.  درست  می تواند  پلنگ  رؤیت  گزارش های 
منطقه هم جوار با کوهستان کرکس نطنز و قمصر و 
در  نواحی  این  است.  و کوهستان »مارشنان«  برزک 
گذشته دارای پلنگ بوده و اکنون هم در منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک و کوه کرکس پلنگ وجود دارد و 
چون پلنگ برای تأمین نیازهای زیستی خود مرتب در 
حال حرکت است می تواند از این نواحی به منطقه چاه 
ریسه هم برود که البته این موضوع نیاز به مطالعات 

تکمیلی و مطالعات بیشتر دارد.
کرد:  تصریح  اصفهان،  استان  زیست  محیط  معاون 
بنابراین کلیت گزارش رؤیت پلنگ در چاه ریسه را تأیید 

می کنیم که البته نیاز به بررسی بیشتر دارد.

پلنگ،  تردد  مسیر  شناسایی  از  بعد 
دوربین تله ای نصب می کنیم

اکبری درباره انتقاد محلی های چاه ریسه از اداره محیط 
زیست مبنی بر ندادن دوربین تله ای به آنان برای ثبت 
تصویر پلنگ، گفت: تعداد دوربین های تله ای محدود است 
و اداره محیط زیست هم برای ثبت تصاویر گونه های 
محدودیت  با  شده  حفاظت  مناطق  در  جانور  مختلف 
ابزار مورد نیاز روبرو است. به عاوه منطقه چاه ریسه 
جز مناطق حفاظت شده نیست و دامداران در این ناحیه 
گوسفندان خود را به چرا می برند به همین دلیل نمی توان 
با اطمینان خاطر دوربین تله ای نصب کرد. معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، ادامه داد: موضوع رؤیت پلنگ 
در منطقه چاه ریسه اردستان را از نظر علمی بررسی 
می کنیم و زمانی که به اطمینان بیشتری از حضور پلنگ 
در این ناحیه برسیم با توجه گستردگی منطقه به دنبال 
نصب دوربین تله ای هم خواهیم بود. تعداد دوربین های 
تله ای محدود بوده و منطقه هم بسیار گسترده است. از 
نظر تجربی و علمی باید پیگیری بیشتری انجام دهیم تا 
کریدورهای اصلی تردد پلنگ را شناسایی کرده و سپس 

از دوربین تله ای استفاده کنیم.

منطقه  در  پلنگ  زادآوِر  جمعیت  وجود 
عباس آباد

استان  در  منطقه ای  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
اصفهان وجود دارد که به طور صد درصد وجود پلنگ 
در آن تأیید شده باشد، افزود: در پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد در شهرستان نایین که تنوع زیستی فراوانی 
دارد جمعیت قابل توجه و زادآور از پلنگ داریم که بارها 
این گربه سان بزرگ فیلم برداری و عکس برداری  از 
شده است. پیشینه ثبت پلنگ در عباس آباد به ۷ سال 
برقراری  با تاش های مداوم و  باز می گردد که  قبل 
امنیت و احیای زیستگاه و طعمه ها، خطر انقراض پلنگ 
در این ناحیه مرتفع شده است. اکبری گفت: پلنگ از 
نظر حفاظتی گونه بسیار حساسی است و همیشه باید 
وجود  سان  گربه  این  قلمرو  در  کاملی  حفاظتی  چتر 
داشته باشد. در منطقه قمصر و برزک نیز با تاش های 
حفاظتی که انجام شده تصویر پلنگ در سال ۱۴۰۰ 
ثبت و فیلم برداری شده است که امیدواریم در این ناحیه 

نیز پلنگ را به شکل زادآور داشته باشیم.

رؤیت پلنگ در کالتِه خور و بیابانک
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: 
دو ماه پیش در منطقه شکار ممنوع کاتِه خور و بیابانک 
تصویر یک قاده پلنگ توسط دوربین تله ای ثبت شده 
است که این رویت دو احتمال را تقویت می کند؛ اولین 
احتمال مجاورت ناحیه کاته با پناهگاه حیات وحش 
این  پلنگ هاِی  جابجایی  اثر  در  که  است  عباس آباد 
است.  رؤیت شده  پلنگ  منطقه کاته هم  در  ناحیه 
دومین احتمال این است که کوه های کاته در خور 
و بیابانک که زیستگاه مناسبی برای گونه های مختلف 
احتمال  دو  این  که  باشد  پلنگ  دارای  است  جانوری 
در حال بررسی است. وی با بیان اینکه برای تأمین 
دوربین های تله ای در حال تاش هستیم، ادامه داد: 
در مناطق دیگر استان اصفهان مانند منطقه حفاظت 
شده کرکس و کوهستان های جنوب غرب استان مانند 
ناحیه ونک سمیرم احتمال باالیی از زیست پلنگ وجود 
دارد که برای اثبات این موضوع در حال تحقیقات بیشتر 
هستیم. منطقه شکار ممنوع کرکس در گذشته دارای 
پلنگ بوده، اما اخیراً تصویری از پلنگ در این ناحیه 
ثبت و ضبط نشده است. کرکس یک ناحیه وسیع با 
ارتفاعات زیاد بوده که از نظر زیستی برای پلنگ بسیار 
مناسب است و برای اثبات آن نیازمند نصب دوربین 

تله ای هستیم.

با  »قرق شخصی« یک فرایند حفاظتی 
مشارکت بخش خصوصی است

اکبری در پاسخ به این سؤال که برخی این انتقاد را 
دارد  تمایل  زیست  محیط  اداره  که  می کنند  مطرح 
یک  گفت:  کند،  ُقرق شخصی  را  ریسه  چاه  منطقه 
فرایند حفاظتی دیگر عاوه بر ایجاد مناطق حفاظت 
شده وجود دارد که ُقرق شخصی بوده که در قانون 
هم به آن اشاره شده است. قرق شخصی با مشارکت 
بخش خصوصی و تعاونی ها است به این معنا که به 
جای اینکه دولت از ناحیه مورد نظر حفاظت کند مردم 
و سرمایه گذاران بخش خصوصی و جوامع محلی امر 
حفاظت را بر عهده بگیرند و پس از احیای آن منطقه، 

بهره برداری پویا و اصولی داشته باشند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان، تصریح کرد: 
ایجاد قرق شخصی به توسعه گردشگری نیز کمک 
زیادی می کند که اگر این امر برنامه ریزی شده باشد 

به نفع چتر حفاظتی آن ناحیه خواهد بود و از طرفی 
مشارکت مردم و بخش خصوصی را در امر حفاظت 
تضمین می کند. قرق شخصی به این معنا نیست که 
یک فرد منطقه ای را قرق کند و به ملک شخصی خود 
در بیاورد. قرق شخصی در واقع به این معنا است که 
بخش خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری در حفاظت 

از انواع گونه های زیستی می کند.

استان،  زیستی  مناطق  از  درصد   15  
تحت حفاظت است

وی، افزود: بنابراین قرق شخصی نوعی از حفاظت با 
نظارت دولت است تا منطقه ای که چتر حفاظتی ندارد 
و روبه تخریب است به بخش خصوصی برای حفاظت 
واگذار شود. اکنون تنها ۱۲ درصد از مناطق زیستی 
کشور تحت حفاظت قرار دارد و ۸۸ درصد مناطق 
زیستی زیرساخت های حفاظتی الزم را ندارد. در استان 
اصفهان هم به همین شکل است به طوری که ۱۲ 
منطقه حفاظت شده و ۱۰ منطقه شکار ممنوع داریم 
که ۱۵ درصد استان اصفهان را شامل می شود و این 

چتر حفاظتی در ۸۵ درصد نواحی استان وجود ندارد.
اکبری یادآور شد: بنابراین ورود بخش خصوص تحت 
عنوان قرق اساساً یک روند حفاظتی تحول آفرین برای 
ایجاد حفاظت، پویایی، پایداری طبیعت و احیای آن و 
بهره برداری مسئوالنه و پایدار از طبیعت است. در این 
مناطق، سرمایه گذاری شده و نیروی حفاظتی برای 
آن گذاشته می شود و نیازهای حفاظتی مانند منابع آب 
تأمین خواهد شد که در نتیجه موجب افزایش جمعیت 
حیات وحش می شود و زمانی که این افزایش قابل 
توجه را شاهد باشیم به شکل قانونی درصد بسیاری 

کمی برای بهره برداری داده می شود.

حفاظت گاه های مشارکتی، احیای حیات 
وحش را سبب می شود

معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیستی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهـان، ادامـه داد: 
اصل قرق شـخصی به منظور توسـعه گردشـگری بر 
پایـه منابِع زیسـت محیطی اسـت و در کل یک روند 
حفاظتـی تحول آفریـن اسـت کـه دسـتورالعمل های 
نهایـی آن در حـال عملـی شـدن اسـت و منتظریـم 
دسـتورالعمل مشـترک بین سـازمان محیط زیست و 
سـازمان منابـع طبیعـی و آبخیـزداری نهایی شـود و 
مصوبه شـورای عالی محیط زیسـت را داشـته باشـد 
تـا هـر اقدامـی کـه اداره محیط زیسـت در ایـن باره 
بخواهـد انجـام دهـد بر اسـاس ضوابـط، پایـداری و 
انسـجام زیسـتگاه ها باشـد. البتـه این قرق هـا با هیچ 
کاربری مجاز دیگری مانند دامداری، معدن و توسـعه 
شـهری و روسـتایی هیچ منافاتی ندارد و اساساً بحث 
زمین خـواری و کـوه خـواری مطـرح نیسـت چـرا که 
زمینـی واگـذار نمی شـود. وی، گفـت: منطقـه ای که 
چتـر حفاظتـی نـدارد، بهره برداری های ناپایـدار از آن، 
طبیعـت را به سـوی تخریب سـوق می دهـد و اکنون 
ایـن تخریـب را در برخـی مناطـق شـاهد هسـتیم. 
امـا منطقـه ای کـه چتـر حفاظتـی بگیـرد از تخریب 
مصـون می مانـد و بـه سـمت و سـوی بهره بـرداری 
پایـدار و خردمندانـه پیش مـی رود. بنابراین منطقه ای 
کـه قرق شـخصی نشـود بیشـتر بـه سـوی تخریب 
پیـش مـی رود تـا احیـا. حفاظت گاه هـای مشـارکتی 
حیـات وحـش تأثیر زیـادی در احیای محیط زیسـت 
و گونه هـای جانـوری دارد کـه رسـانه ها در ایـن باره 
می تواننـد نقـش مؤثری در شفاف سـازی و تبیین این 

ایفـا کنند. موضوع 
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In this article, we intend to talk 
about the features of a special-
ized Megan repair shop and 
tell you which factors can help 
you to choose the best service 
provider.
Megan is one of the most 
popular cars of the Renault 
brand, which is used all over 
the world, especially in Iran. 
This car has good technical 
and comfort features that have 
made it find many fans around 
the world. In addition to using 
a powerful engine, the beauty 
and the existence of various 
options have affected the pop-
ularity of this car. If you are 
interested in Megan and want 
to use the amazing features of 
this product, you should get 
information about the special-
ized Megan repair shop.
In this situation, you can take 
the necessary actions as soon 
as possible in case of a prob-
lem. In the rest of this article, 
we intend to talk more about 
the features of a specialized 
Megan repair shop and tell you 
which factors you can use to 
choose the best and highest 
quality service provider in this 
field. No matter how high-qual-
ity and powerful Megan is, it 
may still have many defects in 
some cases. In this situation, 
you are the one who should 
try to prevent more serious 
problems by acting wisely and 
going to the best Megan repair 
shop in Tehran.
Megan is a foreign car and its 
production process does not 
take place in Iran. This is exact-

ly the reason why you should 
go to the best service provid-
er in this field so that you can 
more easily solve your car’s 
problems. There are indeed 
various dealerships across 
the country to provide Megan 
repair services, but anyway, 
the process of finding differ-
ent parts for foreign cars is 
challenging. It is precisely for 
this reason that the process of 
repairing foreign cars in differ-
ent countries is very important 
and sensitive. Repair shops 
that have a work commitment, 
have good experience, get help 
from expert technicians, have 
a sales department of origi-
nal spare parts, and are also 
honest with the customer, are 
good choices. According to 
these simple factors, you can 
find a specialized Megan repair 
shop easily and as soon as 
possible and use its services 
to fix the problems in your car.
How can we find the special-
ized Megan repair shop in 
Tehran?
Several things can help you 
choose the best and most spe-
cialized Megan repair shop. 
Each of these factors is useful 
in certain areas and can help 
you find the best repair shop 
from a different point of view. 
Let us not waste time and talk 
about these important factors 
for you.
Choose a repair shop that is 
active online
One of the most important 
points that can help you in 
choosing a specialized Megan 

repair shop is checking the 
virtual platforms of the service 
provider. As you all know, the 
Internet and the virtual com-
munication space are very 
important now. According to 
this point, as a rule, the repair 
shop that has enough exper-
tise tries to attract customers 
with proper information in 
the virtual space. Usually, the 
service providers who operate 
on the site are more reliable. 
You can choose the desired 
service provider among the 
available options by checking 
the site of these service pro-
viders and searching in the 
service section, comments as 
well as available offers or var-
ious articles. Of course, some 
specialized repair shops may 
communicate with their cus-
tomers through various appli-
cations. You can get the infor-
mation you need by checking 
the virtual pages of the service 
providers.
Easy access to specialized 
Megan repair shop
Another thing that can help 
you when finding a specialized 
repair shop is easy to access 
to the desired service provid-
er. Due to the popularity of the 
Megan car, there are special-
ized Megan repair shop s for 
this car all over the world. You 
should go to the repair shops 
that are closer to you and have 
easy access. Repair shops 
should be located in a place 
where you can easily access 
them from different parts of 
the city by public transporta-

tion. When your car breaks 
down, you won’t have a vehicle 
to get between the repair shop, 
your workplace, or your home. 
In this situation, it is better to 
choose a repair shop that has 
easy access so that you can 
refer to it as soon as possible 
and perform the necessary 
actions if needed. This point 
may not seem very important 
at first, but in the long run, its 
importance becomes fully ap-
parent.
High work experience
One of the most important 
factors when choosing a spe-
cialized Megan repair shop is 
to refer to service providers 
who have high repair expe-
rience. Megan and other Re-
nault brand cars are relatively 
old cars. Specialized repair 
shops were able to have high 
expertise and experience in the 
field of repairing these cars 
during these long years. You 
can measure the level of exper-
tise of service providers in this 
field with a little inquiry and 
research and choose your de-
sired repair shop among them.
Checking the equipment in 
the repair shop
Examining suitable and 
high-quality equipment is 
another way to identify a spe-
cialized Megan repair shop. 
Currently, various pieces of 
equipment have been put on 
the market for repairing for-
eign cars, and each of these 
pieces of equipment, in ad-
dition to making the repair 
process easier and faster, 

can also increase the quali-
ty of services. As a rule, the 
specialized service provider 
tries to provide quality servic-
es to its customers by using 
different types of this equip-
ment. You can get to know 
all kinds of professional tools 
in the field of car repairs with 
just a little search. In the next 
step, you can choose the best 
and most professional ones 
among the options in front 
of you by checking the equip-
ment available in the desired 
repair shop so that you can 
use the repair services with 
peace of mind.
Attention to the name and 
brand of the repair shop
It may be a little strange to 
consider this point, but brand-
ing is not limited to produc-
tion. In some cases, providing 
appropriate services and per-
forming various actions can 
also lead to branding. Provid-
ing repair services is not an 
exception. As a rule, the more 
popular and famous the repair 
shop you are looking for, the 
more specialized it will be. 
For example, Iranreno repair 
shop is one of these service 
providers that has been able 
to be recognized as a special-
ist repairer throughout Iran by 
providing good quality servic-
es. Iranreno repair shop has 
enough expertise in the field 
of repairing different types of 
foreign cars, including Megan, 
and can satisfy the needs of 
customers by using the avail-
able equipment.

