
 آگهى مناقصه عمومى
شهردارى گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر گز برخوار، اجراى عملیات فاز اول پیاده روسازى معابر با اولویت 
بلوار شهید اشراقى شهر گز برخوار را به اشــخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه تا پایان وقت ادارى روز شنبه به تاریخ 1401/10/17 به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلى مناقصه 
فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین اداره 
عمران و شهرسازى شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 107 در ساعات ادارى آماده پاسخگویى 

به سواالت احتمالى مى باشد.
شهردارى گز برخوار

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1432818

 آگهى مناقصه (چاپ دوم )
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد:

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

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

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

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر شناسه آگهى: 1432983

 آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت
شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى واحدهاى تجارى ساخته شده و قطعات زمین تجارى و زمین 
مسکونى و اماکن فرهنگى ورزشى واقع در شهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى فراخوان عمومى (مزایده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

setadiran.ir به فروش رساند.
1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/10/14 لغایت 1401/10/21

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الى 12 مورخ 1401/10/14 لغایت 1401/11/2
3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/11/2

4- تاریخ بازگشایى اسناد: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/11/3
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدیدمجلسى مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
نشانى: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، شرکت عمران مجلسى 

کدپستى 8631645775 دورنگار 031-52472214  
WWW.majlesi.ntdc.ir سایت اینترنتى شرکت عمران شهر جدید مجلسى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1435788

 تجدید آگهى مناقصه عملیات جابجایى تیرهاى برق بلوار کرچگان - چم تقى
(نوبت اول)

دهیارى روستاى کرچگان بر اساس بودجه مصوب سال 1401 شوراى اسالمى روستاى مذکور در نظر دارد اجراى عملیات 
جابجایى تیرهاى برق بلوار کرچگان - چم تقى را از طریق مناقصه با مبلغ 13/557/159/655 یک میلیارد و سیصد و 
پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و نهصد و شصت و پنج تومان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت 
دریافت اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حســاب شماره 0105901421007 بانک ملى به نام دهیارى 
روستاى کرچگان به امور مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایید. اسناد مناقصه در ساعات ادارى 
از تاریخ 1401/10/12 تا 1401/10/26 به مدعوین در استعالم تحویل مى گردد. آخرین مهلت ارائه اسناد شرکت در مناقصه 

روز شنبه تاریخ 1401/11/1 مى باشد.
شناسه آگهى: 1436438علیرضا مختارى- دهیار کرچگان*ارائه ضمانت نامه بانکى الزامى است

 آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 332 مورخ 1401/9/6 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به مزایده اجاره 
19 قطعه از امالك و مستغالت واقع در شهر باغبادران با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده از روز پنجشنبه مورخ 1401/10/8 لغایت روز یکشنبه مورخ 

1401/10/25 به سامانه ستاد (تدارکات الکترونیکى دولت) مراجعه نمایند.
حجت اهللا امینى باغبادرانى-شهردار باغبادران شناسه آگهى: 1433766

چاپ دوم

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان چهار شنبه| 14 دی 1401| 4  ژانویه  2023 |  11 جمادي الثانیه 1444 | سال سوم| شماره 1240|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

تحقق پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم با اینترنت پرسرعت

5

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

حاج قاسم جوانان ایران را فرزندان خود می دانست
2

ســوت قیمت هــا از دوردســت های اقتصــاد  
ــود  ــاخص ها را می ش ــود و دود ش ــنیده می ش ش
از دره هــای عمیــق بازارهــا مشــاهده کــرد. قطار 
ــرعت  ــا س ــده و ب ــود خارج ش ــل خ ــاد از ری اقتص
ــد.  ــت می کن ــورم حرک ــوه ت ــه ســمت ک ــاد ب زی
می گوینــد سیاســتمداران بــه هشــدارها توجهــی 
نکــرده و در مخــزن قطــار ســوخت زیــادی 
ــف  ــود متوق ــار را می ش ــن قط ــا ای ــد. آی ریخته ان

ــرد؟ ک
ــدر  ــران آن ق ــد کار اقتصــاد ای ــر می کنی ــر فک اگ

ــی  ــت کس ــر کاری از دس ــه دیگ ــده ک خراب ش
ــات  ــرای اصالح ــد ب ــر معتقدی ــا اگ ــد ی برنمی آی
ــادی از »کمــال  ــزرگ زمــان کافــی نیســت، ی ب
درویــش« کنیــد کــه در مدت زمانــی کوتــاه 
ســکان وزارت اقتصــاد ترکیــه را در دســت 
ــات داد.  ــورم نج ــور را از ابرت ــن کش ــت و ای گرف
ــش  ــال دروی ــه کم ــرام ب ــش از ادای احت ــا پی ام
ــد  ــاد کنی ــه ی ــی ترکی ــران سیاس ــزرگ، از رهب ب
کــه اراده سیاســی بــرای اصالحات اقتصــادی در 
کشورشــان را به وجــود آوردنــد. ترکیــه آن روزها 

کلکســیونی از بحران هــای سیاســی و اقتصــادی 
بــود. بدهــی دولــت ســر بــه فلــک گذاشــته بود، 
ــا  ــور را ره ــن کش ــاد ای ــان اقتص ــورم گریب ابرت
ــش  ــاعت افزای ــرخ ارز ساعت به س ــرد و ن نمی ک

می یافــت.
ــه  ــی ترکی ــران سیاس ــه رهب ــم تجرب ــه مه نکت
ازجملــه »تــور گــوت اوزال« ایــن بــود کــه 
ــوالت و  ــذار تح ــت بنیان گ ــان داد الزم نیس نش
ــد. ــک اقتصــاددان باش ــات اقتصــادی ی اصالح
ادامه در صفحه 2 ...

محمد صاحبی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

چگونه اقتصاد را از دست سیاستمداران نجات دهیم؟
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نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

فرزین توان حل مشکالت کالن اقتصادی 
کشور را دارد

رنگ کریسمس آمریکایی ها در پایان 2022 و آغاز 2023؛

 ســـرد، سفیـــد
و سیــاه!

بازار ارز همچنان در مدار صعود حرکت می کند؛

دالر در سقف
توان اقتصادی مردم در کف

3

2

جامعه شناس و مدد کار اجتماعی:

اَنگ اجتماعی فرایند پذیرش و درمان ایدز 
را پیچیده می کند

چهره روز

 رئیس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل
شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

موضوع خود رو محور شدن چهار 
باغ تاکنون در شورا و کمیسیون 

مطرح نشده است
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صفهان
ی | اخبار ا

ف کمال
اشر

Is It OK to Get a Flu 
Shot While Sick?



در شـــهر

Isfahan News
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مشــاور رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
مســلح گفــت: بایــد از تخریــب و 
دلــزده کــردن جوان هــا خــودداری 
کنیــم، همــه اینهــا فرزنــدان مــا و ایــن 
ــز از  ــم نی ــاج قاس ــتند و ح ــور هس کش
صمیــم قلــب بــه همــه جوانــان عشــق 
ــر  ــی ظاه ــر جوان ــی اگ ــد و حت می ورزی
متفاوتــی داشــت، او را فرزنــد خــود 

نســت. ا می د
ســردار مرتضــی قربانــی در گفت وگــو با 
ــه اینکــه بعــد از خروج  ایســنا با اشــاره ب
ــادان، اولیــن لشــکرهای  از محاصــره آب
ســپاه تشــکیل شــد، اظهــار کــرد: مــن 
ــا  ــکر کرب ــئول لش ــان، مس در آن زم
ــرای  شــدم کــه در محــور سوســنگرد ب
فتــح بســتان عملیــات داشــتیم و از 
ــردان  ــرو و گ ــتانی نی ــهر و اس ــر ش ه
بــرای مــا ارســال شــد؛ آبــادان، شــیراز، 
ــم  ــان ه ــان و از کرم ــان، اصفه خراس
شــهید ســلیمانی بــا دو گــردان ۲۰۰ 
ــدند،  ــی ش ــا معرف ــه م ــواز ب ــره از اه نف
کــه بعــد از اســتقرار در روســتاهای 
ــه خواســت حــاج قاســم،  سوســنگرد، ب
ــه  ــی دهاوی ــور عملیات ــی از مح بخش

ــد. ــپرده ش ــا س ــه آنه ب
وی افــزود: شــهید ســلیمانی، بــه 
ــد و  ــی کارآم ــک مرب ــه ی ــت اینک عل
ــدگان ســپاه  ــود و رزمن ــد ســپاه ب توانمن
ــوزش  ــوزه آم ــی داد، در ح ــوزش م را آم
نیروهــا و به کارگیــری تاکتیک هــا و 
تکنیک هــای جنگــی بســیار موفــق 
بودنــد و در محــور عملیاتــی سوســنگرد 
در شناســایی ها و تســلیح رزمنــدگان 

ــد. ــل کردن ــی عم ــه خوب ب
قربانــی ادامــه داد: شــب عملیــات فتــح 
بســتان در ســال ۶۰، ایشان پیشــروی را 
در خــط مقــدم شــروع کــرد و در همــان 
جــا مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفت و 
پیــام مخابره شــد کــه قاســم ســلیمانی 
ــادی در  ــی زی ــه نگران ــده ک ــهید ش ش
ــاد  ــا ایج ــکر کرب ــاراهلل و لش ــپ ث تی
ــان در  ــات ایش ــد از ماق ــا بع ــد، ام ش
پشــت خــط، دیــدم زنــده هســتند، 
از همــان جــا بــرای درمــان عــازم 
ــم  ــان ه ــه در خراس ــدند ک ــان ش خراس
ــه  ــی ب ــوءقصد نافرجام ــاب س ضدانق

ــتند. ــان داش ایش
مشــاور رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
ــم  ــاج قاس ــه ح ــان اینک ــا بی ــلح ب مس
ســلیمانی به عنــوان یــک فرمانــده 
کارآزمــوده در صحنــه جنــگ رشــد 
کردنــد، تأکیــد کــرد: ایشــان از نظامیان 
ــی  ــای آموزش ــه دوره ه ــابقه ک ــا س ب
شناســایی، تســلیح و تکنیــک دیــده 
باشــند، نبودنــد، امــا بــا شــجاعت 
ــا  ــون رزم و بایده ــه فن ــود هم ــی خ ذات
و نبایدهــای جنــگ را در دل صحنــه 
نبــرد و در مواجهــه مســتقیم بــا دشــمن 
فراگرفتنــد و بعــد از آن بــا پیشــنهاد 
ــی،  ــن رضای ــه محس ــری ب ــهید باق ش
به عنــوان فرمانــده تیــپ ثــاراهلل 
کرمــان انتخــاب شــدند کــه از آن 
ــی  ــتقل در طراح ــورت مس ــس به ص پ
ــتند.  ــش داش ــا نق ــات و عملیات ه حم
ایشــان نیــاز بــه تعریــف و تمجیــد 
ندارنــد، زیــرا عملکــرد و زندگی ایشــان 
نشــان دهنده مجاهــدات، فعالیــت 
و خســتگی ناپذیری بــرای کشــور و 

ــود. ــاب ب انق

حاج قاسم جوانان 
ایران را فرزندان خود 

می دانست

 مشاور رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح:

 اوزال هوش و ادراک باالیی داشت و مدیر خوبی بود و در حوزه اقتصاد هم در داخل و 
هم در خارج تجربه کاری داشت. سیاستمدار خوبی هم بود چون توانست با گروه های 
مختلف مذاکره و آن ها را با اصاحات همراه کند. او بیش از شش سال از 1983 تا 1989 
نخست وزیربود و بعد هم چهارسال تا 1993 رئیس جمهور شد. تداوم حضور بیش از 
1۰ ساله اوزال در سطح باالی قدرت درترکیه و چند سالی که به عنوان مشاور و معاون 
نخست وزیر نقش اصلی هدایت اقتصاد را برعهده داشت، برای بنیان گذاری و اجرای 
اصاحات بسیار مهم بود. تا این که بولنت اجویت سکان دولت را در دست گرفت. به 
او توصیه شد اگر می خواهد اوضاع را بهبود بخشد، یک اقتصاددانان سرسخت و لج باز 
شناخته شده را به کار گیرد تا بتواند تورم را مهار کند. آن موقع بود که کمال درویش 
به عنوان یک اقتصاددان با اصول به ترکیه آمد و ازسوی بولنت اجویت به کار گرفته شد. 
»کمال درویش« در ماه های ابتدایی سال ۲۰۰1 به عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب 
شد. درویش که باسابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه 
را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش های فراوانی روبه رو بود. شدت 
مشکات ترکیه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست ویک به 
حدی بود که کارشناسان از این دوران به عنوان دوره بزرگ ترین بحران اقتصادی مدرن 
در ترکیه یاد می کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه سیاست های درست 
و حمایت های سیاسی »بولنت اجویت« در مدت زمانی کوتاه اقتصاد بیمار ترکیه را به 

محدوده سامت بازگرداند.
افزون بر دولت که پای جراحی های دردناک کمال درویش ایستاد، مجلس ترکیه نیز 
که ازلحاظ فکری نیز با نخست وزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از 
برنامه های اصاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت 
چانه زنی خود توانست برای نخستین بار در ترکیه احزاب چپ و میانه رو را در جهت حل 

معمای اقتصادی ترکیه همسو کند.
به این ترتیب اقداماتی شامل استقال بانک مرکزی، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی 
به بخش خصوصی، تقویت نقش بازار در اقتصاد، اصاح ساختار نظام بانکی و از همه 
مهم تر کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفت و نتیجه داد. به این ترتیب 
کمال درویش توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب ترین اقتصادها در داالن 
توسعه تبدیل کند. حمایت های همه جانبه نخست وزیر و مجلس وقت ترکیه از این برنامه 
اصاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقع گرایی اهرم هایی بود که به کمال 

درویش دربرداشتن موانع توسعه پایدار از مسیر ترکیه کمک شایانی کرد.
اما نتیجه اینکه اقتصاددانان به تنهایی قادر نیستند معجزه کنند و اراده سیاسی برای 
اصاحات اقتصادی الزامی است. اگر رهبران ترکیه در آن دوران اراده ای برای اصاح 
امور نداشتند، کمال درویش هم مثل خیلی از اقتصاددانان می آمد و می رفت بی آنکه 
کاری از دستش برآید. پس برای اصاحات اقتصادی نیاز به اراده سیاسی و انتخاب 
اقتصاددان زبده داریم تا بتوانیم اقتصاد را از شر تورم سنگین نجات دهیم. از این فرمول، 

فقط اقتصاددانانش را در ایران داریم اما اراده سیاسی اش موجود نیست.

استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

مدیـر کل امـور فرهنگـی اجتماعی 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: بـا 
امضـای دو تفاهـم نامه، شناسـایی، 
سـاماندهی و هدایت افراد بی هویت 
و بازمانـده از تحصیـل در اصفهـان 

اجـرا می شـود.
مسـعود مهدویـان فـر در جلسـه 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  کارگـروه 
سـامت، زنـان و خانواده اسـتانداری 
اصفهان افـزود: بر اسـاس این تفاهم 
نامه مقرر شـد با مشـارکت نهادهای 
بسـیج، اسـتانداری و ثبـت احـوال 
شناسـایی افـراد فاقـد شناسـنامه در 
پراکندگی حاشـیه شـهر، روسـتاها و 
بخش ها تسـهیل و افـراد بـاالی 18 
سـال که پـدر آنهـا دارای شناسـنامه 
ایرانی اسـت به فرایند کسـب مدرک 

هویتـی هدایـت شـوند.
وی افـزود: سـرعت بخشـیدن بـه 
هویـت بخشـی افـراد زیـر 18 سـال 
فاقـد شناسـنامه بدسرپرسـت و یـا 
سرپرسـت از دسـت داده ایرانـی کـه 
پدران آنهـا دارای شناسـنامه و هویت 
ایرانـی بوده انـد نیـز از دیگـر اهـداف 

ایـن تفاهـم نامـه اسـت.
مهدویـان فـر گفـت: همچنیـن در 
قالـب یـک تفاهـم نامـه دیگـر افراد 
بازمانده از تحصیل در سـطح استان با 
مشارکت نهادهای بسیج، استانداری 
و آمـوزش و پرورش بـه منظور جذب 

و آموزش شناسـایی می شـوند.
مدیـر کل امـور فرهنگـی اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهان گفـت: این طرح 
در اسـتان آغـاز شـده و امیدواریـم به 
عنـوان الگـو در سـطح کشـور نیـز 

عملیاتـی شـود.
وی تصریـح کـرد: آمارهـای موجود 
در این زمینـه دقیق و کافی نیسـت و 
بایـد در انتظـار اجرای سرشـماری در 
سـال آینده باشـیم، اگرچـه برآوردها 
نیز بـرای برنامه ریـزی و اقدام کمک 

کننـده خواهـد بود.
مهدویـان فـر ادامـه داد: نکتـه مهـم 
در ایـن رابطـه این اسـت کـه بتوانیم 
افراد بی هویـت و بازمانده از تحصیل 
را شناسـایی و ترغیـب همچنیـن در 
فرآیندهـای حقوقـی و مالـی آنهـا را 
هدایـت و پشـتیبانی کنیـم تـا از آمار 

ایـن حوزه هـا کاسـته شـود.
مدیـر کل امـور فرهنگـی اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهـان گفت: حسـاس 
سـازی نهادهای فرهنگی و اجتماعی 
در رفـع موانـع ایـن تفاهـم نامه هـا 

ضـروری اسـت.
اینکـه  بیـان  بـا  فـر  مهدویـان 
محرومیت ها بتدریج فـرد را از جامعه 
کینـه دار می کنـد و بِـِزه را افزایـش 
می دهد، افـزود: َسـرریز این مسـائل 
در الیه هـای مختلـف اجتماعـی، 
فرهنگـی و امنیتـی خـود را نشـان 
می دهـد از ایـن رو بایـد بـا برنامـه 
ریـزی و اقـدام از ُرخـداد آسـیب های 

ثانویـه پیشـگیری کـرد.
وی بـه ظرفیـت سـازمان های مردم 
نهـاد و خیـران در تحقق اهـداف این 
دو تفاهـم نامـه اشـاره و بیان کـرد: با 
فرمانداری هـا در شهرسـتان های ۲8 
گانه اسـتان نیز در ایـن رابطه مکاتبه 

شـده است.

هیـچ  می کنیـم  تـاش 
فردی بی هویت نباشد

مدیر کل ثبت احوال اسـتان اصفهان 
در ایـن جلسـه گفت: بـر اسـاس آمار 
فعلی تا اکنون 13۷ نفر در استان فاقد 
مـدارک هویتی شناسـایی شـده اند و 
البتـه معتقدیـم افـراد دیگـری هـم 
وجـود دارنـد کـه هنـوز شناسـایی 

نشـده اند.
حسـین غفرانی افـزود: در ایـن طرح 
هدف این اسـت کـه برای همـه افراد 
باالی 18 سـال کـه پدر آنهـا تابعیت 

ایرانـی دارد پـس از اثبـات نسـب، 
مـدارک هویتـی صادر شـود.

مدیر کل ثبت احوال اسـتان اصفهان 
گفـت: در ایـن طرح حتـی اگـر تعداد 
افراد شناسـایی شـده بسـیار محدود 
باشـد موظف هسـتیم به آنان هویت 
ببخشـیم و تـاش می کنیـم فردی 

بـی هویت نباشـد.
به گفتـه وی بیشـتر افراد بـی هویت 
در اسـتان فرزنـدان اتبـاع خارجـی 
بوده اند کـه نمی توانند هویـت ایرانی 

بگیرنـد.
وی گفـت: افـراد واجـد شـرایط بـه 
نخسـتین واحد ثبـت احـوال مراجعه 
کنند تا پس از تشـکیل پرونده شماره 
شناسـایی اولیـه آنهـا ثبت و سـپس 
فراینـد صـدور مـدارک هویتـی آغاز 

شـود.
غفرانی گفـت: هزینه صـدور مدارک 
در ایـن طـرح در قالـب تعرفه هـای 
انـدک سـازمان های مربوطـه اسـت 
و افـراد متقاضـی در ایـن رابطـه 

دغدغـه ای نداشـته نباشـند.

کـودک   ۸۰۰ جـذب 
بازمانـده از تحصیـل در 

اصفهان
مدیـر کل اداره آمـوزش و پـرورش 
اسـتان اصفهـان گفـت: بـر اسـاس 
تازه ترین آمار تا کنون دو هـزار و 913 
دانـش آمـوز بازمانـده از تحصیـل در 
اسـتان شناسایی شـده اسـت و پیش 
بینی می شـود طبق برآوردهـا افزون 
بر سـه هزار دانـش آموز دیگـر به این 

آمـار اضافه شـود.
محمدرضـا ابراهیمی افـزود: در طرح 
"شـهید محمودونـد" کـه بـا هـدف 
انسـداد مبادی بی سـوادی با تاکید بر 
مقطع ابتدایی انجام می شـود، آدرس 
دانـش آمـوزان بازمانـده از تحصیـل 
شناسـایی و به هـر پنج تـا 1۰ نفـر از 
آنهـا یـک مدیر یـا معـاون آموزشـی 

اختصـاص می یابـد.
وی گفـت: از نیمـه آذرمـاه امسـال تا 

اکنون ۶ هزار و 9۴۰ کـودک بازمانده 
از تحصیـل در قالـب ایـن طـرح در 
اسـتان شناسـایی شـده اسـت کـه 
نزدیـک بـه 8۰۰ نفـر از آنهـا جـذب 

تحصیـل شـدند.
ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه میـزان 
باسـوادی در استان بر اسـاس آخرین 
آمارهـا 98 درصد اعام شـده اسـت، 
افزود: بر ایـن باوریم با اجـرای تفاهم 
نامـه و با هـم افزایـی و مشـارکت در 
شناسـایی و جذِب دو درصد باقیمانده 
می توانیم آمار بیسـوادی در اسـتان را 

بـه صفر برسـانیم.
شناسـایی افـراد فاقـد شناسـنامه و 
صـدور مـدارک هویتـی بـرای آنهـا 
همچنیـن شناسـایی و جـذب افـراد 
بازمانـده از تحصیل عنـوان دو تفاهم 
نامـه ای بود کـه به طـور جداگانـه در 
این جلسه بین نهادهای اسـتانداری، 
سـپاه صاحب زمان )عـج(، آموزش و 
پرورش و ثبت احوال اسـتان اصفهان 

منعقـد و اجـرای آن آغاز شـد.

ساماندهی افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل در اصفهان
مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد:
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مدیرعامل سـازمان آرامسـتان های شـهرداری اصفهان گفت: آرامسـتان 
باغ رضـوان تا حدود ۵۰ سـال آینده بـرای دفن اموات ایـن خطه گنجایش 

دارد.
علـی حاجیـان در جمـع خبرنـگاران افـزود: ایـن آرامسـتان کـه از اول 
اردیبهشـت سـال ۶3 تأسـیس شـد تاکنون 1۶۴ هزار نفـر از امـوات را در 
خـود جـای داده اسـت و حفـظ و نگهـداری تختـه فـوالد به عنـوان یکی 
از اصلی تریـن قبرسـتان های تاریـخ تشـیع دلیـل اصلـی احـداث آن بود.

وی اضافه کرد: این آرامسـتان با دارا بودن سـه بخش )فاز( شـامل قطعات 

یک تا ۴۵، ۵۰ تـا ۶۶ و ۷۰ تا 89، یـک هزار و ۲۵۰ هکتار مسـاحت دارد که 
اکنون 3۰۵ هکتار آن مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

مدیرعامل آرامستان های شـهرداری اصفهان خاطرنشـان کرد: ۲1 شهید 
خدمـت و سـامت، پنج شـهید گمنـام بـه همـراه ۷۶ نفـر از علمـا در این 

آرامسـتان به خاک سـپرده شـده اند.
حاجیـان ادامه داد: قطعـه ایثارگران یـا همان قطعـه ۲۲ و قطعه نـام آوران 
نیـز از دیگر بخش هایی اسـت که برای رزمنـدان، هنرمنـدان و چهره های 

شـناخته شـده مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: 1۶۴ هکتار فضای سـبز در آرامسـتان بـاغ اصفهان وجود 
دارد که به عنـوان کانون اصلی جنگلی در شـرق اصفهان به شـمار می رود 

و نقش بسـزایی در کاهش انتشـار ریزگردها و انتقال آن به شهر دارد.
مدیرعامـل آرامسـتان های شـهرداری اصفهـان حداقـل و حداکثر قیمت 
قبـور را یـک میلیـون و هفتصـد و ۲3 میلیـون تومـان )در قطعـات یک تا 
۴۵( اعـام کـرد و گفـت: پیـش فـروش هـر قبـر قیمت هـر یک آنهـا به 
عاوه پنجاه درصد بیشـتر اسـت، از سـوی دیگر قبر رزرو و فروش مخفی 

حقیقت نـدارد.

آرامستان باغ رضوان 
اصفهان تا ۵۰ سال آینده 
ظرفیت دفن اموات دارد

 مدیرعامل سازمان آرامستان های
شهرداری اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
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نـدا محمدشـریفی جامعـه شـناس و مـدد کار 
اجتماعـی گفـت: هـراس ازانگشـت نمـا شـدن یـا 

انـگ اجتماعـی، چـه درونـی )از طـرف خـود فرد( 
و چـه بیرونـی )از طـرف جامعـه(، فراینـد پذیـرش 

و درمـان ایـدز را در بیمـاران پیچیده تـر می کنـد و 
مشـکات روانی، خانوادگـی و اجتماعی بـرای آنها 

به بـار مـی آورد.
محمـد شـریفی بـه پیامدهـای فـردی و اجتماعی 
انـگ اجتماعـی در بیمـاران مبتـا بـه ایـدز اشـاره 
کـرد و گفـت: بـر اسـاس پژوهش هـای اجتماعی، 
افـکار و نگـرش منفـی موجـود در جامعـه، راه های 
حسـاس انتقـال بیمـاری از نظـر فرهنگـی، نبـود 
دانـش عمومـی و طردکـردن بیمـاران ایـدز، زمینه 

سازحساسـیت آن هـا بـه انـگ اجتماعی اسـت.
وی افـزود: مشـکات روانـی، انـزوا و افسـردگی، 
نگرانی های اقتصادی، ازدسـت دادن شـغل، توسل 
بـه پنهـان کاری در محیـط کار، تجربه طردشـدن، 
محدودیت دسترسـی بـه درمـان، نگرانـی درمورد 
ازدواج و تعامـات اجتماعـِی محدودتـر، از جملـه 
مشـکاتی اسـت که پیش روی ایـن بیمـاران قرار 
دارد کـه در کنار تـرس ازافشـای بیمـاری و انگ و 
داغ ننگ آن، سـطح کیفیت زندگی در ایـن بیماران 

را کاهـش می دهـد.
ایـن مـددکار اجتماعـی ادامـه داد: انـگ اجتماعی 
بیمـاری و ُعقده هـای روانـی و اجتماعـی بـه بـار 

مـی آورد و در نهایـت بـه انـزوا ختـم می شـود.
وی افـزود: نگاه منفـی جامعـه و اطرافیان بـه بیمار 
رنجـی مضاعـف بـر درد بیمـاری تلقـی می شـود 

کـه همیـن مسـاله از عوامـل اساسـی در کتمـان 
ابتـا و اقـدام نکردن بـرای درمان از سـوی شـمار 

چشـمگیری از مبتایـان اسـت.
محمـد شـریفی اضافـه کـرد: ایـن درحالـی اسـت 
که همـه خدمات انجـام مشـاوره، آمـوزش و انجام 
آزمایـش تشـخیصی تنهـا با یـک قطره خـون و در 
کمتر از ۲۰ دقیقه، در مراکز و پایگاه های بهداشـتی 
و مرکـز مشـاوره بیماری هـای رفتـاری بـه صورت 
داوطلبانه و محرمانـه و رایگان انجـام می گیرد و در 
صورت تشـخیص عفونـت اچ آی وی نیـز، خدمات 
درمانی، مشـاوره و آزمایـش به صورت مـادام العمر 
در مراکـز مشـاوره بیماری های رفتـاری به صورت 

رایـگان و محرمانه بـه بیمـاران ارائه خواهد شـد.
ایـن مـددکار اجتماعـی بـا بیـان اینکـه انـگ 
اجتماعـی، رفتارهـای تبعیـض آمیـز بـا بیمـاران 
به دنبـال دارد، افـزود: این مسـاله بیمـاران مبتا به 
ایـدز را از جامعه جدا می کنـد و در نتیجه بـا این فرد 
یا گـروه بـا بدُگمانی یـا دشـمنی رفتار می شـود در 
حالـی کـه بیشـتر بیماری هـا با حـس همـدردی یا 
دلسـوزی از طـرف افـراد جامعـه روبـرو می شـوند.