Specialized Megan repair shop in Tehran

Iran should step up 
efforts to improve 
position in global 
transit: ICCIMA head
The head of the Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) has 
stressed the need to increase ef-
forts for improving the country’s 
transit infrastructure in order to 
benefit from the recent develop-
ments in the region, the ICCIMA 
portal reported.
Speaking at a meeting of the 
Mashhad Chamber of Commerce 
and Industry’s Transport Commit-
tee on Sunday, Gholam-Hossein 
Shafeie mentioned the compet-
itiveness of the transit market in 
the region, saying: “Competitors 
are creating alternative routes by 
spending huge amounts of money 
to replace Iran in the transit mar-
ket.”
Stating that Turkey has made 
several efforts to strengthen 
the Trans-Caspian Corridor for 
transiting goods between East 
and West, he added: “With the 
integration of the Trans-Caspian 
Corridor in the Silk Road Project, 
this corridor will be connected 
with the China-Central Asia-West 
Asia corridor that passes through 
Iran.”
Shafeie further referred to the re-
cent changes in the world includ-
ing the war between Russia and 
Ukraine, saying: “In this period, 
due to the change in the global 
transport routes, new opportuni-
ties have been provided for Iran 
and we should take full advantage 
of such opportunities.”
The Islamic Republic has been 
taking serious measures for the 
development of its railway net-
work as well as its ports and 
shipping infrastructure in order to 
encourage more countries to join 
the project.
Using the capacities of the In-
ternational North-South Transit 
Corridor (INSTC), Iran will be able 
not only to expand the volume of 
trade with Russia and the coun-
tries of the region, it can also gain 
a huge share of the mentioned 
countries’ annual transit.
Currently, Russia has proposed to 
take part in some railway projects 
in Iran in order to accelerate the 
development of the Islamic Re-
public’s railway network along the 
mentioned route.
The row between Europe and 
Russia over the Ukraine war, 
which resulted in harsh sanctions 
being imposed on the country 
made Russia look for new ways 
for distributing its goods across 
the world, especially in Asia and 
mainly through the INSTC.
According to official data, one of 
the major advantages of INSTC 
is that the cost of transporting 
goods through this corridor is 
cheaper by 30 percent. It also 
halves the time it takes to trans-
port Indian goods to Russia via 
the Suez Canal.
Iran can use this transit route to 
distribute European commodities in 
the shortest possible time and at a 
lower cost than other routes to the 
Indian Ocean and the Persian Gulf.

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

Iran 90% self-suffi-
cient in electricity 
industry
The Iranian Energy Ministry’s 
Spokesman for the electricity sec-
tor Mostafa Rajabi Mashhadi has 
said the country is currently 90 
percent self-sufficient in the elec-
tricity industry, IRNA reported.
Pointing to the allocation of 26 
trillion rials (about $67.9 million) 
of credit to knowledge-based 
companies active in the electricity 
industry, Rajabi Mashhadi said: 
“Passing through the difficulties 
created by the sanctions and the 
current 90 percent self-sufficiency 
in the electricity industry is owed 
to the efforts of knowledge-based 
companies.”

NICIC conducts 
130,000m of ex-
planatory excava-
tion in 9 months

The managing director of 
the National Iranian Copper 
Industries Company (NICIC) 
has said his company man-
aged to conduct 130,000 
meters of explanatory ex-
cavation in the first nine 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-De-
cember 21).
According to Ali Rostami, 
the excavation conducted in 
the mentioned nine months 
is equal to the total figure 
for the previous year, IRIB 
reported.
Rostami noted that consider-
ing the current trend in explo-
ration projects, it is expected 
that by the end of the current 
Iranian calendar year (March 
20, 2023) NICIC’s total ex-
planatory excavation opera-
tions reach 200,000 meters 
which is an unprecedented 
record for the last 50 years.
The official said the con-
ducted discovery excava-
tions have added two billion 
tons to the country’s copper 
reserves to improve Iran’s 
place among the world’s top 
countries in terms of copper 
reserves from seventh to fifth 
place.
Rostami put the country’s 
current total copper reserves 
at 19 billion tons, saying that 
these reserves are enough to 
supply NICIC’s feed for the 
next 200 years at the current 
production level.
“We have started produc-
tion development plans and 
hope to increase the NICIC’s 
production capacity from 
250,000 tons to more than 
one million tons in the next 
few years, in which case the 
current reserves will supply 
our products for more than 
60 years,” he added.
Back in September, Rostami 
announced the discovery of 
one billion tons of new cop-
per reserves in Iran.
He put the value of the dis-
covered reserves at over $50 
billion, saying that the com-
pany is taking the necessary 
measures to begin executing 
development operations in 
the newly discovered re-
serves.
Back in April 2021, NICIC’s 
former Managing Director 
Ardeshir Sa’d-Mohammadi 
announced the discovery of 
yet another one billion new 
copper reserves across the 
country.
The official put the country’s 
total copper reserves at 40 
billion tons, saying that Iran 
currently has the world’s sev-
enth-largest copper reserves.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
has been seriously pursuing 
several programs for pro-
moting the mining sector as 
a major contributor to the 
country’s economic growth.
The total proven reserves 
of Iran’s mines are estimat-
ed at about 60 billion tons, 
which is expected to reach 
more than 100 billion tons 
with the implementation of 
the Industry, Mining, and 
Trade Ministry’s explora-
tion programs over 500,000 
square kilometers of new 
mineral zones.

As announced by a provincial official, 600 hectares of 
land will go under greenhouse cultivation in Lorestan 
province.
Mohammad-Hassan Kiani, the director of the gar-
dening department of the province’s Agriculture De-
partment, emphasized the need to develop controlled 
greenhouse cultivation in Lorestan and stated that the 
development of greenhouse cultivation, which has 
high value and importance for various reasons, is very 
effective in terms of economy and sustainable em-
ployment, especially in Lorestan province, which has 
a good capacity in this sector.
“In this regard, one of our work priorities in the prov-
ince is this field, which we must try to learn and devel-
op”, the official stressed.
In recent years, the water crisis has caused serious 
challenges in Iran’s agriculture sector.
To solve this problem, several solutions, including the 
implementation of pressurized irrigation projects and 
greenhouse cultivation, have been emphasized by ex-
perts and officials in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s Greenhouse Develop-
ment Program is one of the priority projects of this 
ministry which aims at increasing productivity, effi-

ciency, and water consumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in the Iranian calendar 
year 1395 (ended on March 20, 2017) under the 
framework of the National Resilient Economy Plan.
The development of the country’s agricultural parks 
and greenhouses not only is going to create new job 
opportunities but also increases the country’s non-oil 
exports and helps preserve the environment and the 
national water and soil resources.
In last August, Darioush Salempour, the director of 
the Agriculture Ministry’s Greenhouse Development 
Program, had mentioned the ministry’s plans for the 
modernization and renovation of the country’s tradi-
tional and old greenhouses, saying: “Our plan in the 
10-year horizon is to improve and renovate more than 
5,000 traditional, wooden and worn-out greenhouses 
across the country.”
“We have planned to renovate about 650 to 700 hec-
tares of traditional and worn-out greenhouses each 
year,” he added.
Due to the growing need of the market for flowers and 
ornamental plants, as well as off-season vegetables 
and summer crops, greenhouse cultivation has be-

come one of the most profitable agricultural sectors 
today.
Cultivation in the controlled space of the greenhouse 
will have an average of 10 times higher yield per unit 
area than outdoor cultivation due to suitable environ-
mental conditions.
Significant reduction in water consumption in modern 
greenhouses is in fact the major advantage of green-
house cultivation.
In greenhouse cultivation, due to the closed environ-
ment, water loss through various evaporation ways is 
greatly reduced. Also, through mechanized irrigation 
methods such as irrigation canvas and irrigation tape, 
water consumption is minimized.
Increased control over pests, weeds and diseases is 
the other advantage of greenhouse cultivation.
In greenhouse cultivation, due to accurate monitoring 
and control of pests and diseases, especially the use 
of biological control methods and a sharp reduction in 
the use of chemical pesticides, we will see an increase 
in product quality, that will lead to the popularity of the 
product in the market and increase export capability.
As a result, along with preserving the soil and envi-
ronment, we will see good foreign currency income.

600 hectares to be added to area under greenhouse cultivation in Lorestan
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 Falafel is a deep-dried food made of 
mashed chickpeas. This traditional 
Middle Eastern snack is rich in fib-
er and a wide variety of vitamins and 
minerals essential for your health. The 
benefits of falafel can be attributed to 
its rich nutrients. It can be eaten alone 
or served with salads, veggies, or pick-
les. This gluten-free snack is popular 
among vegans and vegetarians. This 
article explores falafel nutrition profile, 
its health benefits, and some recipes. 
Keep reading.
It is prepared with dried ground chick-
peas or fava beans or a mix of both. 
The legumes are soaked in water, 
crushed, kneaded, seasoned, and then 
fried in hot oil. Traditional recipes also 
contain ingredients like onion, garlic, 
parsley, paprika, and sesame seeds. 
Sometimes, baking soda is added to 

make the batter airier (1). Mitri adds, 
“Overall, falafel is a healthy vegetarian 
food. It is primarily made of chickpeas, 
fava beans, or a combination of the 
two. These beans are high in protein, 
soluble fiber, and complex carbs to 
provide energy and enhance satiety.” 
Since falafel is fried, its oil content is 
high, which may be a cause for con-
cern. However, there are a few other 
cooking methods to minimize the oil 
content and make it healthier.
Geiger continues, “The health aspects 
of falafel may be questioned because 
of the preparation methods. If deep-
fried in oil, they may be higher in fat 
and calories. Instead, choosing to bake 
falafel increases the nutritional ben-
efits.” Here is the easiest and tastiest 
way to bake crispy falafel at home.
How To Make Healthy Falafel

What You Need
•  1 can of chickpeas (drained and 
rinsed)
•  ½ cup of white onion (finely diced)
•  1 cup of fresh parsley
•  1 cup of fresh cilantro
•  ¼ teaspoon of black pepper (freshly 
ground)
•  1 teaspoon of garlic powder
•  1 teaspoon of coriander
•  2 teaspoons of cumin
•  2 teaspoons of baking powder
•  2 tablespoons of ground flaxseed
•  1 tablespoon of vegetable oil
•  1 teaspoon of salt or as needed
How To Prepare
1.  Preheat the oven to 400°F.
2.  Coarsely blend chickpeas, onions, 
parsley, and cilantro in a mixer.
3.  Add salt, pepper, garlic powder, 
coriander, cumin, baking powder, and 

flaxseed. Blend until smooth.
4.  Grease a large baking sheet.
5.  Roll the falafel mixture into balls 
and place them evenly on a baking 
sheet. Flatten each ball into a disc (or 
any shape you want).
6.  Bake for 20 minutes. Flip the patties 
and bake for 10-15 minutes or until 
golden brown.
7.  Serve with pita bread or salad.
Health Benefits Of Falafel
1. Rich In Proteins
Chickpea-based falafels are a good 
source of protein, and the body 
readily absorbs chickpea proteins 
than proteins from other beans. 
They can be a good substitute for 
non-vegetarian protein. Also, chick-
peas contain dietary fiber, folate, 
beta carotene, and other healthy fat-
ty acids (3).

2. May Help Control Weight
Legumes like chickpeas and fava 
beans are considered low-GI foods (a 
glycemic index of 55 or less). 
3. May Promote Heart Health
A study showed that chickpea supple-
mentation could reduce the total se-
rum cholesterol levels and low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C), two 
biomarkers of cardiovascular diseas-
es. Legume-rich diets also help lower 
systolic blood pressure and may help 
reduce the risk of cardiovascular con-
ditions (7).
4. Good Source Of Vitamins
Chickpeas contain important vitamins, 
such as riboflavin, niacin, thiamin, 
folate, and beta-carotene, a precursor 
of vitamin A. They also contain toco-
pherols, vitamin B complex, and folic 
acid. 
5. May Prevent Anemia
Chickpeas are rich in vitamin B12 and 
folate, two crucial nutrients required 
for making red blood cells (erythro-
poiesis). A low red blood cell count 
may cause anemia, leading to circula-
tion issues in the body (3), (11). While 
falafels are not proven to prevent 
anemia, consuming chickpea-based 
falafels may help maintain the folate 
and vitamin B12 levels in your body.
6. Is Gluten-Free
Traditional falafel is made with chick-
pea flour or fava beans, or both. These 
legumes are gluten-free and rich in di-
etary fiber. It is also good for people 
with celiac disease (a digestive disor-
der triggered by gluten) (12), (13).
7. May Improve Bowel Movement
The dietary fiber in chickpeas helps 
smoothen the bowel movement, in-
creases the frequency of defecation, 
and softens the stool composition to 
prevent constipation (7).
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National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company 
(NIORDC) has signed 17 mem-
orandums of understanding 
(MOUs) worth $50 million with 
domestic knowledge-based 
companies on the occasion of 
the Research and Technology 

Week.
Held on Saturday, the ceremo-
ny for the signing of the men-
tioned MOUs was attended by 
NIORDC Head Jalil Salari and 
the representatives of the men-
tioned knowledge-based com-
panies, Shana reported.

NIORDC inks MOUs 
worth $50m with 
knowledge-based 
firms

Iran Army inaugu-
rates electronic 
warfare training 
center
The Iranian Army has inau-
gurated an electronic warfare 
training center with the pur-
pose of strengthening its elec-
tronic warfare capabilities. 
The inauguration ceremony 
was attended by the chief com-
mander of the Iranian Army 
Major General Abdolrahim 
Mousavi, according to the IRIB 
News Agency. 
Speaking at the ceremony, the 
senior commander said, “The 
field of electronic warfare in the 
army is beyond a branch and it 
is referred to as a power. Be-
cause any force that does not 
have the necessary strength in 
this area will be weak in many 
areas. On the other hand, elec-
tronic warfare will be decisive 
and effective as a separate 
force in battles.”
He also said that progress in 
electronic warfare requires 
special attention and effort.
“With the opening of the Army 
electronic warfare training 
center, the basic infrastructure 
has been provided. By using 
the ability of young people 
and the experiences of the top 
masters of the Air Force, this 
center will be upgraded to a 
power-enhancing complex in 
the field of electronic warfare,” 
General Mousavi explained. 
“Our point of view is that this 
center should become a con-
sultant in the field of electronic 
warfare for the army,” he said. 
The opening of the center 
comes amid escalation of ten-
sions between Iran and Israel. 
General Mousavi on Thursday 
starkly warned Israel and coun-
tries helping it pose a threat to 
Iran, asserting that the Islamic 
Republic will give a devastating 
response to any hostile move.

Speaking before a group of top 
Army commanders, Mousavi 
said the hollow threatening 
rhetoric from the Zionist re-
gime’s officials reveals their 
fear, according to Tasnim. 
The army chief said the intensi-
fication of political feuds in Is-
rael on the one hand and Israeli 
officials’ sense of insecurity 
in the region on the other has 
caused them to resort to rant-
ing.
The Zionist regime’s officials 
are well aware that they won’t 
afford to stand against Iran’s 
crushing response if they take 
any hostile action, the general 
warned.
He also cautioned that Iran’s 
devastating response awaits 
any origin from where the in-
terests of the Islamic Republic 
are violated or which offers 
any assistance to the Zionist 
regime.
The Iranian Army is constantly 
and carefully monitoring the 
enemy’s moves and is well 
prepared to counter hostile 
actions firmly and at lightning 
speed, the commander added.
Dismissing the comments by 
the Israeli officials as utter 
nonsense that result from the 
escalation of political discord 
within the Zionist regime and 
the outbreak of domestic le-
gitimacy crisis in Israel, Major 
General Mousavi said the Israe-
li regime is plagued by political 
and security crises, experienc-
es intense internal and external 
pressures, is grappling with 
scourge of financial and moral 
scandals and corruption, and 
is suffering from insecurity 
caused by the empowered Pal-
estinian fighters.

7 Health Benefits Of 
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
gained 25,563 points to 1.563 
million on Sunday.
As reported, over 12.714 billion 
securities worth 70.813 trillion 
rials (about $244 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 
19,861 points, and the second 
market’s index climbed 47,943 
points.
TEDPIX climbed 24,000 points 
to 1.496 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on 
Friday).
As reported, the index has risen 
87,603 points (6.22 percent) to 
1.496 million points in the previ-
ous Iranian calendar month Azar 
(ended on December 21).
Head of Iran’s Securities and 
Exchange Organization (SEO) 
has said that the country’s 
stock market has been passing 
through a challenging time but 
considering the government’s 
support, the future of the market 
is going to be bright.
“The capital market has gone 
through a challenging period 
and in the past two and a half 
years, various issues occurred 
in the market that led to the cre-
ation of a heavy psychological 
atmosphere,” Majid Eshqi told 
the press on November 29.
According to the official, various 
plans have been implemented by 
the government and SEO since 
last October in three major axes 
and extensive efforts have been 
made to achieve the goals set for 
the market.
Mentioning a support package 
unveiled by the government, Es-
hqi noted that 10 strategies were 
considered in order to protect 

the rights of investors with an 
emphasis on long-term benefits, 
increasing the role of the capital 
market in the financing of devel-
opment projects, and improving 
the effectiveness and smarten-
ing of the market’s regulatory 
system.
Back in February, the govern-
ment’s economic coordination 
headquarters had unveiled a 
support package for the capital 
market, which included meas-
ures such as reducing the price 
of petrochemical feed, reducing 
taxes on manufacturing compa-
nies, defining new regulations 
for the mining sector, increas-
ing the capital of the Stock 
Market Stabilization Fund, con-
trolling the release of govern-
ment bonds, and determining 
the exchange rate of the banks; 
but this package, despite the 
temporary positive effects, was 
not able to change the general 
trend of the market and prevent 
the continuous fall of the stock 
prices.
Also, the SEO has unveiled a 
comprehensive support package 
to encourage activities in the 
capital market as shareholders 
were getting reluctant to invest 
in the market.
As announced by the SEO Office 
of Public Relations, one of the 
major measures considered in 
this package is the insurance of 
shareholders’ capital and divi-
dends over the next year.
The comprehensive support 
package of the capital market, 
which was designed in late Oc-
tober and has been reviewed by 
the country’s economic authori-
ties, was put in effect since Oc-
tober 29.

TEDPIX rises 25,500 points on Sunday

During the past Iranian calendar 
month Azar (ended on December 21), 
10,931,107 tons of commodities worth 
over $3 billion were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Relations 
and International Affairs Department, the 
exchange traded on both domestic and 
export rings of its oil and petrochemical 
trading floor 1,791,743 tons of com-
modities valued at nearly $991 million.
The IME’s customers purchased on this 
floor 526,000 tons of vacuum bottom, 
491,023 tons of bitumen, 419,853 tons 
of polymeric products, 157,696 tons 
of chemicals, 120,500 tons of lube cut, 
41,000 tons of sulfur, 23,788 tons of 
oil, 9,632 tons of petroleum products, 
1,200 tons of insulation and 1,050 tons 
of feedstocks.
Furthermore, the exchange saw trade of 
9,133,701 tons of commodities worth 

more than $2 billion on its metals and 
minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,592,219 tons of cement, 2,199,000 
tons of iron ore, 1,784,395 tons of steel, 
340,000 tons of sponge iron, 131,650 
tons of zinc, 31,175 tons of aluminum, 
24,731 tons of copper, 2,000 tons of 
cast iron, 750 tons of molybdenum con-
centrate, 100 tons of lead, 36 tons of 
precious metals concentrate and 272 kg 
of gold bars.
It’s worth noting that the IME also traded 
13,686 vehicles on its automobile trad-
ing floor.
Last was the IME’s side market on which 
the exchange traded 5,649 tons of com-
modities
The value of trades at Iran Mercantile 
Exchange rose 102 percent, and the vol-
ume of trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian calendar 

year 1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in the 
history of the exchange since its estab-
lishment.
Statistical data show that in the past year, 
in addition to new records in the volume 
and value of trades of different prod-
ucts, 10 major records in total value and 
physical market trades were registered. 
In a way that besides the total value of 
trades, the volume and value of physical 
market trades, the volume, and value of 
industrial products and petrochemicals 
trades, the value of oil products trades 
and the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock mar-
kets of Iran, the other three markets are 
Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran 
Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth over $3b traded at IME in a month
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اخبار اصفهان جلسه مشترک 
کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه 
زیرساخت و کارشناسی شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

استان اصفهان تشکیل شد.
کمیسیون  مشترک  جلسه  در 
سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت 
و کارشناسی شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان 
مقرر شد، در راستای تسهیل روند 
و جذب سرمایه گذاری در استان، 

آژانس سرمایه گذاری تشکیل شود.
در ایـن جلسـه مهـدی طغیانـی 
مجلـس  در  اصفهـان  نماینـده 
بـا بیـان اینکـه تسـهیل فرآینـد 
سـرمایه گذاری در کشـور بـر عهده 
حاکمیـت و بخش خصوصی اسـت 
افـزود: نبایـد اصفهـان را بـا هیـچ 
اسـتان دیگری مقایسـه کرد و باید 
عـاوه بـر تبییـن چارچوب هـا در 
حوزه سـرمایه گذاری، خألهای این 
امر و حلقه هـای مفقوده شناسـایی 
و مشـوق های الزم بـرای تشـویق 
سـرمایه گذاران بـه این امـر در نظر 
گرفتـه شـود کـه پیـش زمینـه این 
امـر داشـتن نـگاه فعـال بـه حـوزه 
سـرمایه گذاری و ورود فعاالنـه بـه 
عرصـه سیاسـت گذاری در ایـن 
حـوزه توسـط حاکمیت اسـت. وی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد اقدامـات 
کارشناسـی، محور اجـرای پروژه ها 
قرار گیـرد تصریح کرد: الزم اسـت 
بخـش خصوصی بـه ایجـاد آژانس 
سـرمایه گذاری به منظـور پیگیری 
مسـائل بخـش خصوصـی در ایـن 

حـوزه از حاکمیـت بپـردازد.
 

باید برنامه ای مشخص به 
سرمایه گذاران ارائه شود

رئیــس کمیســیون ســرمایه گذاری 
ــاخت اتاق بازرگانی  ــعه زیرس و توس
ــزاری  ــدف از برگ ــز ه ــان نی اصفه
ایــن جلســه را احصــاء چالش هــای 
و  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
هم اندیشــی بخــش خصوصــی 
ــه ای  ــه برنام ــرای ارائ ــی ب و دولت
مشــخص بــه ســرمایه گذاران 
ــوان و  ــف عن ــای مختل در حوزه ه
ــی  ــن خروج ــرد: بنابرای ــح ک تصری
ــن جلســه در شــورای گفتگــوی  ای
اســتان بــه منظــور مکلــف کــردن 
ــهیل  ــه تس ــتگاه ها ب ــی دس تمام
فرآینــد ســرمایه گذاری و رفــع 
ــه خواهــد شــد. ــع موجــود ارائ موان

احمد خوروش ضمن ابراز تأسـف از 
اجرایی نشـدن پروژه های شـهرک 
پوشـاک، طـا و بندرخشـک در 
اصفهـان علی رغـم پیگیـری مکرر 
پارلمان بخش خصوصـی اصفهان 
گفـت: بایـد تمامـی تـاش خـود 
را بـرای سـرآمد شـدن اصفهـان 
در حـوزه سـرمایه گذاری بـکار 

گیریـم. البته بایـد توجه داشـت که 
سـرمایه گذاری ها منجـر بـه ایجاد 

خسـارت بـه اقلیم نشـود.

رمز  خدمات،  توسعه 
توسعه و اشتغال اصفهان

رئیـس  رجالـی،  محمدرضـا 
کمیسـیون صنایـع اتـاق بازرگانـی 
اصفهان نیـز در ایـن جلسـه گفت: 
در شـرایط بحران اقتصـادی امروز 
و در زمانـی کـه دشـمن اقتصـاد ما 
را نشـانه گرفتـه اسـت؛ بایـد حامی 

سـرمایه گذار بـود، نـه مانـع آن.
وی افـزود: بایـد سـرمایه گذاران 
تکریم شوند و بسـته سرمایه گذاری 
مشـخص بـه عاقمنـدان بـه این 
حـوزه ارائـه شـود و دولـت تمامـی 
موانـع فرآیند سـرمایه گذاری را رفع 

کنـد.
عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق 
بازرگانی اصفهان در ادامه سـخنان 
خـود افـزود: توسـعه خدمـات، رمز 
توسـعه و اشـتغال اصفهان اسـت و 
بایـد دسـتگاه های اجرایـی اسـتان 
مربوطـه  امـور  تسـهیل  بـرای 
وارد عمـل شـده و افـکار ضـد 
سـرمایه گذاری را مرتفـع کننـد.

باید از سرمایه های خرد 
برای رونق سرمایه گذاری 

استفاده کرد
در ادامـه مشـاور عالی رئیـس اتاق 
بازرگانـی اصفهان نیز ضمن اشـاره 
بـه اینکـه حوزه هـای گردشـگری 
و دانش بنیـان محورهـای توسـعه 
ضـرورت  بـر  هسـتند،  اسـتان 
تبییـن چشـم انـداز ظرفیت هـای 
سـرمایه گذاری و توسـعه اسـتان 
در چارچـوب محورهـای توسـعه 
بـرای  سـرزمین  آمایـش  و 

سـرمایه گذاران تاکیـد کـرد.
علــی کرباســی زاده شــناخت 
ســرمایه گذاری،  چالش هــای 
توجــه بــه تمامــی جزئیــات 

زیرســاخت های هــر حــوزه و 
ایجــاد یــک مدیریــت واحــد در 
ــر  ــرمایه گذاری را از دیگ ــوزه س ح
الزامــات بــرای توســعه اســتان 
دانســت و افــزود: در شــرایط 
فعلــی بــه دلیــل تحریم هــای 
بیــن المللــی و در جنــگ رســانه ای 
نابرابــر، علیــه کشــورمان بایــد 
از ظرفیت هــای داخلــی بــرای 
توســعه ســرمایه گذاری و رفــع 
ــتفاده  ــا اس ــب و کاره ــع کس موان

کنیــم.
کـه  شـرایطی  در  افـزود:  وی 
بانک هـای ایـران امـکان تأمیـن 
مالـی پروژه هـای سـرمایه گذاری 
را ندارنـد، می تـوان بـا ذی نفـع 
کـردن عامه مـردم و دسـتگاه های 
دولتـی و خصوصـی در پروژه هـای 
سـرمایه گذاری بـه تسـهیل فرآیند 
سـرمایه گذاری پرداخـت و موانـع 
را رفـع نمـود. وی ایجـاد شـرکت 
و  سـرمایه گذاری  صنـدوق  یـا 
برنامه ریزی بـر روی سـرمایه های 
خرد و نقدینگی موجود در بـازار را از 
راهکارهای تسـهیل سرمایه گذاری 

در اسـتان بیـان کـرد.