وی افـزود: احسـاس انـگ حاصـل از ابتا بـه ایدز 
می توانـد تأثیر منفـی و پایـداری بر میـزان رضایت 
از زندگـی در مبتایـان بگـذارد و باعـث می شـود 
افـراد از زندگـی ناراضـی بـوده و از آن لـذت نبرند، 

فعالیـت و ارتباط هـای اجتماعـی خـود را از دسـت 
داده و سـرانجام برداشـت خوبی از وضعیت سامت 

اجتماعـی خود نداشـته باشـند.
مـددکار اجتماعـی ادامـه داد: سیاسـت گذاران و 
مدیـران بهداشـتی درمانـی جامعه، ضمـن توجه به 
اثرات فـردی و اجتماعی بیماری نسـبت به افزایش 
آگاهی عمومی، تقویـت معنویت افـراد و راه اندازی 
کلینیک هـای مخصوص بیمـاران تاش نمـوده تا 

اثرات انـگ اجتماعی در آنها کاسـته شـود.
محمـد شـریفی تصریـح کـرد: در ایـن رابطـه باید 
آمـوزش و آگاهی رسـانی در جامعـه جـدی گرفتـه 
شـود و مـردم را ترغیب کنیـم کـه از انـگ زدن به 

بیمـاران پرهیـز کنند.
به گفتـه معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان، افـزون بر 3۰ سـال از تشـخیص بیماری 
ایـدز در اصفهـان گذشـته اسـت. آمـار جهانـی 
درصدشـیوع این بیمـاری را 1۵ صـدم درصد اعام 
کرده اسـت کـه این رقـم بـرای کشـورهای غربی 

اسـت و در کشـور مـا کمتر اسـت.
اگـر براسـاس همیـن 1۵ صـدم درصـد در اسـتان 
اصفهان بـا جمعیت حدود پنـج میلیون نفـر ارزیابی 
کنیـم باید حـدود هفـت هـزار نفر شناسـایی شـده 
باشـند در حالی که کمتـر از یکهـزار نفر شناسـایی 
شـدند که ایـن آمـار در کشـور ۴۲ هـزار نفر اسـت.

جامعه شناس و مدد کار اجتماعی:

اَنگ اجتماعی فرایند پذیرش و درمان ایدز را پیچیده می کند
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شهروندان خوانسار نسبت به قطع درختان 
تنومند در این باغشهر معترض و خواهان 

توضیح مسئوالن هستند.
دلیل  به  زیادی  گردشگران  سالیانه 
و  درختان  دیدن  و  مطلوب  آب وهوای 
باغات به شهر خوانسار سفر می کنند که 
موجب رونق تولید و فروش محصوالت 

خانگی، کشاورزی و دامی شده است.
از شهروندان صدای  برخی  است  مدتی 
گزارش  شهر  این  در  را  درختان  قطع 
می کنند، اما مشخص نیست که آیا این 
درختان با مجوز شهرداری قطع می شود 
یا برخی افراد سودجو در حال از بین بردن 
میراث طبیعی شهر به صورت غیرقانونی 

هستند.
که  آنجا  از  می گویند  خوانسار  ساکنان 
حفظ درختان تنومند شهر یکی از وظایف 
باید  برنامه ریزی  اصلی شهرداری است، 
به نحوی انجام شود که در صورت قطع 
آن ها،  هرس  یا  شده  خشک  درختان 
شهروندان مطلع شوند تا نگران و بدبین 

نشوند.
اینکه  وجود  با  می کنند  اظهار  آن ها 
قرمز  خط  درختان  قطع  از  جلوگیری 
صدای  هرازگاهی  اما  است،  شهرداری 

قطع آن ها به گوش می رسد.
شهر  زیبایی  می کنند  تاکید  شهروندان 
خوانسار و آب و هوای خنک آن بسته 
به وجود درختان تنومند و سرسبز است؛ 
داریم  درخواست  امر  مسئوالن  از  لذا 
شهر  درختان  قطع  روند  خصوص  در 
شفاف سازی شود تا شهروندان قانونی یا 

غیرقانونی بودن این موضوع را بدانند.

قطع درختان بدون اخذ مجوز 
کمیسیون ماده ۷ امکان پذیر 

نیست
مهدی احمدی، شهردار خوانسار در این 
راستای  در  شهرداری  گفت:  خصوص 
سبز  تونل  درختان  تمام  درختان،  حفظ 
و  بتن  و  کرده  شناسنامه دار  را  شهر 
جداول اطراف درختان را برداشته است تا 

ریشه های آنها بتواند اکسیژن بگیرد.
اقدامات  از  یکی  مهم  این  افزود:  وی 
مهم شهرداری در راستای حفظ درختان 
شهر خوانسار است، البته در راستای حفظ 
باید  نیز  کشاورزی  جهاد  شهر  باغات 

توضیحاتی ارائه بدهد.
قطع  علت  به  اشاره  با  خوانسار  شهردار 
کرد:  خاطرنشان  شهر،  تنومند  درختان 
قطع درخت نیاز به رأی کمیسیون ماده 
هفت دارد، در این کمیسیون درخواست 
به  هرس  یا  قطع  برای  شهروندان 

شهرداری ارسال می شود.
که  بازدیدی  در  داد:  ادامه  احمدی 
پنجشنبه های هر هفته اعضای کمیسیون 
اگر ضرورت  می دهند  انجام  هفت  ماده 
شود،  داده  تشخیص  درخت  قطع 
کار  به  نیاز  اگر  اما  می شود،  صادر  رأی 
کارشناس  به  موضوع  باشد  کارشناسی 
به  می شود،  داده  ارجاع  کشاورزی  جهاد 
و  آلو  گردو،  درختان  قطع  اگر  خصوص 

زردآلو مطرح باشد.
کارشناسان  است  الزم  کرد:  اضافه  وی 
جهاد کشاورزی نظرات خود را بفرستند 
و  نظرات  این  اساس  بر  شهرداری  تا 
تشخیص اعضای کمیسیون ماده هفت، 

رأی مناسب را صادر کند.
احمدی تصریح کرد: کمیسیون ماده هفت 
درختان  قطع  درخواست های  بیشتر  با 
مخالفت می کند، اما اگر شهروندان نسبت 
به قطع شدن درختان اعتراض کنند رأی 
به شورای اسالمی شهر ارسال می شود 
و شورای اسالمی شهر مسئله را مجدد 
بررسی می کند که ممکن است موافقت 

یا مخالفت کند.
شهردار خوانسار ادامه داد: شهرداری برای 
قطع درختان فضای سبز شهری نیز باید 
با رأی کمیسیون ماده هفت اقدام کند؛ 
هفت  ماده  کمیسیون  مجوز  اخذ  بدون 
هیچ درختی در سطح شهر قطع نخواهد 

شد.
احمدی با بیان اینکه در سال بیش از دو 
هزار اصل درخت بومی در خوانسار کاشت 
می شود، افزود: تا قبل از سال جدید ۱۵۰ 
اصل درخت چنار ۱۰ ساله در خیابان امام 

)جاهای واکاوی( شده کاشت می شود.
وی افزود: کاشت درختان کاج و سوزنی 
برگ به دلیل مقاوم بودن در برابر کم آبی 
در مناطق کم آب توصیه می شود، اما از 
این پس در محدوده شهر خوانسار درخت 

کاج و سرو کاشت نمی شود.

 گالیه شهروندان خوانسار
از قطع درختان شهر؛

تبر دست کیست؟

گزارش ویژه
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و  مدیریـت  سـازمان  اطالعـات  و  آمـار  معـاون 
برنامه ریـزی اصفهـان از اجـرای طـرح آزمایشـی 
در   ۱۴۰۵ سـال  مبنـا«  »ثبتـی  سرشـماری 
شـهرهای فوالدشـهر و دسـتگرد خبر داد و گفت: 
از شـهروندان این ۲ شـهر درخواسـت می شـود تا 
بـرای تکمیـل اطالعات کدپسـتی و تغییـر آدرس 

خـود بـه سـامانه های مربوطـه مراجعـه کننـد.
محمدرضـا لعلـی افـزود: اجـرای طـرح آزمایشـی 
سرشـماری ثبتـی مبنـا سـال ۱۴۰۵ در دو شـهر 
فوالدشـهر از توابـع شهرسـتان لنجان و دسـتگرد 
از توابـع شهرسـتان برخـوار از اول دی جاری آغاز 

شـده اسـت و تـا پایـان دی ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس مصوبـه شـورای 
عالـی آمار، سرشـماری نفوس و مسـکن در سـال 
۱۴۰۵ بـه روش »ثبتـی مبنـا« خواهد بـود و دیگر 
از روش هـای سـنتی و میدانی و مراجعـه ماموران 
آمارگیـری بـه در منازل اسـتفاده نمی شـود، ادامه 
داد: به همیـن دلیل بـا اجرای طرح های آزمایشـی 
تـالش می شـود تـا عـالوه بـر آسـیب شناسـی 
بـرای  الزم  آمادگـی  موجـود،  وضعیـت  دربـاره 

سرشـماری ثبتـی مبنـا سـال ۱۴۰۵ ایجاد شـود.
وی توضیـح داد: در شـیوه ثبتـی مبنـا، بـه جـای 
واحدهـای  اطالعـات  از  مـردم،  بـه  مراجعـه 
معتبـر  پایانه هـای  و  سـامانه ها  در  کـه  آمـاری 
کشـور وجـود دارد برای کسـب اطالعاتـی مانند 
جمعیـت، تحصیـالت، شـغل و مسـکن، اسـتفاده 

می شـود.
لعلـی کاهـش هزینـه، کاهـش بـار پاسـخگویی 
بـرای مـردم به دلیل مراجعه مکرر توسـط ماموران 
مزیت هـای  از  را  زمـان  کاهـش  و  آمارگیـری 
سرشـماری ثبتـی مبنـا دانسـت و گفـت: از جمله 
آمارهایـی کـه بـرای اسـتخراج اطالعـات و آمـار 
گرفـت  بهـره  آنهـا  سـامانه های  از  می شـود 
می تـوان بـه ثبـت احـوال، آمـوزش و پـرورش، 
وزارت علـوم، شـهرداری ها، ثبـت اسـناد، وزارت 

اشـاره کـرد. بهداشـت و گذرنامه هـا 
وی از جملـه شـرایط الزم بـرای اجرایـی شـدن 
ُکـد  به هنـگام شـدن  را  ثبتـی مبنـا  سرشـماری 
ملـی برای همه مردم دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
دومیـن شـرط نیز داشـتن کدپسـتی بـرای هر کد 

ملـی و مرتبـط شـدن آنهـا بـا یکدیگـر اسـت که 
الزمـه آن برخـورداری از کدپسـتی به هنـگام و بر 
اسـاس آدرس آخریـن محـل اقامـت افراد اسـت.

معـاون آمار و اطالعات سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی اسـتان اصفهان ادامه داد: بر اسـاس قانون، 
هـر ایرانـی مقیـم کشـور ملـزم اسـت کـه تغییـر 
نشـانی خـود را در سـامانه ثبـت احـوال ثبت کند 
امـا ایـن موضـوع تـا کنـون الـزام قانونی نداشـته 

است.
بـه گفتـه وی، به منظـور انجـام سرشـماری ثبتی 
مبنـا در سـال ۱۴۰۵ نیـاز اسـت که کد ملـی افراد 
بـا کدپسـتی آخریـن محـل اقامـت آنهـا مرتبـط 
شـود به همیـن دلیـل به شـهرداری ها ابالغ شـده 
اسـت کـه بـرای همـه اقامتگاه هـا، کدپسـتی و 

پـالک هوشـمند، مشـخص و نصب شـود.
بـرای  آمادگـی  ایجـاد  به منظـور  گفـت:  لعلـی 
ایـن شـرایط، طرح هـای آزمایشـی  رسـیدن بـه 
سرشـماری ثبتـی مبنا در تعـدادی از شـهرها اجرا 
می شـود کـه ایـن طـرح در اسـتان اصفهـان در 
شـهرهای فوالدشـهر و دسـتگرد اجـرا می شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکه جلسـه هایی با شـهرداران 
و مسـووالن آمـوزش و پـرورش، ثبـت احـوال و 
سـازمان همیـاری شـهرداری این شـهرها برگزار 
شـده اسـت، افـزود: در مرحلـه نخسـت در ایـن 
شـهرها اقدامـات الزم برای پـالک کوبی منازل و 

انجام شـد. اقامتگاه هـا 
تبلیغاتـی  نیـز  دوم  مرحلـه  در  داد:  ادامـه  وی 
خانوارهـا  تشـویق  بـرای  مذکـور  شـهرهای  در 
به منظـور شـرکت در طـرح سرشـماری ثبتی مبنا 
صـورت گرفـت و از همـه افـراد بـاالی ۱۵ سـال 
درخواسـت شـده اسـت که برای اعالم نشـانی به 

سـامانه های مربوطـه مراجعـه کننـد.
لعلـی خاطرنشـان کـرد: افـراد ایرانـی مقیـم ایـن 
شـهرها می تواننـد بـا مراجعه بـه سـامانه »اعالم 
تغییـر نشـانی سـازمان ثبـت احـوال« بـه نشـانی 
www.ncr.ir و اتبـاع غیـر ایرانـی بـا مراجعـه بـه 
سـامانه »اعـالم نشـانی اتبـاع غیـر ایرانـی« بـه 
نشـانی kanoonnobat.ir اطالعـات مربوطـه را 

وارد کننـد.
اجـرای طـرح  پایـان  از  وی اضافـه کـرد: پـس 

مذکـور، اطالعـات مربـوط بـه سرشـماری نفوس 
و مسـکن توسـط مرکـز آمـار و بصـورت متمرکز 
اسـتخراج  دسـترس  در  سـامانه های  طریـق  از 

می شـود.
معـاون آمار و اطالعات سـازمان مدیریت و برنامه 
بـودن  آمیـز  موفقیـت  اصفهـان،  اسـتان  ریـزی 
اجـرای طـرح آزمایشـی سرشـماری ثبتـی مبنا را 
در مشـارکت و همراهـی خانوارهـای شـهرهای 
و  فوالدشـهر  شـهروندان  از  و  دانسـت  منتخـب 
دسـتگرد خواسـت تا برای تکمیـل اطالعات خود 

در سـامانه های اعـالم شـده، همـت کننـد.
دومیـن آزمایـش سرشـماری ثبتی مبنـا ۱۴۰۵، از 
اول تا سـی ام دی ماه ۱۴۰۱ در ۳۶ شـهر از کشور 
و کل اسـتان همـدان و در اسـتان اصفهـان نیز در 

دو شـهر فوالدشـهر و دسـتگرد اجرا می شود.
در روش ثبتـی مبنـا، داده هـا بـه صورت مسـتقیم 
از جمعیـت، جمـع آوری نمی شـود و ایـن کار بـا 
در  نگهداری شـده  اداری  داده هـای  از  اسـتفاده 
مختلـف  دسـتگاه های  اطالعاتـی  بانک هـای 

انجـام می گیـرد. اجرایـی و خدماتـی کشـور 

گزارش

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خبر داد:

اجرای سرشماری آزمایشی ثبتی مبنا در شهرهای فوالدشهر و دستگرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن انتصاب »محمدرضا 
فرزین« به ریاست بانک مرکزی گفت که وی توان حل مشکالت کالن 

کشور در حوزه اقتصاد را دارد و می تواند نرخ ارز را تثبیت کند.
اصغر سلیمی، تغییر مدیریت بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور را تصمیمی 
درست و خوب دانست که می تواند شرایط را به گونه ای بهبود بخشد و تأکید 
کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی باید از تجارب و تخصص کارشناسان 

همسو با برنامه دولت که دغدغه حل مشکالت کشور را دارند، استفاده کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با اشاره به نابسامانی در حوزه ارز متذکر شد: 

شرایط امروز حوزه ارز طبیعی نیست و باال رفتن نرخ ارز در همه حوزه ها 
تأثیرگذار است و اگر فرزین بتواند با تدوین برنامه های اقتصادی کار خود را 

شروع کند، در این راه موفق خواهد شد.
سلیمی با اشاره به وجود مشکالت ساختاری در اقتصاد کشور افزود: بخشی 
از این مشکالت به سال های گذشته برمی گردد اما به نظر می رسد تصمیم 
دولت برای تغییر مدیریتی در بانک مرکزی مطلوب باشد؛ چون فرزین قباًل 
هم برای تصدی وزرات اقتصاد مطرح بوده و توان حل مشکالت کالن کشور 

در حوزه اقتصاد را دارد و می تواند نرخ ارز را تثبیت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخشی از تغییرات نرخ ارز را ناشی از بُعد 
روانی و اقدامات دالالن این حوزه دانست و گفت: اگر ثبات ارزی به کشور 
برگردد، قوت قلبی برای سرمایه گذاران است و آنها می توانند به چرخه تولید 

و اقتصاد کشور کمک کنند.
وی همچنین در خصوص توان مدیریتی فرزین اظهار داشت: فرزین کارنامه 
خوبی در زمینه مدیریت کالن دارد و با توجه به صحبت های او درباره ارز 
۲۸ هزار تومانی امیدواریم که ثبات به بازار ارز برگردد و بتواند نابسامانی این 

حوزه را مدیریت کند.