موانـع  رفـع  کمیتـه 
سـرمایه گذاری تشکیل 

شود
نایـب رئیـس کمیسـیون بهبـود 
محیط کسـب و کار و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان نیـز بر لـزوم عزم جدی 
در حاکمیـت بـرای تسـهیل فرآیند 
سـرمایه گذاری تاکید کـرد و گفت: 
مشـکاتی ماننـد تغییـر کاربـری 
خلعیـد  و  صنعتـی  کارگاه هـای 
زمین های واگـذار شـده نمونه ای از 
مشـکات مربوط بـه فرار سـرمایه 

اسـت.
 اصغـر اخـوان مقـدم در ادامـه 
کمیتـه ای  تشـکیل  خواسـتار 
متشـکل از اسـتاندار و مدیـران کل 
دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط بـه 

منظـور رفع موانـع موجـود در حوزه 
شـد. سـرمایه گذاری 

برنامه ای واحد در حوزه 
وجود  سرمایه گذاری 

ندارد
احسـان شـهیر، مدیـرکل دفتـر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
نیـز در ایـن جلسـه از برگـزاری 
جلسـاتی در خصوص مناطـق ویژه 
اقتصـادی اسـتان خبـر داد و افزود: 
محل هـای ایـن مناطـق قطعـی 
شـده و بـه هیئت دولـت ارائه شـده 

اسـت.
وی تصریـح کـرد: نحـوه واگذاری 
منطقه ویژه اقتصادی شاهین شـهر 
نیز مشخص شـده و رفع مشکات 
آن هـا در حـال رسـیدن بـه نقطـه 

مطلوب اسـت.
شـهیر عدم وجـود برنامـه ای واحد 
در حـوزه سـرمایه گذاری در اسـتان 
اصفهـان را یکی از موانـع موجود در 
این حوزه دانسـت و تصریح کرد: بر 
این اسـاس مقرر شـد اداره کل امور 
اقتصـادی و دفتـر سـرمایه گذاری 
اسـتانداری ظرف مـدت یکمـاه به 

تهیه ایـن برنامـه بپردازند.
وی با تاکیـد بر اینکه اسـتاندار ورود 
جـدی بـه حـوزه سـرمایه گذاری را 
متذکـر شـده اند، گفـت: اتفاقـات 
خوبـی در ایـن زمینـه در حـال رقم 

خـوردن اسـت. 
مدیـرکل دفتـر همانگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری در پایـان 
سخنان خود بر اسـتفاده از پتانسیل 
دانشـجویان ایرانـی خـارج کشـور 
و دانشـجویان خارجـی حاضـر در 
ایران بـرای ایجاد ارتبـاط مؤثر بین 

طرفیـن تاکیـد کـرد. 
همچنیـن در ایـن جلسـه رئیـس 
شـورای  پژوهش هـای  مرکـز 
اسـامی شـهر اصفهان بر ضرورت 
حمایـت از طـرح ایجاد اندیشـکده 
سیاست گذاری عمومی در اصفهان 

تاکید و گزارشـی از پیشـرفت پروژه 
جامـع شـهری ارائـه نمود.

مصطفـی نباتی نژاد گفـت: می توان 
از ظرفیت شـتابدهنده تجارت بردار 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـرای 
تهیـه مـدل کسـب و کار آژانـس 
سـرمایه گذاری اسـتان اسـتفاده 

کـرد.
روح اهلل میرزاامیـری، مدیـر امـور 
کمیسـیون های اتـاق بازرگانـی 
اینکـه  بیـان  بـا  نیـز  اصفهـان 
توسـعه سـرمایه گذاری و ایجـاد 
سـاختارهای رفـع موانع ایـن حوزه 
به طور جدی در دسـتور کار شورای 
گفتگوی دولـت و بخش خصوصی 
اسـتان اصفهان قـرار گرفته اسـت، 
افـزود: اقدامـات خوبـی بـرای رقم 
خوردن یک اتفـاق مانـدگار در این 
زمینـه انجـام شـده کـه خروجـی 
ایـن اقدامات در جلسـه شـورا طرح 
شـده و مصوبـه مـورد نیـاز بـرای 
الزم االجـرا شـدن آن هـا گرفتـه 

خواهـد شـد.
وی اســتخراج نظــام مســائل 
ســرمایه گذاری در حوزه هــای 
مختلــف و ارائــه راهکار پیشــنهادی 
برای حــل مشــکل، در نظــر گرفتن 
شــورای راهبــردی بــا مدیریــت 
اســتاندار و بــا حضــور معاونت هــای 
ــتانداری،  ــی اس ــادی و عمران اقتص
ــهر و  ــورای ش ــس ش ــهردار، رئی ش
روســای دســتگاه های کلیــدی 
مجوزدهنــده، نماینــدگان مجلــس، 
ــع زدایــی  تشــکیل کمیته هــای مان
ســرمایه گذاری  موانــع  رفــع 
خارجــی، کمیتــه شهرســتان ها و 
ــه  ــا را از جمل ــدی طرح ه اولویت بن
ارکان آژانــس ســرمایه گذاری 
اســتان نــام بــرد و گفــت: در ابتــدای 
ــی حــوزه  ــداد اصل ــده روی ســال آین
ســرمایه گذاری برگــزار خواهــد 
ــش  ــز پی ــاری نی ــال ج ــد و در س ش
رویدادهایــی در ایــن زمینــه برگــزار 

. می شــود
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معاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــع دس گردشــگری و صنای
گفــت: از اول مهــر امســال بدلیل شــرایط ناشــی 
از ناآرامی هــا، ُکنــدی اینترنــت و نبــود گردشــگر، 

بــا معضــل بزرگــی در بــازار فــروش محصــوالت 
ــه رو شــده ایم. ــع دســتی اســتان روب صنای

ــوراهلل عبدللهــی، افــزود: بســته شــدن فضــای  ن
مجــازی تأثیــر زیــادی بــر فــروش صنایــع 

ــرا اکثــر فعــاالن ایــن  دســتی گذاشــته اســت زی
عرصــه چــه کســانی کــه فروشــگاه دارنــد و چــه 
کســانی کــه در قالــب مشــاغل خانگــی فعالیــت 
می کننــد، بدلیــل ُکنــد شــدن ســایت های 
ــای  ــای فض ــدن پلتفرم ه ــته ش ــی و بس اینترنت
ــرش محصــوالت خــود  ــا مشــکل ف مجــازی، ب

ــدند. ــه ش مواج
ــتی  ــع دس ــروش صنای ــرد: ف ــان ک وی خاطرنش
ــا  ــد ام ــر ش ــم کمت ــف ه ــا از نص در دوران کرون
ــری  ــس از پشــت ســر گذاشــتن دوران همه گی پ
ــن عرصــه  ــدان ای ــرای هنرمن ــرایط ب ــا، ش کرون
ــا  ــاره ب ــه دوب ــود ک ــده ب ــدی امیدوارکنن ــا ح ت
ــه  ــه ســر خان ــده، ب ــش آم ــه شــرایط پی ــه ب توج

اول برگشــتیم.
ــرآوردی از  ــوز ب ــه هن ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالله
ــر  ــه اخی ــزان خســارت وارد شــده در ســه ماه می
ــر  ــان حاض ــت: در زم ــت، گف ــده اس ــرآورد نش ب
وضعیــت صنایــع دســتی اصفهــان مطلــوب 
نیســت زیــرا رابطــه صنایع دســتی و گردشــگری 

مثــل ماهــی و آب اســت و وقتــی گردشــگری در 
کار نباشــد، بطــور قطــع فــروش صنایــع دســتی 

ــود. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــم ب ه
وی افــزود: بررســی های میدانــی نشــان 
ــری  ــد از همه گی ــوروز ۱۴۰۰ بع می دهــد کــه از ن
کرونــا، رونــد صــادرات و فــروش صنایــع دســتی 
شــرایط بهتــری یافتــه امــا بســته شــدن فضــای 
ــکات  ــاره مش ــگر، دوب ــود گردش ــازی و نب مج
هنرمنــدان صنایع دســتی را تشــدید کرده اســت.
معاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
ــادآور  ــان ی ــتی اصفه ــع دس ــگری و صنای گردش
ــرایط  ــل ش ــه بدلی ــی ک ــر روز هنرمندان ــد: ه ش
ــا  ــه م ــده اند، ب ــران ش ــار بح ــده، دچ ــش آم پی

مراجعــه می کننــد.
عبداللهــی افــزود: وام هایــی کــه بــرای حمایــت 
ــاص داده  ــدان اختص ــه هنرمن ــرایط ب ــن ش در ای
می شــود بدلیــل نبــود بــازار فــروش نیــز دردی از 

ــد. ــان نمی کن ــا را درم ــای آنه درده
وی گفــت: مشــکات هنرمنــدان صنایع دســتی 

زیــاد اســت و گرفتــن وام بــرای آنهــا مثــل یــک 
ُمســکن اســت و مشــکلی از بــار مشــکات آنهــا 

ــد. ــل نمی کن ح
به گزارش ایرنـا، اصفهان بعد از جیپـور هند، عنوان 

دومین شهر جهانی صنای دسـتی را در دنیا دارد.
ــده  ــایی ش ــتی شناس ــع دس ــته صنای از ۶۰۲ رش
ــن  ــران و از ای ــه ای ــوط ب ــورد مرب ــا ۲۹۹ م در دنی
تعــداد ۱۹۸ رشــته مربــوط بــه اســتان تاریخــی و 
هنرپــرور اصفهــان اســت. تاکنــون ۹۰ هــزار نفــر 

ــده اند. ــاماندهی ش ــش س ــن بخ در ای
اســتان اصفهــان از لحاظ حجــم ۶۰ درصــد تولید 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــتی کش ــع دس صنای
داده کــه از جملــه ایــن رشــته ها زری دوزی، 
قلمــکاری، ترمــه و نقــره کاری، تذهیــب و تحریر 
انــواع کتــاب، قطعــات نگارگری و نقاشــی اســت 
ــی  ــت و قلمزن ــاکاری، ُمنب ــم کاری، مین و در خات

ــی دارد. ــزات، شــهرت جهان ــواع فل روی ان
ــران  ــع دســتی ای ــروزه از ۱۹۶ محصــول صنای ام

حــدود ۳۵ هنــر، بیشــتر باقــی نمانــده اســت.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

ُکندی نت عامل کسادی بازار گردشگری

جلسه مشترک کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت استان اصفهان تشکیل و مقرر شد؛

ایجاد آژانس سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار

احسـان یزدیان، افـزود: رویـداد تانا امسـال برای نخسـتین بـار و با هدف 
رفع چالش ها و نیازها و توسـعه و ارتقای زیسـت بوم نوآوری اسـتان برگزار 
می شـود و ایده هـای برتر ارائـه شـده در مراسـم پایانـی آن در دی جاری، 

معرفـی و تجلیل خواهند شـد.
وی بـا بیان اینکـه در نخسـتین رویـداد تانـا در اصفهـان، چالش هـای 
دسـتگاه های اجرایـی و شـرکت های دولتـی و خصوصـی در زمینـه آب، 
محیط زیسـت و امنیت غذایی مورد بررسـی قـرار می گیرد، اظهار داشـت: 
تیم های دانشـجویی و فنـاوران، ایده هـای نوآورانـه خود را بـرای رفع این 
چالش هـا ارائـه کردنـد کـه ایده هـای ُمنتخب عـاوه بـر دریافـت جوایز 
بـه سـرمایه گذاران، شـرکت های دانش بنیـان و صنایـع مرتبـط معرفـی 

خواهد شـد.
یزدیـان بـا بیان اینکه فراخـوان ایـن رویـداد از خرداد امسـال اعام شـد، 
اضافه کـرد: ۲۶ ایـده نوآورانه در بخـش امنیت غذایـی، ۱۸ ایـده در زمینه 
محیط زیسـت و ۱۲ ایـده در زمینـه آب در این رویداد ارائه شـد کـه از بین 
آنهـا ۱۸ ایده ُمنتخب در مراسـم پایانی معرفـی و از بین آنهـا در هر بخش، 

سـه ایده برتـر انتخاب می شـود.
معاون توسـعه فناوری شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان گفـت: برای 
معرفـی چالش هـای اسـتان در سـه بخـش آب، محیـط زیسـت و امنیت 
غذایـی، برنامه پیـش رویـداد تانا ۲ هفتـه در اصفهـان برگزار شـد و در آن 
مسـووالن و کارشناسـان دسـتگاه های اجرایـی و شـرکت های مختلف، 

چالش هـای خـود را مطـرح کردند.
وی افزود: پـس از برگزاری پیش رویـداد تانا، دوره توانمندسـازی تیم های 
شـرکت کننده در رویداد و کارگاه آموزشـی مـدل کسـب و کار و نحوه ارائه 
طرح ها برگزار شـد تا تیم ها و ایـده پـردازان از توانایی باالتری بـرای ارائه 

راهکار بمنظـور رفع چالش هـای موجود برخوردار شـوند.
یزدیان با بیان اینکه تیم های دانشـگاهی شـامل دانشـجویان و اسـتادان 
و همچنین کارشناسـان شـرکت های دانش بنیان و فناور اسـتقبال خوبی 
از رویداد تانـا در اصفهـان کردنـد، تصریح کرد: یکـی از ثمـرات برگزاری 
این رویداد، شبکه سـازی و برقـراری ارتباط بین ایـده پـردازان و فناوران و 
سـازمان ها و شـرکت های دارای چالش و مسـاله اسـت که به ارائه راهکار 

برای رفـع نیازهای اسـتان کمـک بسـیاری می کند.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم برگـزاری چنیـن رویدادهایی در کشـور و اسـتان 
اصفهـان گفـت: هرچـه چنیـن فضاهایـی توسـعه یابـد، فضـای امیـد و 

کارآفرینـی در بیـن ایـده پـردازان و فنـاوران نیـز بیشـتر می شـود.
محـور چالش هـای معرفی شـده در رویـداد تانـا در اصفهان در حـوزه آب، 
افزایش بهره وری آب در مصارف کشـاورزی، پایش کیفی و میزان آلودگی 
در مخازن سـدها، پایـش کمـی ُسـفره های آب زیرزمینی و کشـاورزی با 
آب های شـور و لب شـور، در بخش محیط زیسـت، کاهش فلزات سنگین 
در آب و خاک، تصفیـه تکمیلی انواع فاضـاب، مبارزه بیولوژیـک با آفات 
و بیماری هـا، حـذف آالینده هـای ُسـفره های آب زیرزمینـی و در بخـش 
امنیت غذایی شـامل فرآوری محصوالت غذایی، افزایـش زمان نگهداری 
مواد غذایی و تجـارت آن، کاهش مصـرف واکسـن ها و آنتی بیوتیک های 

دامی و همچنین کاهش مصرف سـموم کشـاورزی اسـت.
اصفهان بعنوان اسـتان پیشـرو در راه اندازی مراکز رشـد و پارک های علم 
و فنـاوری کـه نخسـتین زمینه هـای رسـمی شـکل گیری شـرکت های 
دانـش بنیـان را بوجـود آورد حـدود ۱۰ درصـد از واحدهای فنـاور و دانش 

بنیان کشـور را در خـود دارد و دومین اسـتان کشـور در این زمینه اسـت.
سـه پارک علم و فنـاوری، بیـش از ۱۰ مرکز رشـد فناوری و بیـش از ۷۰۰ 

شـرکت دانش بنیان در این اسـتان فعالیـت دارد.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: ۵۶ ایده نوآورانه برای رفع چالش های 
استان در زمینه های آب، محیط زیست و امنیت غذایی 
در رویداد تانا )توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری 

استان( ارائه شد.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

۵۶ ایده نوآورانه در رویداد »تانا« 
اصفهان ارائه شد

گزارش

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــان گف ــتانداری اصفه اس
اهمیــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــار  ــد چه ــاهد رش ــال ش ــاور، امس و فن
ــن  ــه ای ــهیات ب ــت تس ــری پرداخ براب
شــرکت ها از طریــق تبصــره ۱۶ و 

تبصــره ۱۸ در اســتان هســتیم.
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــر رضــا نقــش اف امی
ــان در عرصــه  ــتان اصفه ــدی اس توانمن
دانش بنیــان، در ایــن دوره از فعالیــت 
ــت  ــده اس ــاش ش ــتان ت ــت اس مدیری
ــا  ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ــه روز ش روز ب
شــاهد رشــد و توســعه شــرکت های 
ــیم. ــتان باش ــاور در اس ــان و فن دانش بنی

وی در رویــداد ملــی »تــا ثریــا« 
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در 
ــای  ــی از چالش ه ــزود: یک ــان، اف اصفه
شــرکت های دانــش بنیــان، تأمیــن 
مالــی اســت و نــگاه مــا بــرای حــل ایــن 
ــه تســهیات  ــزدن آن ب ــره ن ــش، گ چال
ــن  بانکــی و اســتفاده از روش هــای تأمی

ــت. ــف اس ــی مختل مال
نقــش ادامــه داد: بــه دنبــال تدویــن 
ــن  ــه تأمی ــه ب ــتیم ک ــی هس روش های
مالــی شــرکت های دانش بنیــان و 

ــد. ــک کن ــاور کم فن
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه امروز 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــی در کش چالش های
ــانی  ــرمایه های انس ــت س ــه دس ــا ب تنه
موجــود قابــل حــل اســت، اظهــار کــرد: 
ــور  ــن، جامعه مح ــاوری ارزش آفری در فن
بــودن و خدمــت آن بــه جامعــه اهمیــت 
ــه ســمت نیــاز  دارد و حرکــت فنــاوری ب
ــروز  ــه ام ــت ک ــی اس ــاق خوب ــازار اتف ب

ــتیم. ــاهد هس ش
وی، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
زیســت بوم  ســرآمد  را  اصفهــان 
فنــاوری کشــور دانســت و گفــت: در 
ــکات  ــا مش ــا احص ــتیم ب ــاش هس ت
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 

بــرای آن هــا گام برداریــم.
احســان یزدیــان، معــاون توســعه 
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــاوری ش فن
ــت:  ــداد گف ــن روی ــز در ای ــان نی اصفه
ــای  ــه فض ــای محرک ــی از موتوره یک
کشــور،  فنــاوری  و  کارآفرینــی 
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری 

دانش بنیــان و فنــاور اســت.
وی افــزود: شبکه ســازی و تســهیل 
از  یکــی  ســرمایه گذاران  حضــور 
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــف ش وظای
اصفهــان اســت و بــه همیــن دلیــل 
اقدامــات مختلفــی را در راســتای 
تســهیل و توســعه ســرمایه گذاری 

می شــود. انجــام 
معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمی 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــی اصفه و تحقیقات
ــرمایه گذاری  ــد س ــج درص ــر از پن کمت
انجــام شــده در شــهرک توســط بخــش 
ــد آن  ــش از ۹۵ درص ــوده و بی ــی ب دولت
توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده 

ــت. اس
ــی  ــرد: شــهرک علم ــه ک ــان اضاف یزدی
و تحقیقاتــی اصفهــان بــه دنبــال 
ایجــاد اتــاق ســرمایه گذاری بــه 
منظــور تســهیل ســرمایه گذاری در 
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 

اســت.
رویــداد ملــی و مســئله محور »تــا ثریــا« 
بــا هــدف شبکه ســازی و تســهیل 
ســرمایه گذاری در راســتای تقویــت 
ــتغال آفرین در  ــان و اش ــد دانش بنی تولی
ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن رویــداد توانمنــدی شــرکت های 
ــرح  ــه و ۵۰ ط ــاور ارائ ــان و فن دانش بنی
ــازی  ــرای تجاری س ــرمایه ب ــد س نیازمن

معرفــی شــد.

اعطــای تســهیالت بــه 
شرکت های دانش بنیان در 

اصفهان ۴ برابر شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان با بیان اینکه فرصت فوق العاده پیش روی بازار صادراتی ایران به 
سوی روسیه باز شده است، گفت: بایستی اصفهان را به عنوان الگویی موفق در 
کشور در زمینه صادرات به روسیه تبدیل کنیم. سیدرضا مرتضوی در جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در استانداری افزود: فرصت فوق العاده 
پیش روی بازار صادراتی ایران به سوی روسیه باز شده، اما بستگی به همت ما دارد 
که چگونه از امکانات و بضاعت های کشور جهت این رسیدن به این راهبرد اساسی 
استفاده کنیم. وی ادامه داد: بایستی بتوانیم سهم قابل توجهی از درخواست و نیاز 
کشور روسیه را پاسخ دهیم و توسعه صادرات به عنوان یک الگوی جدی دنبال شود.

استاندار اصفهان اظهار کرد: مدت ها قبل با سفر هیئت روسیه به اصفهان مذاکرات 
ما آغاز و گام بعدی در سفر هیئت تجاری_سیاسی اصفهان به ۲ استان مسکو و 
سن پترزبورگ برداشته شد تا شاهد توسعه مبادالت و تجارت از اصفهان به کشور 
روسیه باشیم. وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه بهار سال آینده میزبان تجار و 
بازرگانان مسکو و سن پترزبورگ خواهیم بود تا ارتباط میان اصفهان و روسیه قوام 
یابد و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کنیم. مرتضوی افزود: هفته گذشته جلسه ای 
با مدیران و مسئوالن سازمان توسعه تجارت در حوزه توسعه بازار در روسیه داشتیم 
که در آن نشست مقرر شد تعدادی از محصوالت کلیدی مورد نیاز روسیه را معرفی 

کنند تا برای تأمین و صادرات آنها میز تخصصی در اصفهان تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: الزم است متناظر با این هدف برنامه ریزی کنیم و شرکت های مرتبط 
را بیابیم. تا پایان اردیبهشت سال آینده مبادالتی میان اصفهان و برخی شرکت های 
روسیه انجام می شود تا در نهایت در سفر تجار و بازرگانان سن پترزبورگ و مسکو به 

اصفهان بتوانیم با انعقاد قرارداد به نتایج مورد نظر دست یابیم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مسیری که برای توسعه صادرات به کشور روسیه 
باز شده به تاش و همت ما باز می گردد و ضمانت موفقیت در این مسیر استمرار و 

پیگیری مجاهدانه ما خواهد بود.

استاندار اصفهان در جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان:

فرصتی فوق العاده 
برای بازار صادراتی 
ایران به روسیه باز 
شده است



جهـــــــان
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 سعید واعظ  گل گهر سیرجان یکی از مدعیان قهرمانی 
لیگ بیست ودوم است و توانسته پایاپای سرخابی های پایتخت 
در کورس تیم های باالی جدولی قدم بردارد و امیر قلعه نویی 
قصد دارد بعد از 9 سال دوری از رسیدن به جام قهرمانی، 
با شگفتی سازی و کنار زدن استقالل و پرسپولیس، جام 
قهرمانی لیگ بیست ودوم را باالی سر ببرد. نکته جالب درباره 
گل گهِر لیگ بیست ودوم، تداوم سرمایه گذاری قلعه نویی روی 
بازیکنانی است که شاید روزگاری در بازار نقل وانتقاالت از آن ها 
به عنوان بمب یاد می شد اما در حد و اندازه یک بمب نتوانستند 

عملکرد فنی خوبی داشته باشند.
سـرمربی باتجربه گل گهـر نشـان داده راه و رسـم کار کردن 
با ایـن نـوع سـتارگان فوتبـال ایـران را بـه خوبـی می داند و 
نگاهـی بـه عملکـرد فنـی سـیرجانی ها در هفته هـای اخیـر 

نشـان می دهد کـه بازیکنانی مثـل مرتضی تبریـزی و آرمین 
سـهرابیان که دوره ناموفقی را در اسـتقالل گذراندند و یا رضا 
شـکاری که در فوتبـال روسـیه نتوانسـت روزهـای خوبی را 
تجربه کنـد، نقش اصلـی را در مدعی شـدن گل گهـر در لیگ 

بیسـت ودوم ایفـا کرده اند.

• مرتضی تبریزی
مهاجـم 31 سـاله سـیرجانی ها بعـد از آن کـه فصـل گذشـته 
بـا اعتمـاد امیـر قلعه نویـی بـه مهاجـم اول گل گهـر تبدیـل 
شـد و توانسـت 7 گل بزنـد و 3 پـاس گل بدهـد، در لیـگ 
بیسـت ودوم در تالش بـوده تـا روند درخشـان خـود در جمع 
سرمه ای پوشـان سـیرجانی را حفـظ کنـد و در انجـام ایـن 
مأموریـت توانسـته سـربلند باشـد. تبریـزی تـا پایـان هفتـه 

دوازدهم، 3 بـار در نقش گلـزن در ترکیب گل گهر درخشـیده 
و 2 بـار هم سـازنده گل بـوده تـا آمادگی فنـی باالی خـود را 
نشـان بدهـد. مهاجـم گل گهری هـا کـه پیـش از تعطیـالت 
فیفادی موفق شـده بـود به فـوالد گل بزنـد، در اولیـن هفته 
بعـد از تعطیـالت فیفـادی هـم در نقـش گلـزن در ترکیـب 
گل گهر درخشـید و توانسـت دروازه هوادار را باز کند تا نشـان 
بدهد بار دیگـر به روزهـای اوج فوتبال خود بازگشـته اسـت.

• آرمین سهرابیان
سـهرابیان رویـای حضور در جـام جهانـی را داشـت و دعوت 
کارلـوس کـی روش از او بـرای حضـور در اردوی ملـی باعث 
شـد تا شـانس او بـرای اضافه شـدن نامـش به فهرسـت تیم 
ملی افزایـش پیدا کنـد امـا در نهایت رویـای مدافـع باتجربه 

گل گهری ها محقق نشـد و او نتوانسـت مسـافر دوحه شـود. 
مدافع 27 سـاله گل گهر در حالی از حضور در فهرسـت نهایی 
تیـم ملی بـرای جـام جهانـی بازمانـد که بـه جـز موفقیت در 
فاز دفاعـی، در واپسـین هفته ها مانـده به جـام جهانی، نقش 
کلیـدی در فـاز تهاجمـی گل گهـر پیدا کـرد، بـه طوری که او 
در هفته دهـم گل 3 امتیـازی تیمـش را به ذوب آهـن زد و در 
هفتـه یازدهـم در نقـش بازی سـاز درخشـید. سـهرابیان در 
شـروع دوباره مسـابقه لیگ برتر، زننـده گل برتـری گل گهر 
مقابل هـوادار بـود تا نشـان بدهـد در بهتریـن دوران فوتبالی 

خود ِسـیر می کنـد و فـرم ایده آلـی دارد.

• رضا شکاری
مهاجـم 24 سـاله بعـد از تجربـه ناموفـق حضـور در فوتبـال 

روسـیه و سـپس ناکامی در تراکتـور، بهترین مقصـد را برای 
احیـا شـدن در فوتبـال ایـران انتخـاب کـرد. رضـا شـکاری 
که فصـل گذشـته بـا 5 گل و 2 پـاس گل توانسـت اوج گیری 
دوبـاره ای داشـته باشـد، بـا اعتمـاد ویـژه ای امیـر قلعه نویی 
موفـق شـده در ترکیـب گل گهر بـه یکـی از عناصـر کلیدی 
موفقیت ایـن تیـم تبدیل شـود و ثبـت 3 گل و 2 پـاس گل تا 
پایـان هفتـه دوازدهـم نشـان می دهـد کـه بـه خوبـی رضـا 
شـکاری قدر اعتمـاد قلعه نویـی را می دانـد و در تـالش بوده 
تـا بهتریـن پاسـخ را بـه اعتمـاد سـرمربی پرافتخـار فوتبـال 
ایـران بدهـد. شـکاری در فصـل گذشـته بارهـا از اعتمـاد 
قلعه نویـی قدردانـی کـرد و بـه نظـر می رسـد سـرمربی 
کهنـه کار گل گهری هـا از اعتمـاد خـود بـه سـتاره 24 سـاله 

تیمش ضـرر نکـرده اسـت.