 نماینده مردم سمیرم
در مجلس شورای اسالمی:

فرزین توان حل 
مشکالت کالن اقتصادی 
کشور را دارد

میاندشـت  بوییـن  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: دو سـارق محتویـات داخـل خـودرو بـا چهـار 
ایـن  انتظامـی  فقـره سـرقت در عملیـات مأمـوران 

شـدند. دسـتگیر  فرماندهـی، 
سـرهنگ حمـزه بهرامـی اظهـار کـرد: در راسـتای 
اجـرای طرح کنتـرل محورهای مواصالتـی و برخورد 
بـا سـارقان در حرکـت، مأموران مسـتقر در ایسـتگاه 
ایسـت و بازرسـی شـهید سـاالری بوییـن میاندشـت 
حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری بـه یک دسـتگاه 
را  آن  بررسـی  خـودرو سـواری مشـکوک و جهـت 

کردند. متوقـف 
وی ادامـه داد: مأمـوران بـا هماهنگی مرجـع قضائی 
بـه بازرسـی از داخـل این خـودرو پرداختـه و تعدادی 
کیـف زنانـه را داخـل خودرو رؤیـت کردنـد، که پس 
از انتقـال بـه کالنتـری و بررسـی های انجـام شـده 

مشـخص شـد اموال کشـف شـده سـرقتی است.
فرمانده انتظامی شهرسـتان بویین میاندشـت تصریح 
کـرد: راننـده و سرنشـین خـودرو کـه در مواجهـه بـا 
ادلـه و مسـتندات موجـود چـاره ای جـز بیـان حقیقت 
نداشـتند، در تحقیقـات اولیـه انجـام شـده بـه چهـار 
شهرسـتان های  از  خـودرو  داخـل  سـرقت  فقـره 

همجـوار اعتـراف کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متهمان دسـتگیر شـده پس 
از تشـکیل پرونـده بـرای انجـام اقدامـات قانونـی به 
از شـهروندان  داده شـدند،  تحویـل  مرجـع قضائـی 
آموزش هـای  و  هشـدارها  رعایـت  بـا  خواسـت: 
پلیـس در خصـوص پیشـگیری از سـرقت، در صورت 
مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک بالفاصلـه مراتب 
را از طریـق تمـاس بـا مرکـز فوریت هـای ۱۱۰ بـه 

دهند. اطـالع  پلیـس 

۵ گونـه جدیـد پرنـده در منطقـه حفاظت شـده یخـاب ابوزیدآبـاد آران و بیدگل 
شناسـایی شد.

رییـس انجمـن حامیـان محیـط زیسـت ابوزیدآبـاد آران و بیـدگل گفـت: بـا 
شناسـایی ایـن گونه هـای جدیـد گونه هـای پرندگان شناسـایی شـده بـه ۱۲۳ 

افزایـش یافت. مـورد 
مصیـب صـدری افزود: پیپت درختی، دارکوب سـوری و سـنگ چشـم تورانی از 

جمله گونه های جدید شناسـایی شـده اسـت.
وی گفـت: چـک سـیبری و سـنگ چشـم تورانـی از دیگـر گونه هـای جدیـد 

شناسـایی شـده است.
رییـس انجمـن حامیان محیـط زیسـت ابوزیدآبـاد آران و بیدگل افـزود: منطقه 
حفاظت شـده یخـاب ابوزیدآبـاد شهرسـتان آران و بیـدگل ۲۷۲ هـزار هکتـار 
وسـعت دارد و گربه شـنی، گربه وحشـی، کاراکال، کفتار، روباره و شـاه روباه از 

جملـه گونه هـای جانـوری ثبـت شـده در این منطقه هسـتند.

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  جنـگل کاری  اداره  سرپرسـت 
آبخیـزداری اسـتان اصفهان گفت: از سـطح ۴۰ هـزار هکتار 
جنگل هـای بلوط شهرسـتان فریدون شـهر، ۱۰ هـزار هکتار 
آن بـه صـورت پراکنـده گرفتـار آفـت جوانه خـوار اسـت که 
خشکسـالی، کمبـود بارندگـی و ریزگردهـا عامـل اصلی این 

اسـت. پدیده 
رضا شـفیعی با اشـاره به وسـعت ۶۵ هزار هکتار جنگل های 
طبیعـی زاگـرس در اسـتان اصفهـان، اظهـار کـرد: ۴۰ هزار 
هکتـار از جنگل هـای زاگـرس در فریدون شـهر و ۲۵ هـزار 
هکتـار در سـمیرم وجـود دارد کـه گونه های شـاخص در این 
جنگل هـا درختـان کهنسـال بلـوط، محلـب )آلبالـوی تلخ(، 

گالبی وحشـی و ارژن اسـت.
حیطـه  در  کشـور  اسـتان   ۱۱ از  یکـی  را  اصفهـان  وی 
جنگل هـای طبیعـی زاگـرس دانسـت و افـزود: وسـعت این 

جنگل هـا بـه نسـبت دیگر اسـتان های کرمانشـاه، فـارس و 
کردسـتان بسـیار انـدک اسـت، اما درختـان کهن و بـاارزش 
جنگل های زاگرسـی اسـتان به عنـوان ذخیره گاه های جنگلی 
بـه لحـاظ وجـود گونه هـای ژنتیکـی و در حـال انقـراض، 

اهمیـت بسـیاری دارد.
شـفیعی بـا بیان اینکه جنگل هـای زاگرس بیشـتر در مناطق 
غربـی و جنوبی اسـتان قـرار دارد و بیش از هـر زمان دیگری 
نیازمند مراقبت اسـت گفـت: آتش سـوزی در این جنگل ها با 
اسـتقرار در مناطق صعب العبور و دوردسـت توسـط انسـان به 
نـدرت اتفـاق می افتـد، امـا در فصـول افزایش دمـا و کاهش 
چشـمگیر بارش هـا و رطوبـت خـاک، خطـر آتش سـوزی 

بیشـتر مراتع اسـتان را تهدیـد می کند.
وی ادامـه داد: قطـع درختـان، هیـزم گیـری و تجـارت زغال 
بلـوط یکـی از کارهای پر سـودی اسـت که پای انسـان ها را 

بـه نقـاط بکر زاگـرس باز کرده اسـت.
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  جنـگل کاری  اداره  سرپرسـت 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان در پاسـخ به اینکه چرا »کشـت 
در اراضـی شـیب دار« کـه بـه نابـودی جنگل هـا می انجامد، 
در اسـتان اجرایـی می شـود، افزود: امسـال کاشـت گونه های 
باغـی بـادام، گـردو و انجیر بـا وجـود ارزآوری اقتصـادی باال 
در اراضی شـیب دار مورد مخالفت سـازمان منابع طبیعی قرار 

گرفت.
وی اظهـار کـرد: بـا اجـرای ایـن طرح کـه مجوز آن توسـط 
مسـئوالن دولتـی صادر می شـود، درختـان کهن و ارزشـمند 
صدسـاله جنگل هـای بلـوط نابـود خواهـد شـد؛ ایـن طـرح 
ممکـن اسـت در اراضـی ملی اسـتان اجرایـی نباشـد، اما در 
زمین هـای روسـتایی و مردمـی کـه در اختیـار دولت نیسـت 

اجرایی شـده باشـد.

اداره نهضـت سـواد آموزی مدیریت آمـوزش و پرورش 
نجـف آبـاد در بیـن ۴۱ منطقه اسـتان به عنـوان یکی 
از پنـج مرکـز برتر مـورد تقدیر قـرار گرفـت و از فریده 
آموزش دهنـده  به عنـوان  آبـاد  نجـف  از  بهارلویـی 
پویاتجلیـل شـد. اداره نهضـت سـواد آمـوزی مدیریت 
آمـوزش و پـرورش نجف آباد در بین ۴۱ منطقه اسـتان 
بـه عنـوان یکـی از پنـج مرکـز برتر مـورد تقدیـر قرار 

گرفـت و از فریـده بهارلویـی از نجـف آبـاد به عنـوان 
آموزش دهنـده پویاتجلیـل شـد.

در گردهمایی سـالروز تأسیس نهضت سـوادآموزی که 
بـا حضور جمعی از مدیران اسـتان و شهرسـتان برگزار 
شـد، شهرسـتان های سـمیرم، آران و بیدگل، نجف آباد 
و فالورجـان و ناحیـه ۴ اصفهان به عنـوان مناطق برتر 
آمـوزش و پرورش در حوزه سـوادآموزی معرفی شـدند.

در گردهمایی سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی:

نهضت سوادآموزی نجف آباد درخشید

فرمانده انتظامی خبر داد:

دستگیری سارقان داخل خودرو در بویین میاندشت

رئیس انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد آران و بیدگل:

 ۵ گونه جدید پرنده
در منطقه یخاب شناسایی شد

سرپرست اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

خطر در کمین جنگل های بلوط اصفهان است

فرمانـدار شهرسـتان اردسـتان گفت: اطلـس فرهنگی اردسـتان به تمام 
ادارات شهرسـتان ابـالغ می شـود و دسـتگاه ها طبـق ایـن اطلس ملزم 
بـه انجـام مسـئولیت های فرهنگـی خواهنـد بود کـه در ایـن خصوص 

بازرسـی هایی نیـز انجام می شـود.
احمدی طبـا بیـان کـرد: یکـی از نقـاط ضعـف در فرمانـداری اردسـتان 
جـای خالـی یـک مسـئول امور فرهنگـی بـود کـه از آذر ماه فـردی را 

برای سـمت مشـاور فرهنگـی و مذهبی فرمانداری منصـوب کردیم که 
امیدواریـم حضـور و تالش مشـاور فرهنگی مؤثر باشـد و اتفاقات خوبی 

را در شهرسـتان رقـم بزنیم.
وی یادآور شـد: یکـی دیگر از موضوعات فرهنگی در شهرسـتان، تولید 
محتوای فرهنگی و رسـانه ای اسـت که این کار را شـروع کرده ایم و در 

حال آماده سـازی دو نماهنگ برای شهرسـتان هسـتیم.

فرماندار شهرستان اردستان خبر داد:

ارسال اطلس فرهنگی اردستان به ادارات

بـر  رئیـس فراکسـیون محیـط زیسـت مجلـس 
ضـرورت همـکاری وزارت خارجـه بـرای پیگیـری 

منطقـه ای معضـل آلودگـی هـوا تاکیـد کـرد.
سـمیه رفیعـی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس گـزارش 
منتشـر شـده اخیـر از سـوی کارشناسـان مسـتقل 
سـازمان ملـل، اثـر تحریم هـا در آلودگـی هـوای 
ایـران بسـیار زیاد بوده اسـت که کیفیت سـوخت و 
سیسـتم حمل و نقـل از موارد مطروحـه بود، گفت: 
اگـر قرار باشـد خودرویی وارد کنیم سـایه تحریم ها 
برقـرار اسـت و در حـوزه فیلتراسـیون صنایع بزرگ 

تحریم هـا در قطعات و تجهیـزات نیروگاهی خیلی 
تاثیرگـذار اسـت هر چنـد شـرکت های دانش بنیان 

داخلـی اقداماتـی در ایـن رابطه انجـام داده اند.
رفیعـی ادامـه داد: نقـش دسـتگاه دیپلماسـی بـه 
شـدت تعییـن کننده اسـت تـا از ایـن گزارش های 
جهانـی بـرای منافـع کشـور خصوصـاً در مذاکرات 

جـدی سیاسـی اسـتفاده کند.
وی بـا اشـاره بـه حضـورش در نشسـت تغییـرات 
اقلیمـی با حضـور اتحادیه اروپا و کشـورهای عضو 
ِمنـا گفـت: در حوزه تغییرات اقلیمـی باید یک رصد 

منطقه ای داشـته باشـیم کـه این مسـاله در منطقه 
ِمنا به شـدت احسـاس می شـود.

رییـس فراکسـیون محیـط زیسـت مجلس یـادآور 
شـد: اولیـن ابزار بـرای مدیریـت تغییـرات اقلیمی، 
اقـدام  می تـوان  چطـور  حـال  اسـت  آن  رصـد 
بین المللـی کـرد در حالی کـه هنوز اطالعـات پایه 

خودمـان درسـت نیسـت؟
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا همـه تحریم هـا، ایـران 
در حـوزه رصـد  منطقـه  بـه کشـورهای  نسـبت 
آلودگـی هـوا پیشـرو اسـت هرچنـد در تعمیـر و 

هـوا  آلودگـی  سـنجش  ایسـتگاه های  نگهـداری 
مشـکالتی داریم تصریـح کرد: این در حالی اسـت 
کـه کشـور عـراق تنهـا یـک ایسـتگاه سـنجش و 
کشـورهای سـوریه و سـودان کـه ایـران متأثـر از 
ریزگردهـای آن هاسـت و عمـاًل هیـچ ایسـتگاهی 

بـرای پایـش و رصـد ندارنـد.
رفیعـی افـزود: در گـزارش نهایی نشسـت تغییرات 
اقلیمـی اتحادیـه اروپـا و کشـورهای عضـو ِمنـا، 
پیشـنهاد ایـران بـرای ایجـاد یـک شـبکه پایش و 
رصـد تغییـرات اقلیمـی در منطقه مصوب شـد که 

در صددیم هرچه سـریعتر جلسـه ای بـا حضور وزیر 
خارجـه برگـزار شـود کـه ایـن مصوبـه را پیگیری 

. کنند
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس با بیـان این 
کـه بایـد آلودگی هـوا اولویـت تصمیم گیران باشـد 
تصریـح کـرد: نمی شـود وزیـر صمت بیایـد و یک 
مهلتـی برای یـک بخش آلوده کننده بگیـرد و این 
تصمیـم خـالف ُمـر قانـون هـوای پاک باشـد بعد 
شـعار مقابلـه بـا آلودگی هـوا بدهیم؛ ایـن موضوع 

مدیریـت آلودگـی هوا محسـوب نمی شـود.

وزارت خارجه همکاری الزم را برای پیگیری منطقه ای معضل آلودگی هوا داشته باشد
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
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Average housing price rose 
2.9 percent in the capital Teh-
ran during the ninth Iranian 
calendar month Azar (ended 
on December 21, 2022), com-
pared to the previous month, 
according to a report by the 
Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the 
average price for one square 
meter of a residential unit in 

Tehran stood at 480.7 million 
rials (about $1,265) during 
the mentioned month.
As reported, the number of 
real estate deals stood at 
about 10,200 in the capital 
city in the ninth month of this 
year, up 27.2 percent and 4.7 
percent compared to the pre-
vious month and the same 
month in the past year, re-

spectively.
As previously reported by the 
Central Bank of Iran, the av-
erage housing price rose 16 
percent in the capital Tehran 
during the last month of the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20, 
2022), compared to the same 
month in the preceding year.
Based on the CBI data, the 

average price for one square 
meter of a residential unit in 
Tehran stood at 351.2 million 
rials (about $924) during the 
last month of the past year, up 
6.2 from the previous month, 
and 16 percent from the same 
month of the preceding year.
Housing prices in Iran have 
been constantly rising over 
the past three years due to 
various internal and external 
factors.
Although, in early May 2022, 
the chairman of Real Estate 
Agencies Union said, “This 
[Iranian] year is the year of 
lower housing prices; this 
condition will continue in 
the country for the next two 
years, and we will see a con-
tinuous decrease in housing 
prices”.
Mostafa Qoli Khosravi re-
ferred to a report released 
by the Central Bank of Iran in 
terms of housing price in the 
first Iranian calendar month 
Farvardin (ended on April 20, 
2022), and said: “The govern-
ment is trying to compensate 
the housing shortage in the 
country with the National 
Housing Movement plan, and 
this plan is being prepared 
and implemented in several 
urban and rural areas”.
He said that there is current-
ly shortage of about 720,000 
housing units in the country, 
adding: “Every year, dilapi-
dated apartments are added 

to this number, therefore, the 
current government intends 
to compensate for the hous-
ing deficit by recognizing this 
shortage and implementation 
of National Housing Move-
ment.”
The market will react posi-
tively to the increase in sup-
ply, and the completion of the 
government plans including 
Mehr Housing and National 
Housing will control the un-
controlled growth of housing 
prices, he further predicted.
After National Housing Ac-
tion Plan (started in 2018), 
National Housing Movement 
is the government’s second 
major program to provide af-
fordable housing units for the 
low-income classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 resi-
dential units of the National 
Housing Movement began in 
early February 2022.
National Housing Movement 
to construct four million 
housing units in four years 
is one of the major plans of 
the current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, 
some of these units are cur-
rently being constructed after 
providing lands and preparing 
the necessary conditions.

Housing price increases 2.9% in Tehran city

Letter of Hajj Qassem 
to his daughter Fate-
meh
General Qassem Soleimani, the martyr 
commander of the IRGC Quds Force, 
wrote in a letter to his daughter Fatemeh 
about the philosophy of life, jihad and 
his love for martyrdom in defense of the 
oppressed and terrified children of the 
world. The content of the letter reads as 
follows:
In the name of God, the compassionate 
the merciful
Is this going to be my last journey or my 
fate might be something else; whatever, 
I am happy with it. I am writing to you 
now during this journey, hope you may 
have something from me in your lone-
liness and maybe you find something 
useful in this letter.
Every time I start a journey, I feel I will 
never see you again. I have often im-
agined your lovely faces one by one be-
fore my eyes, and my eyes have welled 
up with tears. I have missed you but I 
have entrusted you to God. I have not 
had enough opportunity to express my 
love to you and I have not been able to 
convey my inner love to you. But my 
dear, have you ever seen someone look-
ing in the mirror and telling his eyes: “I 
love you?” It does not happen much, 
but eyes are the most precious things 
to human. You are my eyes. You are 
dear to me whether I utter it or not. For 
more than twenty years, I have always 
made you worry, and God has blessed 
me to remain alive and you always have 
had nightmares.  My daughter, I have 
thought it over and tried everything 
I could to make you less worry, but I 
could not, not because I am interest-
ed in military service. My job was not 
the reason and it will never be. No, my 
daughter. I never want to worry you let 
alone to make you cry even for a mo-
ment because of the job, responsibility, 
insistence or obligation.
I know that everyone in this world has 
chosen a path for herself or himself; 
one learns and the other teaches, one 
opts for business, the other for farm-
ing. There are millions of ways, or rath-
er, there are as many ways to [live in 
this world] as there are people in [this 
world], and everyone has chosen a way 
for himself.
I have chosen my way. I thought a lot, 
reviewed a few issues and, first of all, I 
asked myself how long this road may be, 
where it ends, how much time is left to 
me. And the most important of all, what 
my destination would be. I noticed that 
we all are here for a short time. Some 
stay for few days and then leave, some 
a few years, some ten years, but only a 
few may survive one hundred years. But 
everybody has to go and all are here for 
a short term. I found out that if I do busi-
ness, in the end I would have some shiny 
coins, some houses and some cars. But 
they don’t work for my fate on this path. 
I thought that I live for you. I realized that 
you are so important and precious to me 
that if a part of your body is in pain, all 
my body will be in pain.
If something happens to you, I will 
find myself in flames. If you leave me 
one day, I will collapse. I thought how I 
could overcome my fears and worries! I 
understood that I need to connect with 
someone to shed light on this matter 
and that was God. You are the flowers of 
my existence and you cannot be saved 
by wealth and power, otherwise, the rich 
and powerful people should have been 
protected from death. Or their wealth 
and power should have saved them from 
incurable diseases and from falling into 
bed.  I have chosen God and His way. 
This is the first time I am confessing that 
I never wanted to be a military person. I 
never loved military ranks. I never pre-
fer any rank or position to the beautiful 
word of Qassem coming out from the 
pure mouth of a martyr Basiji guard. 
I wanted and still want to be Qassem 
without tittles. Therefore, I ask to write 
on my tomb only “soldier Qassem”, not 
even Qassem Soleimani, which is too 
much and a heavy burden on the way [to 
another world]. My dear, I asked God to 
fill me with His love.
I did not choose this path to kill anybody, 
you know it. I can’t even hurt a fly. I have 
taken up arms to stand against murder-
ers, not to kill people. I see myself as a 
soldier for every Muslim in danger and 
I would like God give me the power to 
defend all the oppressed people in the 
world. I will not die for Islam, which is 
more precious than my life, not for the 
oppressed Shia, which I am not worth 
it, no, no… rather, I am fighting for that 
terrified and homeless child who has 
no shelter, for that woman holding her 
child tightly to her chest in fear, for those 
bleeding fugitives on the run.

John Fante’s nov-
el “Ask the Dust” 
published in Per-
sian

“Ask the Dust”, a novel by John 
Fante, has been published in 
Persian by Ofoq.
Originally published in 1939, 
the book has been translated by 
Hassan Shekari who has previ-
ously rendered Fante’s novels 
“Dreams from Bunker Hill” and 
“Wait Until Spring, Bandini” for 
Persian readers. “Ask the Dust” 
is a virtuoso performance by an 
influential master of the twenti-
eth-century American novel. It 
is the story of Arturo Bandini, a 
young Italian-American writer 
in 1930s Los Angeles who falls 
hard for the elusive, mocking, 
unstable Camilla Lopez, a Mex-
ican waitress.  Struggling to 
survive, he perseveres until at 
last, his first novel is published. 
But the bright light of success is 
extinguished when Camilla has 
a nervous breakdown and dis-
appears… and Bandini forever 
rejects the writer’s life he fought 
so hard to attain.
Fante’s early years were spent 
in relative poverty. The son of 
an Italian-born father, Nicola 
Fante, and an Italian-American 
mother, Mary Capolungo, Fante 
was educated in various Catholic 
schools in Boulder and Denver, 
Colorado, and briefly attended 
the University of Colorado. In 
1929, he dropped out of college 
and moved to Southern Califor-
nia to concentrate on his writing. 
He lived and worked in Wilm-
ington, Long Beach, and in the 
Bunker Hill district of downtown 
Los Angeles, California. He is 
known to be one of the first writ-
ers to portray the tough times 
faced by many writers in L.A. His 
work and style have influenced 
such similar authors as “Poet 
Laureate of Skid Row” Charles 
Bukowski and influential beat 
generation writer Jack Kerouac. 
----------------------------------------------------

Iranian shorts line 
up for Indian folk-
lore film festival
Twenty shorts by Iranian film-
makers are competing in the 
6th International Folklore Film 
Festival underway in the Indian 
city of Kerala. A highlight of the 
Iranian lineup is “Gilgamesh” 
produced by the Institute for 
Intellectual Development of 
Children and Young Adults.
Directed by Hossein Moradiza-
deh, the animated movie tells 
the story of Gilgamesh, a hero 
in ancient Mesopotamian my-
thology and the protagonist of 
the Epic of Gilgamesh, a poem 
written in Akkadian during the 
late 2nd millennium BC. He was 
possibly a king of the Sumeri-
an city-state of Uruk, who was 
posthumously deified. The film 
shows how Gilgamesh failed in 
his sustained striving to obtain 
immortality. However, he finds 
a plant with the power of reju-
venation that can help restore 
his youth, but a snake steals the 
plant after Gilgamesh leaves it 
on the shore while swimming.
“Cloudy Man” by Shahin Jalali 
is also competing in the festi-
val, which will run until January 
5. “Cloudy Man” is about an 
elderly key maker who begins 
to suffer from hand tremors. 
The new reality brings painful 
consequences - the man finds 
it impossible to continue in his 
occupation. The doctor advis-
es him to retire, but the elder 
fears becoming useless and 
approaching death.

The managing director of the Na-
tional Iranian Copper Industries 
Company (NICIC) said his compa-
ny has targeted $10 billion of an-
nual copper exports by the Iranian 
calendar year 1406 (begins in late 
March 2027), IRIB reported.
Speaking on national TV on Sun-
day evening, Ali Rostami said: 
“With the increase in exploration 
activities, it is planned that the 
country’s copper export capaci-

ty will reach more than 10 billion 
dollars a year by 1406.”
According to Rostami, NICIC man-
aged to export $1.6 billion worth 
of copper products in the previous 
Iranian calendar year (ended on 
March 20, 2022).
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 cur-

rent production level.
In late December, Rostami said 
his company conducted 130,000 
meters of explanatory excavation 
in the first nine months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2022).
He noted that considering the cur-
rent trend in exploration projects, 
it is expected that NICIC’s total 
explanatory excavation operations 
reach 200,000 meters by the end 
of the current Iranian calendar 
year (March 20, 2023), which is 
an unprecedented record for the 
last 50 years.
The official said the conducted 
discovery excavations have added 
two billion tons to the country’s 
copper reserves to improve Iran’s 
place among the world’s top coun-
tries in terms of copper reserves 
from seventh to fifth place.
“We have started production de-
velopment 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 2022, Rostami 
had announced the discovery of 
one billion tons of new copper re-
serves in Iran.
He put the value of the discovered 
reserves at over $50 billion, say-
ing that the company is taking the 
necessary measures to begin exe-
cuting development operations in 
the newly discovered reserves.
Having 81 different types of min-
erals, Iran is one of the top 10 
mineral-rich countries across the 
globe. In this regard, the Iranian 
government has been seriously 
pursuing several programs for 
promoting the mining sector as a 
major contributor to the country’s 
economic growth.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 
billion tons, which is expected to 
reach more than 100 billion tons 
with the implementation of the 
Industry, Mining, and Trade Min-
istry’s exploration programs over 
500,000 square kilometers of new 
mineral zones.

Iran eyes $10b of annual copper export by Mar. 2027

Car manufacturing in Iran increased 18 
percent during the first nine months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2022), as compared to 
the same period of time in the past year, 

according to the data released by the 
Ministry of Industry, Mining and Trade.
Based on the ministry’s data, 876,000 
vehicles were manufactured in the nine-
month period of this year, while the fig-

ure was 743,000 in the same time span 
of the previous year.
The highest production during this 
period was related to the category of 
passenger cars with 760,000 vehicles, 
which constitutes 86.7 percent of the 
total production. This amount of produc-
tion has grown by 13 percent compared 
to the output in the first nine months of 
the past year.
Also, the highest production growth of 
car manufacturing was recorded in the 
van sector with 360 percent. As report-
ed, 2,500 vans were manufactured in the 
nine-month period of this year, while the 
figure was just 550 vehicles in the same 
period of time in the previous year.
Manufacturing of buses and minibuses 
also rose 49 percent to stand at 1,760 
vehicles.
Also, 23,000 heavy vehicles were man-
ufactured in the nine-month period, reg-
istering about 166 percent growth year 

on year.
According to the ministry’s report, in the 
ninth month of this year, about 128,000 
cars were manufactured in the country, 
which is the highest monthly car produc-
tion in the last five years. This statistic 
also shows a five percent increase com-
pared to the eighth month.
Two months ago, Abdollah Tavakoli Lahi-
jani, the director-general of the ministry’s 
car industries office, said: “We can now 
say that the production trend stabiliza-
tion has been formed in the country’s 
automobile industry”, and expressed 
hope that after the restoration of the pro-
duction trend, the development of new 
platforms and the production of quality 
and competitive products in the car in-
dustry of the country should gain more 
momentum, as this is considered impor-
tant in the second step of the transform-
ative program of the Ministry of Industry, 
Mining, and Trade.