باشگاه گل گهر محلی برای احیای چهره های کم فروغ لیگ برتر؛

ژنرال ستاره های کم فروغ را درخشان کرد!

 حسین محزونیه  نارگیل 
عالوه بر طعم بی نظیری که 
دارد، دارای خواص زیادی 
برای سالمتی می باشد. نارگیل 
عالوه بر مواد مغذی زیادی که 
دارد، براس سالمت پوست، 
مو و سالمت کلی بدن بسیار 
مفید است. مایلید در مورد فواید 
نارگیل بیشتر بدانید؟ با ما در 

این مقاله همراه باشید.
• فواید نارگیل

از جمله فواید نارگیل برای 
سالمت مو و پوست می توان 
به موارد زیر اشاره کرد. نارگیل 
سرشار از چربی اشباع شده و 
تری گلیسیریدهای زنجیره 
متوسط )اسیدهای چرب با 
طول متوسط( می باشد. این 
اسیدهای چرب به روش های 
مختلف جذب بدن می شوند، 
و مستقیمًا از دستگاه گوارش 
به سمت کبد رفته و بیشتر به 
اجسام کتون تبدیل می شوند. 
این روند باعث تاثیرات مثبت 
درمانی بر اختالالت مغزی 
مانند صرع و آلزایمر می شود. 
نارگیل  سالمتی  مزایای 

عبارتند از:
1. محتوای فیبر

نارگیل حاوی مقدار زیادی فیبر 
غذایی می باشد و 61 درصد فیبر 
مورد نیاز بدن در روز را تأمین 
می کند. فیبر موجود در نارگیل 
باعث می شود که آزاد شدن 
گلوکز کند شود و در صورتی 
که گلوکز تبدیل به انرژی شود، 
آن را به سمت سلول هدایت 
می کند. این عملکرد باعث 
کاهش استرس در لوزالمعده و 
سیستم های آنزیمی و در نتیجه 

کاهش خطر ابتال به دیابت 
می شود.

2. کنترل دیابت
ترشح  بهبود  باعث  نارگیل 
انسولین و استفاده از گلوکز 
خون می شود. این خوراکی 
خوشمزه و مقوی با تأثیر مثبت 
بر هورمون های کنترل قند 
خون، به کنترل دیابت کمک 
می کند. نارگیل باعث کاهش 
سطح قند خون، تسریع هضم، 
و بهبود دیگر عالئم مرتبط با 
اختالالت گوارشی و روده 
می شود. جالب است بدانید که 
نارگیل باعث کاهش استفراغ و 

حالت تهوع نیز می شود.
3. ضدپیری

نارگیل به دلیل دارا بودن 
سیتوکینین ها،  محتوای 
کینتین و ترانس زاتین اثرات 
ضد ترومبوز، ضد سرطان و ضد 

پیری بر روی بدن دارد.
4. تقویت سیستم ایمنی

نارگیل برای بهبود و تقویت 
سیستم ایمنی بدن گزینه ای 
ضد  بعالوه،  است؛  عالی 
ویروس، ضد قارچ، ضد باکتری 
و ضد انگل می باشد. با مصرف 
روغن نارگیل از بدنتان در 
برابر ویروس ها و باکتری های 
بیماری زا محافظت کنید. شاید 
برای شما سؤال پیش بیاید که 
مصرف نارگیل خام نیز مفید 
است؟ بله، با مصرف نارگیل 
خام می توانید با برخی از بدترین 
و مقاوم ترین بیماری ها مانند 
عفونت گلو، برونشیت، عفونت 
دستگاه ادراری، کرم نواری 
و سایر بیماری های ناشی از 

میکروب ها مبارزه کنید.

بردن  بین  از   .5
چربی های شکم

جمله  از  شکم  چربی های 
خطرناک ترین چربی های بدن 
هستند که می توانند باعث ایجاد 
بیماری های زیادی شوند؛ و 
نارگیل می تواند به از بین بردن 

این چربی ها کمک کند.
6. بهبود سالمت کلی

طبق نتایج حاصل از تحقیقات، 
افرادی که بیشتر در رژیم 
غذایی خود از نارگیل استفاده 
کلی  سالمت  از  می کنند 

بیشتری برخوردارند.
7. افزایش سطح انرژی

نارگیل چربی ها را سوزانده و 
آنها را به انرژی تبدیل می کند. 
اگر قصد کاهش وزن دارید، 
نارگیل یک گزینه عالی است. 
تری گلیسیریدهای موجود 
در روغن نارگیل تا 5 درصد 
انرژی 24 ساعته را افزایش 
می دهند و در طوالنی مدت 
باعث کاهش وزن می شوند. 
بعالوه نارگیل باعث کاهش 

گرسنگی می شود.
8. درمان سرع

رژیم کتوژنیک به رژیم کم 
کربوهیدرات گفته می شود که 
به منظور درمان اختالالت 
مختلف مورد استفاده قرار 
می گیرد. رایج ترین کاربرد این 
رژیم درمان صرع در کودکان 
است. این رژیم غذایی شامل 
کم  کربوهیدرات  خوردن 
و مقادیر زیادی چربی است 
که می تواند منجر به افزایش 
غلظت اجسام کتون در خون 
و در نتیجه کاهش تشنج در 

کودکان مبتال به صرع شود.

9. مبارزه با سرطان
نارگیل به مبارزه با سرطان، به 
خصوص سرطان روده بزرگ و 

سینه کمک می کند.
به هیدراته  10. کمک 

ماندن
دلیل  به  نارگیل  آب 
که  حیاتی  الکترولیت های 
دارد باعث حفظ هیدراتاسیون 
می شود. آب نارگیل باعث 
جایگزین الکترولیت های از 
دست رفته، هیدراتاسیون و 
افزایش پاسخ ایمنی می شود. 
می توانید به جای آب از آب 
نارگیل استفاده کنید، چرا که 

عالوه بر طعم خوبی که دارد 
بسیار مغذی می باشد.

11. جلوگیری از عفونت 
مجاری ادرار

نارگیل به دلیل افزایش طبیعی 
ادرار، به درمان عفونت های 

دستگاه ادرار کمک می کند.
سطح  بهبود   .12

کلسترول خون
نارگیل به دلیل بهبود سطح 
کلسترول خون، به جلوگیری 
از ایجاد بیماری های قلبی 
چربی های  می کند.  کمک 
اشباع شده موجود در نارگیل 
باعث افزایش کلسترول خوب 

و کنترل کلسترول بد می شود. 
از این رو، نارگیل می تواند باعث 
کاهش ابتال به بیماری های 

قلبی می شود.
بهداشت  بهبود   .13

دهان و دندان
آب نارگیل به از بین بردن 
باکتری های دهان، کاهش بوی 
بد دهان و بهبود سالمت کلی 

دهان و دندان کمک می کند.
https://www.stylec-
raze.com/articles/
benefits-of-coconut-
for-skin-hair-and-
/health
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بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر - اعم 
از اتباع ایرانی و خارجی - از حداکثر 5۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده است. به گزارش اکوایران، اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در بخشنامه ای 

خطاب به اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک، اعالم کرد:
»بازگشت به نامه شــماره 23735۰/۰1 مورخ 22/9/14۰1 در خصوص بررسی و 
اظهارنظر راجع به ورود ریال همراه مســافر بیش از سقف مجاز به اطالع می رساند 
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نحوه ورود و خروج ریال همراه »مسافر« موضوع 
نامه شماره 119۰3/۰1 مورخ 22/1/14۰1 معاون محترم حقوقی و امور مجلس تاکنون 

مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و قابل استناد نمی باشد.
علی ایحال حسب مصوبه جلسه یکهزار و دویست و چهل و یکم شورای پول و اعتبار 
مورخ 21/9/1396، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی 
و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال )5۰.۰۰۰.۰۰۰( بالمانع است و به موجب 
تبصره )5( ماده )2( مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز "وارد کردن خارج کردن و یا 
اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که 
در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع 
ذی صالح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود".

بر این اساس، با عنایت به اینکه در مکاتبات گمرک اعالم شده است برخی اتباع خارجی 
هنگام ورود به کشور حامل مقادیری وجه رایج کشور بیش از میزان مجاز بوده اند عمل 
ارتکابی در صورت احراز علم و عمد در مراجع ذی صالح و در صورت تشخیص مراجع 

یاد شده تخلف بوده و مشمول جریمه مورد اشاره در تبصره مذکور است.«
بر اساس گزارش ایسنا، طبق این بخشنامه در حال حاضر سقف مجاز ورود و خروج 
ریال برای هر مسافر پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس آخرین اعالم 
بانک مرکزی، پیش از این، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا 5۰۰ 

هزار تومان مجاز بود.

سقف ورود و 
خروج ریال: 5 
میلیون تومان

افزایش ورود و صدور پول رایج 
کشور توسط هر مسافر اعالم 
شد؛

محیط زیست

ISFAHAN
N E W S

 خاک ایران
در خطر است!

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، هنگامی که سربازان در میدان نبرد مجروح 
می شوند، کنترل خونریزی یکی از مهم ترین اقدامات نجات دهنده ای است که 
پزشکان می توانند انجام دهند. با این حال، با توجه به نیازهای خاص طبابت در 
این مورد، این کار می تواند یک چالش مهم باشد. اکنون یک هیدروژل تزریقی 
جدید که توسط دمای بدن فعال می شود، ممکن است راهکاری مؤثر ارائه دهد.

هیدروژل ها زنجیره ای از مولکول ها هستند که می توانند مقادیر قابل توجهی آب 
را درون خود ذخیره کنند و چیزی شبیه به یک ماده شگفت انگیز مدرن هستند. 
آزمایش ها نشان داده اند که هیدروژل ها می توانند به عنوان یک زره عمل کنند و 
آب آشامیدنی را از هوای رقیق بیرون بکشند یا به عنوان پوشش پنجره ها عمل 

کنند تا ساختمان ها را خنک تر نگه دارند.
به دلیل محتوای باالی آب هیدروژل ها، اغلب از آنها در زمینه پزشکی نیز استفاده 
می شود و کارهایی مانند پر کردن دیسک های آسیب دیده مهره ها و ساخت 

ایمپلنت های مغزی بهتر با آنها انجام می شود.
هیدروژل ها به عنوان بانداژ نیز به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند، از 
پروتئین هایی برای کشتن باکتری ها در محل زخم، کمک به مهر و موم کردن 
زخم ها در دستگاه گوارش و حتی اتصال به پوست مرطوب از طریق استفاده از 

سونوگرافی استفاده می کنند.
با این حال، به گفته پژوهشگران موسسه تاراساکی مستقر در لس آنجلس، 
باندهای هیدروژل تاکنون قادر به ارائه درمان سریع و حساس به دما برای 
خونریزی به روشی قابل کنترل نبوده اند. پژوهشگران برای اصالح این 
 poly وضعیت، یک ماده منعقد کننده خون را با یک پلیمر حساس به دما به نام

N-isopropyl acrylamide(( مخلوط کردند.
سپس دو آزمایش انجام دادند که در یکی، جریان خون را با استفاده از یک سرنگ 
و لوله که در همان دمای خون انسان در بدن نگهداری می شوند، شبیه سازی 

کردند و سپس یک زخم در لوله ایجاد کردند.
در آزمایش دیگر، کبد موش ها را برای ایجاد خونریزی زخم کردند. در هر دو مورد، 
هیدروژل پس از قرار گرفتن در محل زخم )چه واقعی و چه شبیه سازی شده( 

سریع جامد شد و در مهار جریان خون بسیار موفق بود.
عالوه بر این، این هیدروژل را می توان به راحتی با استفاده از شستشوی سرد 

نمکی که باعث از سرگیری خونریزی نمی شود، پاک کرد.
بر اساس تجزیه و تحلیل زخم های ایجاد شده در میادین نبرد بین سال های 
2۰۰1 و 2۰11، حدود ۸7.3 درصد از کل مرگ و میرها در میدان جنگ قبل 
از رسیدن سربازان به مرکز درمانی رخ داده است و 9۰.9 درصد از قربانیان به 
دلیل خونریزی جان خود را از دست داده اند. بنابراین یک راه حل مؤثر و آسان 
برای جلوگیری از خونریزی می تواند به وضوح بر کاهش مرگ و میر سربازان 

تأثیر بگذارد.
پژوهشگران می گویند مزایای استفاده از این هیدروژل شامل هموستاز )کنترل 
خونریزی( سریع و کافی در طیف وسیعی از صدمات و زخم ها، کنترل خونریزی 
پایدار برای چندین ساعت در شرایط اضطراری، برداشتن آسان بدون باقی 
ماندن هیچ گونه باقیمانده در جراحت یا زخم، آماده برای استفاده و تجویز آسان 
توسط یک فرد غیر متخصص بدون نیاز به آموزش، ساخت آسان و قابل استریل 
شدن با هزینه کم، پایداری طوالنی مدت حتی در شرایط آب و هوایی نامساعد و 

سازگاری زیستی خوب بدون عوارض جانبی است.
پژوهشگران همچنین خاطرنشان کردند که این هیدروژل را می توان نه فقط 
برای زخم هایی که در میدان نبرد ایجاد می شوند، بلکه برای درمان هر نوع 
زخمی استفاده کرد و همچنین می تواند با داروها یا مواد دیگر برای افزایش روند 

بهبودی ترکیب شود.
این پژوهش در مجله Biomaterials Science منتشر شده است.

یک هیدروژل جدید می تواند جان انسان ها را نه تنها در 
میادین جنگ، بلکه در جهان غیرنظامی نیز نجات دهد.