Car manufacturing rises 18% in 9 months on year
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Iran’s South Pars gas field has supplied 140 
billion cubic meters (bcm) of natural gas 
to the country’s network in the first nine 
months of the current Iranian year (March 
21-December 21, 2022), according to the 
managing director of South Pars Gas Com-
plex (SPGC). Ahmad Bahoush said due 
to the significant decrease in temperature 
over the past two weeks and the surge in 

domestic gas consumption, the complex 
has boosted its supply to the network, so 
that during December 22-31 more than 
5.956 bcm of gas was injected into the na-
tional network, Shana reported. He noted 
that engineers and employees of the South 
Pars Gas Complex are working day and 
night to ensure sustainable gas production 
and supply during the cold season.

SP supplies 
140 bcm of 
gas to national 
network in 9 
months

Doc depicts final 
three days of Gen-
eral Soleimani’s 
life
“72 Hours” is a documentary 
about the last three days of Gener-
al Qassem Soleimani’s life, direct-
ed by Mustafa Shoghi and pro-
duced by Mahdi Motahar in 2021. 
Given that General Soleimani visit-
ed Syria, Lebanon, and Iraq in the 
three days before his martyrdom, 
this documentary was also made 
in those three nations in addition 
to Iran. Additionally, many of the 
interviewees in this documentary 
share for the first time brand-
new stories of his final 72 hours. 
The following is an interview with 
Shoghi. 
How did the idea for the “72 
Hours” documentary come to 
you?
At a gathering following General 
Soleimani’s martyrdom, Ehsan 
Muhammad Hasani, the head 
of the Owj Arts and Media Or-
ganization, told us an interesting 
story about the last three days of 
Haj Qassem’s life. I knew straight 
away that this narrative might 
make a fantastic documentary, 
and I suggested that it be made 
immediately.
  From the beginning of the inter-
views to the documentary’s re-
lease, how long did the production 
process take?
It took two years, and during that 
time we made more than ten trips 
to Lebanon and Syria to speak with 
every person General Soleimani 
had contact with in the final three 
days of his life. Over 70 interviews 
were conducted in all, and only 19 
of them were featured in the docu-
mentary’s finished product.
One of the main issues we faced 
in the process was that most of 
the individuals that interacted 
with General Soleimani were in 
high positions and we were una-
ble to reveal their names or even 
their faces because of their strict 
security.
 So, were these security protocols 
the main challenges you encoun-
tered?
No, it was not. Our main difficulty 
was how challenging it grew as we 
moved closer to narrating Gener-
al Soleimani’s martyrdom. One 
of the most problematic aspects 
was how we had to describe the 
moments when men who were 
close to General Soleimani and 
Abu Mahdi arrived at the scene of 
the incident.
 Which of the accounts from the 
people you interviewed did you 
find to be more interesting?
The truth is that new information 
was discovered while producing 
this documentary. One of these 
noteworthy discoveries concerned 
General Soleimani’s strategy for 
handling Iraqi protests in 2019. 
This documentary features scenes 
that demonstrate his brilliant 
strategy when he said that Iraqi 
protesters should feel like they 
had met the demands of their gov-
ernment and should leave the field 
victorious.
I also want to stress the fact that 
Qassem Soleimani was a man of 
action. He may have encountered 
the toughest obstacles, but he 
never gave up. In my documenta-
ry, I learn about a General who was 
unique in every way, and whose 
martyrdom and loss did a lot of 
harm to us.
Has the documentary been 
screened in countries other than 
Iran? What was the outcome of 
the exhibition?
It has been shown in Lebanon, 
Iraq, Syria, Afghanistan, and 
parts of Pakistan, as well as on Al 
Mayadeen TV. It had such an un-
usual and intriguing outcome that 
an Israeli newspaper wrote about 
it, along with margins and tales.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
28,909 points to 1.593 million on 
Monday.
As reported, over 11.707 billion se-
curities worth 68.387 trillion rials 
(about $180 million) were traded 
at the TSE. The first market’s index 
rose 23,300 points, and the sec-
ond market’s index climbed 51,617 
points. TEDPIX climbed 151,114 
points (10.1 percent) to 1.647 mil-
lion points in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).
The index has risen 87,603 points 
(6.22 percent) to 1.496 million 
points in the previous Iranian calen-
dar month Azar (ended on Decem-
ber 21).
Head of Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) has said 
that the country’s stock market has 
been passing through a challenging 
time but considering the govern-
ment’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, vari-
ous issues occurred in the market 
that led to the creation of a heavy 
psychological atmosphere,” Majid 
Eshqi has told the press.
According to the official, various 
plans have been implemented by 
the government and SEO since Oc-
tober in three major axes and ex-
tensive efforts have been made to 
achieve the goals set for the market.
Mentioning a recent support pack-
age unveiled by the government, 
Eshqi 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 development projects, 
and improving the effectiveness 
and smartening of the market’s reg-
ulatory system.

As announced by a provincial official, 
the development of greenhouses is one 
of the main programs of Zanjan prov-
ince’s Agriculture Department.
Rouhollah Hassani, the head of Zanjan 
province’s Agriculture Department, said 
that cultivation of greenhouse crops 
increases production by 10 times com-
pared to open space, and last [Iranian 
calendar] year (ended on March 20, 
2022), permits were issued for the es-
tablishment of 29 greenhouses with an 
area of 12.9 hectares.
He informed about the existence of 
33 hectares of active greenhouses in 
Zanjan province and stated: “Also, 34 
hectares of greenhouses are under con-
struction.”

“In total, there are more than 73 hec-
tares of greenhouses in Zanjan prov-
ince, and our forecast for the production 
of greenhouse products for this year is 
more than 19,560 tons”, he added.
The official further announced that 12 
permits for the establishment of indus-
trial greenhouses with an area of 3.5 
hectares have been issued in the prov-
ince since the beginning of this year.
In recent years, the water crisis has 
caused serious challenges in Iran’s ag-
riculture sector.
To solve this problem, several solu-
tions, including the implementation 
of pressurized irrigation projects and 
greenhouse cultivation, have been em-
phasized by experts and officials in this 

sector.
Iranian Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program is one 
of the priority projects of this ministry 
which aims at increasing productivity, 
efficiency, and water consumption man-
agement in the agriculture sector.
The program was approved in the Irani-
an calendar year 1395 (ended on March 
20, 2017) under the framework of the 
National Resilient Economy Plan.
The development of the country’s agri-
cultural 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 environ-
ment and the national water and soil 
resources.

Greenhouse development, a major program
of Zanjan’s agriculture sector

TEDPIX gains nearly 29,000 
points on Monday

Is It OK to Get a Flu 
Shot While Sick?

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/flu/flu-shot-while-sick#takeaway

The flu is a respiratory infection that’s 
caused by the influenza virus. It can be 
spread from person to person through 
respiratory droplets or by coming into 
contact with a contaminated surface.
In some people, flu causes a mild 
illness. However, in other groups it 
can be potentially serious and even life 
threatening. 
The seasonal flu shot is available every 
year to help defend against becoming 
sick with the flu. It protects against 
three or four strains of influenza that 
research has determined will be prev-
alent during the upcoming flu season.
The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC)Trusted Source rec-
ommends that everyone 6 months and 
older get a flu shot each year. But what 
happens if you’re already sick? Can you 
still get a flu shot? 
Is it safe?
It’s safe to receive the flu shot if you’re 

sick with a mild illness. Some exam-
ples of a mild illness include colds, si-
nus infections, and mild diarrhea.
A good rule of thumb is to speak to 
your doctor prior to receiving the flu 
shot if you’re currently sick with a fever 
or have a moderate to severe illness. 
They may decide to delay your flu shot 
until after you’ve recovered.
What about the nasal spray vaccine?
In addition to the flu shot, a nasal spray 
vaccine is available for non-pregnant 
individuals who are between the ages 
of 2 and 49. This vaccine uses a weak-
ened form of influenza that can’t cause 
disease.
As with the flu shot, people who have a 
mild illness can receive the nasal spray 
vaccine. However, people with moder-
ate to severe illnesses may need to wait 
until they’ve recovered.
Kids and babies
It’s important that children receive their 

vaccinations on time in order to be 
protected from potentially serious in-
fections, including influenza. Children 
6 months and older can receive the flu 
shot. 
It’s safe for children to receive the flu 
shot if they have a mild illness. Accord-
ing to the CDCTrusted Source, children 
can still be vaccinated if they have:
• a low-grade fever (lower than 101°F 
or 38.3°C)
• a runny nose
• a cough
• mild diarrhea
• a cold or an ear infection
If your child is currently sick and you’re 
unsure if they should receive a flu shot, 
discuss their symptoms with a doctor. 
They’ll be able to determine if your 
child’s flu shot should be delayed.
Risks
You may worry that getting vacci-
nated while sick could lead to lower 

protection levels since your immune 
system is already busy fighting an ex-
isting infection. However, a mild illness 
shouldn’t affectTrusted Source the way 
your body reacts to the vaccine.
Studies on vaccine effectiveness in 
people who are sick are rather limited. 
Some studiesTrusted Source of other 
vaccines have indicated that having a 
mild illness at the time of vaccination 
doesn’t appear to affect the body’s re-
sponse.
One risk of vaccinating while you’re 
sick is that it’ll be hard to distinguish 
your illness from a reaction to the vac-
cine. For example, is the fever that you 
have due to your preexisting illness or 
to a vaccine reaction?
Lastly, having a stuffy nose can impact 
the effectiveness of the delivery of the 
nasal spray vaccine. Because of this, 
you may choose to receive the flu shot 
instead or to delay vaccination until 

your nasal symptoms have cleared.
Side effects
The flu shot can’t give you the flu. This 
is because it doesn’t contain a live vi-
rus. However, there are some potential 
side effects that you may experience 
following vaccination. These symp-
toms are usually short lived and can 
include:
• redness, swelling, or pain at the in-
jection site
• aches and pains
• headache
• fever
• fatigue
• stomach upset or nausea
• fainting
Nasal spray side effects
The nasal spray may have some addi-
tional side effects. In children, these in-
clude things like runny nose, wheezing, 
and vomiting. Adults may experience a 
runny nose, cough, or sore throat.

Iranian Finance and Economic Affairs Min-
istry’s Financial Intelligence Center has 
held a training course for the country’s 
judges on cases related to money launder-
ing and financing of terrorism.
According to the announcement of the Sec-
retariat of the Supreme Council for Prevent-
ing and Combating Money Laundering and 
Financing of Terrorism and the Financial In-
formation Center, 160 judges, prosecutors, 

assistant prosecutors, and investigators of 
the Economic Crimes Prosecutor’s Office 
have participated in the mentioned course.
The one-day specialized training course 
has been held by the Economy Ministry’s 
Financial Information Center under the 
framework of a 5-way cooperation mem-
orandum of understanding between the 
Financial Information Center, the Judiciary, 
the IRGC Intelligence Organization, the 

Ministry of Intelligence, and the Economic 
Security Police.
In this meeting, Khani, the secretary of the 
Supreme Council and the head of the finan-
cial information center, announced that the 
main goal of the training course is to up-
date the knowledge of judges with the aim 
of increasing the efficiency of the verdicts 
issued by the judicial authorities as much 
as possible.

FIU holds anti-money laundering training course for 160 judges
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در نشست صمیمانه شرکت توسعه 
و  فرهنگی  سیاحتی،  مجتمع های 
ورزشی سپاهان شهرداری و اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان 
پیرامون چگونگی گسترش تعامالت و 
اثربخش ساختن آن برای دانش آموزان 

و جامعه فرهنگیان گفت وگو شد.
ساکت،  سعید  ایمنا،  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
با  نشست  در  اصفهان  شهرداری 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار 
کرد: با توجه به اینکه شرکت توسعه 
سیاحتی سپاهان در اصفهان عهده دار 
مدیریت ابرسازه های تفریحی و توسعه 
ظرفیت های تفریحی و گردشگری 
کالن شهر اصفهان است، به همین 
دلیل در یک سال اخیر نخستین 
گام این شرکت توجه به تمام ابعاد 
استانداردسازی ابرسازه ها و اماکن 

تحت مدیریت آن بوده است.
وی با بیان اینکه اکنون لباسی از ایمنی 
و امنیت بر تن ابرسازه های تفریحی 
اصفهان است، افزود: از ابتدای سال 
جدید تاکنون نزدیک به یک میلیون 
نفر از مجموعه های تفریحی شرکت 
بازدید  سپاهان  سیاحتی  توسعه 
کرده اند، یکی از چالش هایی که 
اکنون در حوزه تفریح، سرگرمی و 
گردشگری وجود دارد آن است که 
به طور کلی زیرساخت ها در حوزه 
تفریح و سرگرمی محدود و کم است 
و ظرفیت کافی برای پاسخگویی به 
روحیه هیجان طلبی نوجوانان و جوانان 
و نسلی که آموزش وپرورش به طور 
مستقیم با آن مرتبط است، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: نیاز 
به توسعه بسترهای مناسب تفریحی 
و گردشگری در اصفهان احساس 
می شود، چراکه آخرین پروژه های 
شاخص شهری در حوزه تفریح در ۱۰ 
سال گذشته انجام شده است. در این 
راستا برای پاسخ به بخشی از نیاز روحیه 
هیجان طلبی نوجوانان و جوانان، خود 
را بازوی خدمت رسان به مجموعه 

آموزش و پرورش می دانیم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های خرد 
و کالن در عرصه تفریح، سرگرمی 
و گردشگری، خاطرنشان کرد: در 
این راستا پیرامون اجرایی سازی چند 
پروژه تفریحی عظیم و قابل توجه در 
چندین سال پیِش رو با مدیریت شهری 

گفت وگو شده است.
ساکت با بیان اینکه رویکرد کنونی 
آموزش وپرورش توجه ویژه به مباحث 
حوزه های دینی، پرورش، مشاوره و 
پژوهش مشهود است، گفت: بر این 
اساس هنگامی که این نهاد مؤثر قصد 
آن را دارد که مشوق هایی را برای 
دانش آموزان در نظر گیرد، فضای 
تعاملی مناسبی از جانب شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی سپاهان وجود 

دارد.
وی تصریح کرد: در شرکت توسعه 
سپاهان  سیاحتی  مجتمع های 
پیگیری های در راستای ارائه خدمات 
الکترونیکی کامل به گردشگران در حال 
فراهم سازی است، همچنین بعضی از 
بازی های موجود در شهربازی شهر 
رویاها برگرفته از تعامل با شرکت های 
دانش بنیان و به صورت فن آموز بوده که 

در حال توسعه است.

برای ورود نشاط و شادابی 
زندگی  جریان  در 

دانش آموزان تالش می کنیم
مدیرکل  ابراهیمی،  محمدرضا 
آموزش وپرورش استان اصفهان با 
اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات 
شاخص حوزه تفریح و سرگرمی به 
بیش از یک دهه گذشته بازمی گردد، 
اظهار کرد: در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش به سالمت جسم، 
نشاط و شادابی اشاره شده است، به 
همین دلیل نشاط و شادابی پیشران 

بخش های دیگر می شود.
وی با بیان اینکه الزمه داشتن آموزش، 
پژوهش و مسائل تربیتی خوب، داشتن 
دانش آموزان و معلمان سالم و بانشاط 
است، گفت: عمده راهکاری که می تواند 
ما را به این مقصود برساند، توجه به 

موضوعات تفریحی و سرگرمی است.

استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
اصفهان با بیان اینکه در جامعه کنونی 
شاهد انباشت هیجان در وجود جوانان و 
نوجوانان هستیم که متراکم شده است، 
ادامه داد: در مواجهه با این هیجان دو 
راهکار وجود دارد، نخست آنکه می توان 
این هیجان را یک باره رها کرد و شاهد 
اتفاقات ناگوار بود یا می توان به تدریج 
منجر به تخلیه این هیجان شد و به 
آن سمت وسو داد، در این راستا تخلیه 
روحیه هیجان طلبی به صورت عالمانه 
با مجموعه هایی همچون شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان 

امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه در تالش هستیم تا 
در تعامل با شرکت توسعه سیاحتی 
سپاهان، نشاط و شادابی در جریان 
شود،  وارد  دانش آموزان  زندگی 
خاطرنشان کرد: این موضوع حتی 
می تواند به معلمان، جامعه فرهنگیان 
و خانواده دانش آموزان نیز رسوخ 
کند، رویکرد وزارت آموزش وپرورش 
به مبحث تفریح و سرگرمی جامعه 
دانش آموزی و معلمان نیز مناسب 

است.
ابراهیمی با اشاره به بعضی از اقدامات 
متناسب  گرفته  صورت  شاخص 
با رویکرد وزارت آموزش وپرورش، 
تصریح کرد: برای نخستین بار، پس 
از ۱۳ سال مسابقات ورزشی را بین 

همکاران فرهنگی برگزار کردیم که 
در این رویداد ورزشی ۱۴۳ هزار و ۳۰۰ 
نفر از همکاران فرهنگی در تمام کشور 
شرکت کردند، میزبانی این مسابقات در 
سه استان اصفهان، خراسان رضوی و 

فارس بود.
وی تصریح کرد: همچنین پس از سه 
سال، مسابقات ورزشی دانش آموزان 
برگزار شد که در این مسابقات ۲۳۵۰ 
دانش آموز اصفهانی شرکت کردند، 
این موضوعات به این معنا است که 
رویکردها در سال جدید نسبت به مقوله 
نشاط و شادابی به صورت متفاوتی 

پیگیری می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ادامه داد: از دیگر اقدامات 
شاخص آموزش وپرورش در عرصه 
نشاط آفرینی، می توان به طرح شهید 
سلیمانی در بحث ورزش اشاره کرد 
که بر اساس این طرح باید زمین ها، 
سالن های ورزشی و ساحلی در مدارس 
به ویژه مدارس محروم ساخته شود، البته 
بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده 
است و بخش قابل توجهی از آن نیز در 

دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه بخشی از آزادسازی 
فضاهای ورزشی صورت گرفته و 
بخشی نیز در حال انجام است، اظهار 
کرد: پیرو عملیاتی سازی این طرح، 
سالن ها و زمین های ورزشی در دو روز 

پایان هفته به دانش آموزان و والدین 
آنها اختصاص می یابد، در این طرح به 
افزایش تعامالت خانوادگی نیز توجه 
شده است، تمام این موضوعات حاکی 
از آن است که باید به سمت نشاط و 
شادابی حرکت کنیم چرا که زمینه بروز 
بسیاری از امور خوب است که اگر انجام 
نشود، منجر به اتفاقات بسیار بد خواهد 

شد.
استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
اصفهان خاطرنشان کرد: توجه به 
تفریح و نشاط و حقوق شهروندی 
بخش مهمی از رسالت های شهرداری 
است، بدین معنا که شهروندان بتوانند از 
امکانات گردشگری به صورت آسان تر 
و مناسب تر بهره مند شوند و رویکرد 
شهرداری در دوره جدید، رویکرد 

فرهنگی شایسته اصفهان است.
وی افزود: به دنبال همه گیری ویروس 
کرونا و حذف اردوهای دانش آموزی، 
بلوغ اجتماعی دانش آموزان کاهش 
یافت؛ چراکه از نظر ما، اردو نوعی 
آموزش است به همین سبب توجه 
به اردو به عنوان عامل اصلی بلوغ 
اجتماعی قابل توجه و اهمیت است، در 
همین راستا معتقدیم انعقاد تفاهم نامه 
بین آموزش و پرورش و شرکت 
توسعه سیاحتی سپاهان می تواند 
برای طرفین از اهمیت ویژه ای 

برخوردار باشد.  
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مراسم گرامیداشت سی و دومین سال تأسیس 
مصلی  در  اصفهان  استان  آبفای  شرکت 
امیرالمؤمنین )ع( این شرکت برگزار شد. مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل 
شرکت های آب و فاضالب و بزرگداشت مقام 
شهدای این شرکت بیان کرد: سازمان آب و 
فاضالب استان اصفهان در سال ۱۳۴۴ تشکیل 

و در ۱۱ دی ۱۳۶۹ این سازمان به شرکت آبفا 
تبدیل شد و نزدیک به ۵7 سال از ارائه خدمات 

زیربنایی آبفا به مردم استان می گذرد.
مجید مختاری با بیان اینکه هم اکنون ۹۹.۵ 
درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات این 
شرکت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ 
بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار انشعاب آب شرب به 
متقاضیان در سطح استان واگذار شده و بیش از 

۴ میلیون و 8۰۰ هزار نفر در سطح استان از آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه 7۲۰ هزار انشعاب فاضالب 
به مشترکین در سطح استان واگذار شده است 
اعالم کرد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر در سطح استان تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب قرار دارند که ۶۶ درصد جمعیت 

استان را شامل می شود.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای 
استان اصفهان کارکنان آبفا را میراث دار فعاالن 
این صنعت در نیم قرن گذشته دانست و اعالم 
کرد: این شرکت از نیروی انسانی بسیار توانمندی 
برخوردار است و با بهره مندی از این منابع توانسته 
موفقیت های بسیاری در زمینه های علمی، 

پژوهشی و ورزشی کسب نماید. به عنوان مثال 
طی سال جاری آبفای استان اصفهان در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیروعالوه بر ارائه ۱۲ 
مقاله پژوهشی وکسب عنوان غرفه برتر توانست 
عنوان رئیس گروه برتر تحقیقات و پژوهش 
را در صنعت به خود اختصاص دهد. همچنین 
موفقیت های تیم های ورزشی بانوان در مسابقات 
کشوری نمونه دیگری از توانمندی های بانوان 
شرکت می باشد. وی افزود: مسئوالن امر در آبفای 
استان اصفهان با جوانگرایی، مشارکت کارکنان 
درفعالیت های مختلف و استفاده از دانش روز 
در عرصه های مختلف درصدد خدمات رسانی 
مطلوب و پایدار به ساکنان در شهرها و روستاها 

ونیز عشایر درسطح استان اصفهان هستند.

رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: برخورداری از شبکه 
اینترنت پرسرعت، امنیت اطالعات و فرهنگ سازی بمنظور پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم 

در کشور ضروری است.
پیمان مصدق در مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت )Industry ۴( در دانشگاه صنعتی اصفهان 
افزود: تأمین و دستیابی به این موارد برای پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم، کاری زمانبر است اما 

باید هرچه زودتر در این زمینه اقدام کنیم در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.
وی ادامه داد: اگر در زمینه انقالب صنعتی چهارم از دنیا عقب بمانیم، در تولیدات مختلف نمی توانیم 

به ارزش افزوده باال دست پیدا کنیم بعنوان مثال نمی توانیم نفت را با ارزش افزوده استخراج کنیم 
یا هزینه خودروهای تولیدی ما گرانتر از تولیدات خارجی تمام می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما باید امروز، چالش های موجود برای پیاده سازی انقالب صنعتی 
چهارم را ببینیم، درباره آنها تفکر داشته باشیم و بمنظور رفع آنها برنامه ریزی کنیم، تصریح کرد: 
ما باید در این مسیر گام برداریم تا فرزندانمان در ۱۰ سال آینده ما را بدلیل فراهم نکردن بسترهای 

الزم، سرزنش نکنند.
مصدق با اشاره به اینکه انقالب صنعتی چهارم بدلیل توسعه شبکه های ارتباطی بویژه اینترنت 
شکل گرفته است، افزود: در این انقالب، هر شیء دارای هویت می شود و می تواند دیتا را دریافت 

و ارسال کند.
وی با بیان اینکه همه تجهیزات و سیستم ها در انقالب صنعتی چهارم با یکدیگر از طریق شبکه های 
ارتباطی متصل می شود، گفت: انقالب صنعتی چهارم، عنوان و فلسفه ای برای گرایش سیستم های 

تولیدی به اتوماسیون و مبادله اطالعات در مقیاس وسیع است.
مصدق با بیان اینکه انقالب صنعتی چهارم در دنیا آغاز شده است، تصریح کرد: پیاده سازی این نسل 
از صنعت به سرمایه گذاری آنچنانی نیاز ندارد بلکه باید درباره آن فرهنگ سازی کرد و آموزش داد.

وی خاطرنشان کرد: ما در زمان حاضر در کشورمان با چالش هایی ماننند اینترنت قوی و پر سرعت، 
امنیت شبکه و فرهنگ سازی برای پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم مواجه هستیم زیرا در این 
نسل جدید، "کالن داده ها" )big data( باید با سرعت باال منتقل شود و از طرفی، امنیت شبکه 

اطالعات باال باشد.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: ما همچنین باید فرهنگ تولید نسل چهارم صنعت را 

آرام آرام و با آموزش بین سطوح مختلف مردم ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برای این کار الزم است که دوره های آموزشی متعدد برای سطوح مختلف کارکنان 
از مهندسان و کارشناسان گرفته تا مدیران برگزار شود تا بتوان این نسل جدید را در سیستم 

یکپارچه ای پیاده سازی کرد.
مصدق از جمله مزیت های پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم در صنایع را کاهش هزینه ها، بهره 
وری بیشتر و مدیریت دانش، مستندسازی و مدیریت بهینه کارخانه ها عنوان و تصریح کرد: 
خودروسازی بی ام و و برخی از صنایع فوالدسازی در دنیا از جمله شرکت های پیشرو در این 

زمینه هستند.
وی با بیان اینکه انقالب صنعتی اول شامل تغییرات تولیدات دستی به ماشینی با بهره مندی از 
ماشین بخار و آب بود، گفت: انقالب صنعتی دوم به انقالب فناوری شناخته می شود و در انقالب 

صنعتی سوم، رایانه ها نقش اساسی در انقالب دیجیتال داشتند.
وی ادامه داد: در واقع انقالب صنعتی چهارم شامل سیستمی از اشیاء در ارتباط با اینترنت با قابلیت 

جمع آوری و انتقال داده و بدون دخالت انسان است.
مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت )Industry ۴( امروز سه شنبه با حضور نمایندگانی از صنایع 
بزرگ و دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد و تا فردا 

ادامه دارد.
صنعت نسل چهارم بر اساس زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، روند تولید 
محصول را از سفارش تا تولید و سپس خدمات پس از فروش و مشکالت قطعات و ماشین آالت را 

در یک مجموعه بهم پیوسته، سازمان می دهد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان:

99.5 درصد جمعیت استان تحت پوشش 
خدمات این شرکت هستند

رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

تحقق پیاده سازی انقالب صنعتی چهارم با اینترنت پرسرعت

در نشست مشترک آموزش وپرورش و مدیریت شرکت توسعه سیاحتی سپاهان تاکید شد؛

لزوم ارتقای زیرساخت های تفریحی شهر برای پاسخ به روحیه هیجان طلبی جوانان

رسـول سـواری، روز دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: دسـتگاه های 
زیرمجموعـه وزارت نیرو همـکاری الزم را با شـرکت شـهرک های صنعتی 

اسـتان ندارند.
وی ادامـه داد: در حـوزه کشـاورزی بـا یـک لیتـر آب بـرای یـک نفـر و در 
واحدهـای صنعتـی بـرای افـزون بـر ۲۰۰ نفـر اشـتغال ایجـاد می شـود.

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اصفهـان بـا اشـاره بـه 
زیرسـاخت های ایجاد شـده در ایـن شـهرک ها اظهـار داشـت: 7۹8 لیتر بر 
ثانیه آب برای ایجاد و اسـتقرار واحدهای صنعتی اسـتان اصفهان اختصاص 

داده شـده اسـت.
وی اضافه کرد: ۹7۴ مگاوات برق و 8۰۰ هزار مترمکعب در سـاعت گاز برای 

شهرک های صنعتی اسـتان تأمین شده است.
سـواری خاطرنشـان کرد: در زمـان حاضـر از مجمـوع 8۰ شـهرک و ناحیه 
صنعتی ُمصوب، 7۶ شـهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسـیده و زمین 

به آنها واگذار شـده اسـت و ۶۲ شـهرک از گاز برخوردار هسـتند.
وی گفـت: مسـاحت کل شـهرک های صنعتـی اسـتان افـزون بـر ۱۲ هزار 
هکتار اسـت که در ۶ هزار و ۳۹۲ هکتـار در قالب ۱۱ هـزار و ۹۹۵ قـرارداد به 

متقاضیـان سـرمایه گذاری واگذار شـده اسـت.
سـواری بیان کرد: هفـت هـزار و 7۵ واحـد در شـهرک های صنعتی اسـتان 
به بهره بـرداری رسـیده و رونـد تولید و اشـتغال در آنها محقق شـده اسـت.