علمی

توقف خونریزی های میدان 
جنگ با هیدروژل گرمایی

معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران گفت: پدیده ریزگردها 
بر اثر میزان ذخایر مواد معدنی، روش های 
استخراج معدن کاری به ویژه در مناطق روباز 
و افزایش باالی مقیاس و عرصه های تحت 
تأثیر فعالیت های معدنی، می تواند سبب 
تشکیل کانون های عظیم و تخریب و آلودگی 

خاک شود.
تورج فتحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان 
اینکه گاهی آلودگی خاک ناشی از فعالیت های 
معدن کاری در حد خیزش گردوغبار بوده و 
در بعضی شرایط آلودگی ها متأثر از تخلیه 
فاضالب ها، پساب و باطله های سمی و 
خطرناک است، اظهار کرد: در هر موقعیتی 
بر اثر مقیاس معدن کاری، تأثیر این عرصه 
می تواند بر محیط زیست، شدید، متوسط یا 

ضعیف باشد.
وی با اشاره به اینکه خاک یکی از عناصر 
اثر  در  افزود:  است،  طبیعت  ارزشمند 
معدن کاری، پروفیل خاک که الیه زنده ای 
از محیط زیست است و در هر سانتی متر مکعب 
آن بسته به نوع آب و هوا و اقلیم هر منطقه 
هزاران تا میلیون ها موجود زنده ذره بینی دارد، 

نابود خواهد شد.
معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران، ادامه داد: در مباحث 
محاوره ای و عامیانه، برای خاک ارزشی قائل 
نیستیم، درحالی که تمام فعالیت های انسانی از 
تولید محصوالت کشاورزی و منابع غذایی از 
بستر خاک آغاز می شود، بنابراین به منظور 
حیات و زندگی باید در حفاظت از این الیه خاک 

اقدامات زیست محیطی اساسی انجام شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اقلیم هر منطقه ای 
وقتی خاکی را نابود یا تخریب می کنیم، تولید 
الیه خاک به زمانی در مقیاس زمین شناسی 
نیاز دارد تا آن خاک دوباره احیا شود. در مناطقی 
با آب و هوای خشک مانند کشور ما که در 
کمربند خشکی قرار گرفته، به چندصد هزار 
تا چند میلیون سال زمان نیاز است تا یک 
سانتی متر یا چند سانتی متر خاک بدون 

هیچ گونه فعالیت انسانی در زمین زایش شود.
فتحی با اشاره به اینکه در ایران برخالف 
مناطقی مانند حاره ای استوایی و دیگر مناطق 
گرمسیری که فعالیت فرآوری خاک به لحاظ 
طبیعی سرعت بیشتری دارد، گفت: اگر منابع 
خاکی را به واسطه استخراج، تولید ماده معدنی 
و باطله برداری فعالیت های معدن کاری نابود 
کنیم، زایش خاک با توجه به شرایط سرعت 
اندک تولید آن در کشور ما غیرقابل بازگشت 

است.
وی در پاسخ به این پرسش که معدن کاری 
تا چه میزان می تواند موجب رخ دادن پدیده 
ریزگرد شود، اظهار کرد: پدیده ریزگردها 
بر اثر میزان ذخایر مواد معدنی، روش های 
استخراج معدن کاری به ویژه در مناطق روباز 
و افزایش باالی مقیاس و عرصه های تحت 
تأثیر فعالیت های معدنی می تواند سبب تشکیل 
کانون های عظیم و نیز تخریب و آلودگی 

خاک شود.

دنیایی از خواص درون توده ای محکم
خواص شگفت انگیز نارگیل که بد نیست بدانید؛

رئیس اتحادیه فوتبال روسیه از تمایل تمام باشگاههای فوتبال این 
کشور با انتقال به آسیا خبر داد. تصمیم نهایی در خصوص انتقال 
احتمالی اتحادیه فوتبال روسیه از اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای اف سی( روز سه شنبه هفته آینده اتخاذ 
خواهد شد. الکساندر دیوکوف بعد از نشست کمیته اجرایی اتحادیه 
فوتبال روسیه )RFU( این خبر را اعالم کرد. تصمیم نهایی کمیته 
اجرایی RFU بعد از ویدئو کنفرانس روز سه شنبه اعالم خواهد شد. 
این اتفاق قرار بود امروز رخ دهد اما در جلسه روز جمعه، به چهار 

روز بعد موکول شد.
اسفند سال گذشته بود که فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و 
اتحادیه فوتبال اروپا تمامی تیم های ملی و باشگاهی روسیه را به 

خاطر موضوع اوکراین از شرکت در مسابقات بین المللی محروم 
کرد. تیم ملی فوتبال بزرگساالن روسیه طی این محرومیت از 
مرحله پلی آف جام جهانی 2۰22 و قرعه کشی مرحله مقدماتی 
یورو 2۰24 کنار گذاشته شد. دیوکوف در تاریخ ششم آذر به کمیته 
اجرایی RFU پیشنهاد داد تا موضوع انتقال به AFC را مورد 

بررسی قرار دهد.
این بیزینس من روس که در حال حاضر ریاست اتحادیه فوتبال 
روسیه را به عهده دارد در نشست خبری اخیر خود از حمایت تمام 
باشگاههای لیگ برتر روسیه از انتقال به کنفدراسیون فوتبال 

آسیا خبر داد.
»1۰۰% باشگاه های فوتبال روسیه موافق این انتقال هستند. آسیا 

یک اقتصاد در حال رشد است و پتانسیل های تجاری خاصی در 
آن وجود دارد. اگر به کشورهای شرکت کننده نگاه کنید، متوجه 

می شوید که کاماًل قادر به ساختن منابع مالی هستند.«
دیاکوف با بیان جمالت فوق افزود: ما اکنون در حال بررسی نهایی 
هستیم. تا 31 دسامبر )یک هفته( فرصت داریم از مقدماتی جام 
جهانی 2۰26 اروپا انصراف دهیم. اگر اکنون این کار را نکنیم، هیچ 
شانسی نخواهیم داشت. چشم انداز ورود ما به مسابقات اروپایی 
در بازی سال 2۰27 خواهد بود. به همین خاطر اکثر قریب به اتفاق 
باشگاهها از انتقال به کنفدراسیون فوتبال آسیا استقبال می کنند. 

به هر حال بازی کردن بهتر از بازی نکردن است!
منبع : ورزش سه 

در آستانه یک تصمیم بزرگ و تاریخی؛ 

فوتبال روسیه یک هفته دیگر آسیایی می شود!



 رضا امینیـان   وزارت اقتصـاد آلمـان روز جمعه 
بـا اشـاره بـه تعلیـق توسـعه همکاری هـا بـا ایران 
عنوان کرد کـه ایـن تصمیم بـه دلیل آنچـه »رفتار 
ایـران بـا معترضـان در ایـن کشـور« می خوانـد، 

اتخاذ شـده اسـت.
ایـن خبـر چنـد روز بعـد از خبـر مجلسـی ها اعـام 
شـد، خبری که یکـی از نماینـدگان تهـران داد بود 
مبنـی بـر قطـع روابـط بـا آلمـان. »مـا در مجلـس 
ضمـن اینکـه پیگیری هـای الزم را بـرای اجـرای 
قانـون کاهـش روابط بـا انگلیـس خواهیم داشـت، 
بحـث تجدیدنظر در روابط با فرانسـه و آلمـان را نیز 
مورد بررسـی و پیگیری قرار می دهیم«. اسـماعیل 
کوثـری با اشـاره به مصوبـه مجلس دربـاره کاهش 
روابط ایـران با انگلیـس در سـطح کاردار گفت: این 
موضـوع در مجلـس یازدهـم و از جایـگاه نظارتـی 
مجلس بـه ویژه توسـط اعضـای کمیسـیون امنیت 

ملی بایـد مـورد پیگیـری قـرار گیرد.«
وی بـا بیـان ایـن کـه نماینـدگان در دوره هشـتم 
مجلـس شـورای اسـامی قانونـی را بـه تصویـب 
یـران بـا  بـط ا ندند کـه بـر اسـاس آن روا رسـا
انگلیـس بایـد تـا سـطح کاردار کاهش یابـد، گفت: 
»کشـورهای اروپایـی، آلمـان، فرانسـه و انگلیـس 
نشـان دادنـد کـه خیرخـواه ملـت ایـران نیسـتند 
و همـواره اقدامـات ضـد ایرانـی آن هـا را شـاهد 

» یـم. بوده ا
کوثـری خاطرنشـان کـرده اسـت: »مـا در مجلس 
ضمـن اینکـه پیگیری هـای الزم را بـرای اجـرای 
قانـون کاهـش روابط بـا انگلیـس خواهیم داشـت، 
بحـث تجدیدنظـر در روابـط بـا فرانسـه و آلمـان را 

نیـز مـورد بررسـی و پیگیـری قـرار می دهیـم.«
ایـن مـوارد و اظهـار نظرها در مجموع سـوالی شـد 
از رئیس اتـاق بازرگانی مشـترک ایران و سـوئیس؛ 
توقـف همکاری بـا آلمـان بـرای اقتصاد ایـران چه 

پیامـی دارد؟
رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و سـوئیس 
می گویـد با توجـه به نقـش مهـم آلمـان در اقتصاد 
اروپـا تصمیـم ایـن دولـت بـرای توقـف توسـعه 

همکاری هـا بـا ایـران می توانـد بـرای اقتصـاد مـا 
نتایجـی داشـته باشـد.

شـریف نظـام مافـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار 
کـرد: بررسـی عملکـرد تجـاری ایـران و اروپـا در 
لمـان  سـال های گذشـته نشـان می دهـد کـه آ
همـواره به عنـوان شـریک اصلـی اروپایـی اقتصاد 
ایـران مطـرح بـوده و در سـال های گذشـته چه در 
حوزه سـرمایه گذاری و چه در صادرات کاال نقشـی 

مهـم در ایـن عرصـه ایفـا کرده اسـت.
لمانی هـا در  آ وی اضافـه کـرد: در کنـار آن 
بخش هایـی از صنعـت فعال هسـتند کـه جایگزین 
کردنشـان با سایر کشـورها دشـوار اسـت. از سوی 
دیگـر بـا توجـه بـه گسـتردگی اقتصـاد این کشـور 
در اروپـا بسـیاری از اعضـای ایـن اتحادیـه نیـز 
تصمیمـات خـود را بـر مبنـای برنامه هـای آلمـان 
پیگیـری می کنـد. از این رو خبـری که روز گذشـته 
منتشـر شـد بسـیار تاسـف برانگیز بـود و امیدواریم 

تغییراتـی در ایـن رویـه اجرایـی شـود.
رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و سـوئیس 
دربـاره تصمیمـات احتمالـی دولت سـوئیس در این 
زمینه نیز گفت: سـوئیس اساسـًا کشـوری مسـتقل 
به شـمار مـی رود کـه سیاسـت های خـود را نیـز بر 
مبنـای تصمیمـات داخلـی پیگیـری می کند بـا این 
وجـود در صورتـی کـه اتحادیه اروپـا در ایـن زمینه 
تصمیمی بگیـرد احتمال آن وجود دارد که سـوئیس 
آن را پیگیـری کنـد با ایـن وجـود اگر بخـش قابل 
توجهـی از واردات مـا از سـوئیس به مـواد غذایی و 
دارو مرتبـط اسـت، نمی تـوان انتظار داشـت که در 
این حـوزه الاقـل در کوتـاه مـدت تغییـر بزرگی به 

وجـود بیاید.

نظـام مافـی دربـاره چگونگـی پیگیـری سیاسـت 
توسـعه روابـط تجـاری بـا اروپـا در شـرایط تحریم 
نیز توضیح داد: در این سـال ها این طور نشـان داده 

شـده که رابطه ما بـا اروپـا پیـش از آنکه بـر مبنای 
تجـارت و اصـول اقتصـادی دنبال شـود بیشـتر به 
مسـائل سیاسـی مرتبط اسـت از این رو تا زمانی که 
ایـن مسـائل برطرف نشـود تصـور آنکـه بتوانیم در 
کوتـاه مـدت تجارت مشـترک بـا اروپا را گسـترش 
دهیم قـدری دشـوار خواهد بود. این درسـت اسـت 
کـه اروپایی هـا بـا خـروج ترامـپ از برجـام موافق 
نبودنـد امـا از آن زمـان تا بـه امروز شـرایط بسـیار 
پیچیده تـر شـده و در صورتی که مـا بتوانیـم برجام 
را احیـا کنیم یـا عضویـت در FATF را نهایـی کنیم 
پـس از آن باید بـا عبور از ایـن پیچیدگی ها شـرایط 

را بـرای توسـعه روابـط با اروپـا مهیـا کنیم.
روابـط اقتصـادی ایـران و آلمـان بـا 

عدد و رقم
در این میـان بایـد توجه کـرد کـه آلمـان همچنان 
برتریـن شـریک ایـران در اروپـا اسـت و ایتالیـا و 
اسـپانیا در رتبه هـای بعـدی قـرار دارند. بر اسـاس 

گـزارش اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایـران و آلمـان 
بـه نقـل از اداره آمـار فـدرال آلمـان، اعـداد و ارقام 
منتشرشـده نشـان می دهـد که صـادرات ایـران به 
آلمان شـیب نزولی به خـود گرفتـه و در اوت ۲۰۲۲ 
بـه پایین تریـن مقـدار خـود از ژانویه ۲۰۲۱ رسـید. 
بـر اسـاس اداره آمـار فـدرال آلمـان، تجـارت بین 
ایـران و آلمـان از ژانویـه تـا اوت ۲۰۲۲ میـادی، 
۱۲۳۱ میلیـون یـورو بـوده اسـت کـه بـه نسـبت 
مدت مشـابه در سـال گذشـته ۷ درصد رشـد داشته 
اسـت )۱۱۵۰ میلیـون یـورو(. از ایـن مقـدار ۱۰۲۴ 
میلیون یورو سـهم صـادرات آلمـان بوده اسـت که 
در مقایسـه با مدت مشـابه در سال گذشـته ۹ درصد 
رشـد داشـته اسـت )۹۴۱ میلیون یـورو(. اما سـهم 
صادرات ایـران از تبـادالت تجاری میان دو کشـور 
۲۰۷ میلیـون یـورو بوده اسـت کـه در مقایسـه با ۸ 
ماهـه نخسـت سـال گذشـته یـک درصـد کاهش 

داشـته است.
در اوت ۲۰۲۲ نیـز حجـم تجـارت میـان دو کشـور 
۱۵۸ میلیـون یـورو بـوده کـه در مقایسـه بـا اوت 
۲۰۲۱، معـادل ۳۸ درصد رشـد داشـته اسـت )۱۱۴ 
میلیـون یورو(. از این رقـم آلمـان ۱۳۸ میلیون یورو 
کاال بـه ایـران صـادر کرده اسـت کـه به نسـبت به 
ماه مشـابه سـال قبل ۶۲ درصد رشـد داشـته است 
)۸۵ میلیـون یـورو( و ایـران نیـز ۲۰ میلیـون یـورو 
صادرات بـه آلمان داشـته اسـت کـه در مقایسـه با 
اوت ۲۰۲۱ کاهـش ۳۰ درصـدی را نشـان می دهد 

)۲۹ میلیـون یـورو(.
اما بررسـی ماهیانه صـادرات ایران به آلمان نشـان 
می دهـد کـه از فوریـه ۲۰۲۲ حجم صـادرات ایران 
بـه آلمان روند کاهشـی داشـته و در اوت امسـال به 
کمتریـن مقـدار خـود از ژانویـه ۲۰۲۱ )۲۰ میلیون 

یورو( رسـیده اسـت.
همیـن بررسـی ارقـام نشـان می دهـد کـه اگـر بنا 
باشـد بـر اسـاس روش و پیشـنهاد نماینـده تهـران 
در مجلـس عمـل شـود عمـًا کشـور درگیـر یـک 
خود تحریمـی تـازه خواهد شـد، خـود تحریمی که 
در نهایـت نیز بـه ضـرر شـرایط اقتصادی کشـور و 

بحـران بیشـتر بـرای ایـران خواهد شـد.
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خانه ملت: عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مابه التفاوت قیمت قبل و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بعد از حذف ارز ترجیحی، به ازای سبدی شامل ۱.۵ کیلوگرم مرغ، ۱ 
کیلوگرم گوشت قرمز، یک شانه تخم مرغ، ۸ کیلوگرم لبنیات و ۷۰۰ 
گرم روغن در انتهای خرداد، ۱۸۵ هزار تومان بود که اکنون به ۲۶۰ هزار 

تومان رسیده است؛ یعنی ۴۰ درصد آب رفتن یارانه نقدی.
سیدمحسن دهنوی با اشاره به حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال، 
تجمیع و افزایش یارانه ها را گام مهمی برای برقراری عدالت و کاهش 
فساد دانست و گفت: یارانه های نقدی برای سه دهک اول تا ۴۰۰ هزار 
تومان و برای ۶ دهک دیگر تا ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه 
افزایش یافت.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس 

در مجلس افزود: مابه التفاوت قیمت قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی، 
به ازای سبدی شامل ۱.۵ کیلوگرم مرغ، ۱ کیلوگرم گوشت قرمز، یک 
شانه تخم مرغ، ۸ کیلوگرم لبنیات و ۷۰۰ گرم روغن در انتهای خرداد، 
۱۸۵ هزار تومان بود که اکنون به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۴۰ 
درصد آب رفتن یارانه نقدی. رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان ادامه 
داد: یارانه نقدی، جبران کننده مناسبی برای سبد کاالهای اساسی خانوار 
بود اما با گذشت زمان و تورم، یارانه مردم آب شده و دیگر پاسخگوی 
نیاز ۷ ماه پیش نیست. دهنوی در پایان گفت: لذا معتقدم دولت باید با 
کاالبرگ الکترونیک یا یارانه نقدِی مبتنی بر سبد کاال، طبق مصوبه 

مجلس از کاهش ارزش یارانه مردم جلوگیری کند.

عضو هیات رئیسه مجلس:

یارانه فعلی مردم به دلیل تورم آب شده است

پریسا جمدی میوه یک میان 
وعده سالم، سرشار از ویتامین ها، 
فیبر و سایر مواد مغذی است. 
میوه ها به دلیل فیبر باال و کالری 
کمی که دارند، می توانند به کاهش 
وزن کمک کنند. مصرف میوه 
باعث کاهش وزن، کاهش خطر 
ابتا به دیابت، فشار خون باال، 
سرطان و بیماری قلبی می شود. در 
این مقاله به معرفی چند نوع میوه 
که به کاهش وزن کمک می کنند 

پرداخته ایم.
 گریپ فروت

گریپ فروت ترکیبی از پوملو 
و پرتقال می باشد که به کاهش 
وزن کمک می کند. گریپ فروت 
شاخص گلیسمی )GI( پایینی دارد، 
یعنی قند را آهسته تر وارد جریان 
خون می کند. طبق نتایج حاصل 
از تحقیقات )هرچند محدود(، یک 
رژیم غذایی با شاخص گلیسمی 
کاهش  باعث  می تواند  پایین 
وزن شود. گریپ فروت میوه ای 
بسیار کم کالری بوده و حاوی 
 C و A مقدار زیادی ویتامین های

می باشد.
سیب

سیب میوه ای کم کالری با 
فیبر زیاد است و به کاهش وزن 
کمک می کند. میوه های کم کالری 
مانند سیب باعث افزایش احساس 
سیری در فرد می شود و به همین 
دلیل فرد تمایل زیادی به خوردن 
خوراکی های بیشتر در طول روز 

ندارد.
 ریواس

ریواس در واقع جزو سبزیجات 
به حساب می آید، اما در اروپا و 
آمریکای شمالی به عنوان میوه 
مورد استفاده قرار می گیرد. ریواس 
حاوی مقدار کمی کالری، فیبر و 
ویتامین K می باشد. بعاوه، فیبر 
موجود در ریواس می تواند باعث 
کاهش کلسترول باال )مشکلی که 
اغلب افراد دارای اضافه وزن با آن 

روبرو هستند( شود.
 پرتقال

پرتقال نیز مانند دیگر مرکبات 
حاوی کالری کم و سرشار از 
ویتامین C و فیبر بوده و بسیار سیر 
کننده است. طی مطالعات انجام 
شده، مصرف خود میوه )به جای 
آب آن( عاوه بر داشتن کالری 

کمتر، سیر کننده تر است.
 موز

اکثر افرادی که قصد کاهش 
وزن دارند، به دلیل میزان قند و 
کالری باالی موجود در موز، از 
مصرف آن اجتناب می کنند. اگرچه 
موز نسبت به بسیاری از میوه های 
بیشتری  کالری  حاوی  دیگر 
است، اما حاوی مواد مغذی تر 
از جمله پتاسیم، منیزیم، منگنز، 
فیبر، آنتی اکسیدان های متعدد و 
ویتامین های A، B6 و C می باشد. 
موز شاخص گلیسمی پایین تا 
متوسطی دارد که باعث کنترل 
سطح انسولین و تنظیم وزن به 
خصوص در افراد دیابتی می شود. 
طبق نتایج حاصل از تحقیقات، 
خوردن یک موز در روز به کاهش 
قند خون و کلسترول در افراد مبتا 

به کلسترول باال کمک می کند.

 https://www.healthline.
com/nutrition/best-weight-
loss-fruits#TOC_TITLE_
HDR_13
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5 گزینه خوشمزه برای 
الغری

میوه هایی که باعث کاهش وزن 
می شوند؛

وزارت اقتصاد ژرمن ها از تعلیق توسعه همکاری ها با ایران خبر داد؛

جریان نبرد پنهان 

دالر نیمایی، عامل رشد سود صنعت پتروشیمی
تغییـر نـرخ دالر نیمایـی، تأثیـرات مختلفـی بـر اقتصـاد و درآمـد 
شـرکت ها دارد. از یک سـو باعـث افزایـش قیمت مـواد اولیـه وارداتی 
و مایحتـاج عمومـی مـردم می شـود کـه دولـت بایـد در ایـن زمینـه با 
ارائـه راهکارهایی ازجملـه تخصیص یارانـه، از بخش های آسـیب پذیر 
جامعه ازجمله خانوارها حمایت کند، اما از سـوی دیگر، در صورت رشـد 
نـرخ دالر در سـامانه نیما، سـود شـرکت های صـادرات محـور ازجمله 
پتروشـیمی ها افزایـش خواهد یافـت. در خصوص صنعت پتروشـیمی، 
با توجه به اینکه قیمت سـهام برخی از شـرکت های صنعت پتروشیمی 
ماننـد اوره سـازان، افـت زیـادی را تجربـه کـرده و قیمـت اوره هم در 
محـدوده مطلوبی تثبیت شـده اسـت، ازاین جهـت هم می تـوان نتیجه 
گرفت که میـزان تولیـد و فروش شـرکت های پتروشـیمی توان رشـد 
دارد. البتـه در کنـار ایـن اخبار خـوب، نرخ خـوراک پتروشـیمی ها یکی 
از ریسـک های این صنعت اسـت که هنوز شفاف سـازی نشـده اسـت. 
بر اسـاس فرمـول فعلی، نـرخ خـوراک شـرکت های پتروشـیمی تا حد 
زیادی تابع هـاب گازی تعیین شـده در مناطق رقیب در توسـعه صنعت 
پتروشـیمی ایران، شـامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا، و هاب 
های انگلیس و هلند اسـت که ضرورت دارد سیاسـت گذاران اقتصادی 

هر چه زودتـر، رقـم نـرخ خـوراک پتروشـیمی را شفاف سـازی کنند تا 
سـهامداران و تحلیلگران بتوانند بر اسـاس آن نسـبت بـه ارزش گذاری 

دقیق سـهام شـرکت های صنعت پتروشـیمی اقـدام نمایند.

ضرورت شفاف سازی سیاست کنترل تورم
بسـیاری از بانک های مرکـزی کشـورهای مهم اقتصـادی جهان 
ازجملـه آمریـکا، در ماه های گذشـته، نرخ بهـره خـود را افزایـش دادند 
تا با تـورم مقابلـه کنند، امـا تاکنـون سیاسـت گذاران اقتصادی کشـور، 
برنامه مشـخصی برای کنتـرل تـورم ارائه نداده انـد. این در حالی اسـت 
کـه نـرخ تـورم کشـور باالتـر از ۵۰ درصد اسـت، و بـه نظر می رسـد در 
کشـوری کـه چنیـن تـورم باالیـی دارد، افزایـش نـرخ بهـره به تنهایی 
نمی تواند راه حل مناسـبی بـرای حـل معضل تورم باشـد، زیـرا افزایش 
نرخ بهره از یک سـو، نقدینگی هـا را به جـای سـرمایه گذاری های مولد، 
جـذب بانک ها می کنـد، و از سـوی دیگر، هزینـه تمام شـده تأمین مالی 
شـرکت ها را افزایـش می دهـد. لـذا در چنین شـرایطی به نظر می رسـد 
سیاسـت گذاران اقتصـادی بایـد به روش هـای مختلـف ازجمله کاهش 
ریسـک سیاسـی از طریـق بازگشـت بـه مذاکـرات و احیـای برجـام و 
اعمال سیاسـت های اقتصـادی به موقع و متناسـب با شـرایط اقتصادی 

جامعـه، تـورم را کنتـرل و کاهـش دهـد تـا از ورود یک بـاره و مقطعـی 
نقدینگی هـای مازاد جامعـه، به یکـی از بازارهای مالـی جلوگیری کنند. 
در حـال حاضـر، نقدینگی هـای مـازاد مـردم به جـای سـپرده گذاری در 
بانک ها و یا سـرمایه گذاری در بخش های مولد کشـور، به سـمت سـایر 
بازارهـای مالی و سـرمایه گذاری ازجملـه بازار طـا، ارز، و امثـال این ها 
مـی رود و باعث تـورم در ایـن بازارها می شـود، زیـرا سـرمایه گذار طبق 
برآوردش دارایـی را انتخاب می کند کـه بتواند در آن در برابـر تورم ایمن 
بماند. وقتی بازار سـرمایه نمی تواند بازدهی مناسـبی نصیب سهامداران 
کند، طبیعـی اسـت سـرمایه گذاران به سـمت سـایر بازارهای مناسـب 
سـرمایه گذاری می رونـد و این مسـائل در کنار سـایر ابهام هـای موجود 
در بـازار سـرمایه باعـث می شـود به رغـم ارزنـده بـودن بـورس، اقبالی 
بـه آن صـورت نمی گیـرد و شـاخص کل نمی توانـد در مسـیر صحیـح 
خـود حرکت کنـد. لـذا ضـرورت دارد تـا سیاسـت گذاران اقتصـادی هر 
چه زودتر نسـبت بـه تعیین تکلیـف نـرخ بهـره و متغیرهـای اقتصادی 
تأثیرگـذار در الیحه بودجه سـال ۱۴۰۲ کشـور ازجمله نـرخ ارز نیمایی، 
نرخ خوراک پتروشـیمی ها، حقـوق دولتی معـادن و همچنیـن برنامه ها 
و سیاسـت های کاهش و مهار تورم و مسـائلی ازاین دسـت، اقدام نمایند 
تا سـرمایه گذاران بتوانند به طـور دقیق تری نسـبت به تحلیـل وضعیت 

اقتصـاد کان و ارزش گذاری سـهام شـرکت ها اقـدام نمایند.
روند میان مدت بورس، صعودی است

همان طـور که در مقالـه هفته قبل پیش بینی شـد، شـاخص کل در 
هفته گذشـته توانسـت تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رشـد 
کند، امـا پس از برخـورد با ایـن سـطح از مقاومت، بـه دلیل حاشـیه ها و 
ریسک های پیرامون بازار سـرمایه ازجمله شـایعاتی در خصوص عرضه 
خودرو در بورس کاال و مسـائلی ازاین دسـت، بـا حرکات نوسـانی روبرو 
شـد و درنهایـت در محـدوده یک میلیـون و ۵۰۰ هـزار واحـدی متوقف 
گردید. در شـرایط فعلـی واکنش شـاخص کل به محـدوده یک میلیون 
و ۵۰۰ هـزار واحـدی تعیین کننـده حرکـت بعدی شـاخص خواهـد بود 
و در صـورت شکسـته شـدن ایـن محـدوده، انتظـار حرکـت به سـمت 
محدوده مقاومتـی بعدی یعنـی یک میلیـون و ۵۵۰ هزار واحـدی وجود 
دارد. البته در شـرایط فعلی با توجه به رفتار شـاخص در تایم فریم روزانه، 
احتمـال اصاحـی کوتاه مدت وجـود دارد، کـه در این صورت، شـاخص 
در محـدوده یک میلیـون و ۴۷۰ هزارتـا یک میلیـون ۵۱۰ هـزار واحدی 

حرکت خواهـد کرد. 

کارشناس بورس و بازار سرمایه
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