وی با اشـاره به اولویت واگذاری زمین در شـهرک های صنعتی خاطرنشـان 
کرد: امروز اولویت شرکت شـهرک های صنعتی استان با اسـتقرار واحدهای 
صنعتی دانـش بنیان و توسـعه واحدهای صـادرات محور، واحدهـای کم آب 

بَر و غیرآالینده اسـت.
به گـزارش ایرنا، 8۰ شـهرک صنعتی ُمصـوب در اصفهـان وجـود دارد که از 

این تعداد 7۵ شـهرک عملیاتـی شـده و در حال واگذاری اسـت.
تاکنـون ۵۰ درصـد از شـهرک های ایـن اسـتان بـه ظرفیـت نهایـی خـود 

رسـیده اند.
هم اینک بیـش از ۱۴۰ هـزار نفـر در شـهرک ها و نواحی صنعتـی ُمصوب و 

فعال اسـتان اصفهان مشـغول کار هستند.
سد زاینده رود با ظرفیت اسـمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب بعنوان 
یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط 

زیست، کشـاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.
ایـن سـد قوسـی شـکل کـه سـال ۱۳۴۹ بـه بهره بـرداری رسـید، در ۱۱۰ 

کیلومتـری غـرب اصفهـان در شهرسـتان چـادگان قـرار دارد.
زاینـده رود که نقشـی اصلـی و مؤثـری در پایـداری محیـط زیسـت، تأمین 
آب آشـامیدنی، رونـق کشـاورزی و اقتصاد منطقـه مرکزی و هسـتی تاالب 
گاوخونـی داشـته، در دهه هـای اخیـر بدلیـل برداشـت های غیرقانونـی در 
باالدسـت، انتقال آب به حوضـه دیگر، تراکـم جمعیت و تا حـدودی کاهش 
نسـبی بارندگی هـا، به یـک رودخانـه بـا جریـان دوره ای، تبدیـل و در پایین 

دسـت در فصـول گـرم بویژه تابسـتان با خشـکی مواجه شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: حوزه صنعت و صنایع کوچک استان در زمینه 
تأمین آب، مورد بی مهری دستگاه های مربوطه قرار 

گرفته اند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی:
صنایع اصفهان مورد بی مهری دستگاه های 

تأمین کننده آب قرار گرفته اند

گزارش
مدیـر محصوالت پوشـش دار و نهایـی نورد 
سـرد فـوالد مبارکـه از افزایـش چشـمگیر 
کیفیـت محصـوالت مرکب در خط اسـلیتر 
خبـر داد و افـزود: ایـن دسـتاورد بـا اتـکا به 
دانـش فنـی کارشناسـان داخلی و بـا هدف 
تأمیـن حداکثـری محصـوالت خـاص بـه 

بار نشسـت.
بخش هـای  تشـریح  در  زارع  محسـن 
مختلـف خطـوط نهایی ناحیـه نورد سـرد و 
اهمیـت عملکـرد هریـک از ایـن بخش ها 
گفـت: خطـوط نهایـی شـامل چهـار خـط 
اصـالح، دو خـط بـرش و یـک خـط برش 
نـواری اسـت کـه مهم تریـن اهـداف آن ها 
عبارت انـد: بازرسـی سـطوح کالف، حـذف 
موج ورق و بهبـود صافی سـطح ورق، برش 
کناری جهـت یکنواخـت کردن عـرض در 
حد تلورانـس موردنیـاز، قطع قسـمت های 
معیـوب و یـا دارای عیـوب غیرممتـد، قطع 
قسمت های غیریکنواخت ضخامتی )بیشتر 
از تلورانـس مجاز(، روغن کاری سـطح ورق، 
تقسـیم کالف به کالف هـای با تنـاژ کمتر 
متناسـب بـا تجهیـزات مشـتریان و بـرش 
کالف به صـورت صفحاتـی با ابعـاد از پیش 
تعیین شـده و تبدیـل کالف بـه بسـته های 

ورق.
وی محصول نهایی خطـوط نهایی را کالف 
و ورق سـرد اعـالم کـرد و ادامـه داد: ایـن 
محصوالت در بازار بـه کالف و ورق روغنی 
معروف هسـتند و عمده کاربردهـای آن نیز 
شـامل صنایـع خودروسـازی، لوازم خانگی، 
صنایـع فلزی، فیلترسـازی، رادیاتورسـازی، 
تانک و بشکه سـازی، موتورهای الکتریکی 
و برخـی مـوارد دیگـر می شـود و پـس از 
طی مراحـل تولیـد در واحد خطـوط نهایی، 
محصـوالت ناحیـه نـورد سـرد بـر اسـاس 
کدهـای تعریف شـده، بسـته بندی و بـرای 

مشـتریان ارسـال می گـردد.
مدیـر محصوالت پوشـش دار و نهایـی نورد 
سـرد فوالد مبارکه خاطرنشـان کـرد: در پی 
تأکید مدیریت ارشد سـازمان بر تولید کالف 
نامتقـارن و ارتقـای کیفیـت محصـوالت 
در این خـط، پـروژه سیسـتم کنتـرل برش 
ورق، پس از بررسـی و امکان سـنجی پروژه 
موتورایـز کـردن بـا توجه بـه اهمیـت تولید 
ورِق باکیفیـت جهـت مصـارف خـاص در 
کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت. در 
ادامـه کار، تیمـی متشـکل از کارشناسـان 
بخش هـای مکانیـک، بـرق و PLC در بازه 
زمانی بسـیار کوتاهی توانسـتند بدون ایجاد 
توقـف طوالنی مدت در خط، پروژه سیسـتم 
کنتـرل بـرش را بـا بهتریـن کیفیـت و در 
کوتاه ترین زمـان ممکن آغاز کننـد و پس از 
گذشـت کمتر از یک مـاه به انجام برسـانند.

رئیـس خطـوط نهایی نیـز در همیـن زمینه 
گفـت: یکـی از گام هـای بزرگـی کـه برای 
نیل بـه ایـن هـدف برداشـته شـد موتورایز 
کـردن سیسـتم کنتـرل بـرش خط اسـلیتر 
بـود کـه ایـن کار بـا همـت و خـرد جمعـی 
حاصـل گردید. بـا انجام ایـن پـروژه، بهبود 
۲۰ درصـدی در کیفیـت بـرش ورق حاصل 
شـد و نیاز به دوبـاره کاری کالف بـرای رفع 
عیب موج بـه میـزان زیـادی تقلیـل یافت. 
همچنین بـا افزایـش ۲۰ درصدی سـرعت 
خط، عماًل زمـان توقفات اضطـراری جهت 
رفع عیـوب به میـزان قابل توجهـی کاهش 

پیـدا کرد.
رامین خاکسـاری بـا تأکید بر اینکـه این کار 
برای اولین بار در کشـور انجام شـده اسـت، 
ادامه داد: بزرگ ترین چالـش در زمان اجرای 
این قبیـل پروژه ها احتمال عـدم هماهنگی 
و یکپارچگـی در سیسـتم بـرق و PLC خط 
اسـت که خوشـبختانه بـا همت همـکاران 
تولیـد و تعمیـرات، ایـن هماهنگـی و اجرا با 
نظـم و مدیریت چشـمگیری حاصل شـد و 
هیچ مشـکلی در سیسـتم برق و PLC خط 

ایجـاد نگردید.
محسـن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار و 
نهایی نورد سـرد تأکیـد کرد: دسـت یابی به 
ایـن هدف در شـرایطی کـه تحریم هـا مانع 
بزرگـی بـرای صنعـت فـوالد و به خصوص 
ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه 
محسـوب می شـود و در راسـتای اهـداف 
سـازمان و لبیـک بـه منویـات مقـام معظم 
رهبـری در سـال »تولیـد؛ دانش بنیـان، 

اشـتغال آفرین« محقـق گردیـد.
وی در پایـان ایـن موفقیـت را مرهـون 
تـالش کارکنان خطـوط نهایـی، واحدهای 
پشـتیبانی و گـروه فنـی تولیـد دانسـت و از 

ایشـان قدردانـی کـرد.

افزایش ۲۰ درصدی کیفیت 
محصوالت مرکب در نورد 

سرد فوالد

مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی نورد 
سرد فوالد مبارکه خبر داد:

خبر
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آزاده سلیمان نژاد: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اعالم اینکه تا زمانی که موضوعی به ما ارجاع نشود نمی توانیم 
در مورد آن نظر بدهیم گفت؛ موضوع خود رو محور شدن خیابان چهارباغ 

عباسی تا کنون در شورا مطرح نشده است.

 رئیس شورا در باره این موضوع نظر داده است
ابوالفضل قربانی در پاسخ به این سؤال که اگر این موضوع تاکنون در 
شورا و کمیسیون مطرح نشده چرا رئیس شورا به صراحت موضع و مخالفت 

خویش را با خود رو محور شدن چهار باغ اعالم کرده است، پاسخ داد؛ رئیس 
شورا صرفاً نظر شخصی خود را گفته و در باره این موضوع نظر داده است.

 محض طرح موضوع در شورا و کمیسیون موضوع را 
رسانه ای خواهند کرد

ابوالفضل قربانی به بهانه حضور در جلسه از ادامه گفت و گوی تلفنی سرباز 
زد و البته این قول را داد که به محض طرح موضوع خود رو محور شدن 

چهار باغ در شورا و کمیسیون موضوع را رسانه ای خواهند کرد.

رئیس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل 
شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

موضوع خود رو محور شدن 
چهار باغ تاکنون در شورا و 
کمیسیون مطرح نشده است



جهـــــــان

Isfahan News

 امیرمیریـان  ایـن روزها در حالی پاسـتور نشـینان از 
بـه حرکت درآمـدن قطار پیشـرفت کشـور سـخن می 
گوینـد کـه دالر، خودرو و سـکه چنـان ترمـزی بریده و 
صدای همه مـردم را در آورده اسـت که در دولت کسـی 
داوطلب صحبت کـردن با مـردم در این باره نمی شـود! 
هرچند مـردم باور دارند کـه باال و پایین آمـدن دالر یک 
رویـدادی ناگزیر اسـت اما آنچه بـرای انها سـل برانگیز 
و بحـران زا اسـت، عـدم توانایـی دولـت کنتـرل ایـن 
نوسـانات و عوامـل مؤثـر برآن اسـت. آنـان ایـن روزها 
بارهـا از خود می پرسـند که چرا ایـن نوسـانات ارزی رخ 
می دهـد؟ چرا ایـن گرانی در کشـور ما اغلب بـه صورت 
تصاعـدی و نه در یک رونـد پیوسـته روی می دهد؟ این 
نوسـانات و تکان هـای ناگهانی چگونـه تمـام بازارها و 
البته زندگی آنها را متأثـر از خود می کنـد؟ و نهایتاً اینکه 
طی چـه فراینـدی آرامش بـه بـازار ارز بـاز می گـردد و 
نقش سیاسـتگذار و فضای اقتصادی و سیاسـی کشـور 

در ایـن بین چیسـت؟

دالیل گرانی دالر
کارشناسـان دالیل سیاسـی و اقتصـادی متعددی 
برای علت افزایش نـرخ دالر نام می برنـد. آنان معتقدند 
بـه نتیجـه نرسـیدن مذاکـرات ویـن و معکوس شـدن 
موضع غرب درباره میزان همکاری تهـران را باید اولین 
محرک رشـد دالر دانسـت. البتـه در این میـان به نقش 
پالس هـای بی نتیجه نیـز در جهش نـرخ ارز در ماههای 
اخیـر بایـد پرداخـت پالس هایـی از جملـه ازادسـازی ۷ 
میلیارد دالر از پول های بلوکه شـده ایران در کره جنوبی 
که حتی از طریق برخی از مسـئوالن نیز بـه آن پرداخته 
شـد اما تـا امـروز هیـچ اقدامـی در راسـتای آزادسـازی 
پول هـای بلوکـه شـده ایـران صـورت نگرفته اسـت و 
هیـچ خبـری نیـز از آن به میـان نیامده اسـت. از سـوی 
دیگر معامله گـران می گوینـد یکی از دالیـل صعودی 
شـدن نرخ دالر ناشی از افزایش سـطح انتظارات تورمی 
و در نتیجـه تمایـل افـراد بـه حفـظ ارزش دارایی هـای 

خود اسـت. البته در ایـن میان سـیگنال های افزایشـی 
نرخ حواله درهم و کانال شـکنی قیمت دالر در بازارهای 
مجاور ایران هم باعث شـده نـرخ دالر در تهران فضایی 
شـود. برخی دیگر از کارشناسـان بر این باور هسـتند که 
با توجه به اینکه در شـرایطی هسـتیم کـه هیچ تغییری 
در واردات و صـادرت رخ نـداده و تـراز تجـاری کشـور 
تغییری نکـرده و بـه تبعـان درآمدهای ارزی کشـور نیز 
ثابت اسـت ولی ما شاهد منفی تر شـدن حساب سرمایه 
هسـتیم بایـد گفـت ناآرامی هـای سیاسـی داخلـی در 
ماه هـای اخیر منجر به این شـد کـه فضای رسـانه ای با 
ایجاد جـو روانی، صاحبان سـرمایه را ترغیـب به تبدیل 
پول هـای خـود بـه دالر کنـد و در ایـن راسـتا افزایـش 
خـروج سـرمایه و منفی تـر شـدن حسـاب سـرمایه ای 

کشـور به افزایش نـرخ ارز دامـن بزند.

توپ دولت در زمین مردم
ابراهیم رئیسـی که کمی بعـد از انتخابـات ۱۳۹۶ و 
رسـیدن دالر به ۵ هـزار تومان، بـه کنایه دولت حسـن 
روحانـی را مـورد نـوازش قـرار داده بـود؛ هم اکنـون با 
چالش سـنگینی دسـت و پنجـه نـرم می کند. امـا گویا 
دولـت در نظـر دارد تـوپ ایـن گرانی هـا را در زمیـن 
مردم بیانـدازد. آقـای رئیس جمهـور این روزهـا گرانی 
دالر را موقتـی می دانـد و می گویـد بـا مشـارکت مردم، 
نرخ تورم و ارز شـرایط کاهشـی پیـدا خواهد کـرد. البته 
توضیـح نمی دهد که مـردم چگونه باید مشـارکت کنند 
تا قیمـت دالر و نـرخ تورم کاهـش پیدا کنـد. همچنین 
وی بارها دسـتور شناسـایی و برخـورد با عوامل نوسـان 
بـازار ارز را داده بود اما تاکنون تنها نتیجه این دسـتورات 
بازداشـت چنـد دالل و افزایش بـی سـابقه قیمت ها در 
بـازار و افزایش نرخ تـورم بوده اسـت. در این راسـتا وزیر 
صمت هم مردم و تـاش آنها برای حفـظ ارزش پول را 
عامل افزایـش قیمت ها به ویـژه خودرو اعام کـرده اما 
نگفته مقصر ایجاد این شـرایط  )رشـد انتظـارات تورمی 
و صعود قیمت ارز و سـرمایه شـدن کاالهـای مصرفی( 

کیسـت؟ آیا تقصیر اینهـا نیز بر گـردن مردم اسـت؟ آیا 
شـهروندان زمینه تحریم را فراهـم کرده انـد، انتظارات 
تورمی را بـاال برده انـد و ارز را بـه باالی ۴۲ هـزار تومان 
رسـانده اند یـا سیاسـتگذار؟ پرواضـح اسـت کـه مقصر 
بـروز ایـن شـرایط، سیاسـتگذار اسـت. مـردم تجربـه 
تلخـی از سـال ۹۷ دارند دران مقطـع با خـروج آمریکا از 
برجام، بازارهای مختلف متأثر از رشد انتظارات تورمی و 
صعود قیمـت ارز، با انفجار قیمتی مواجه شـدند و خودرو 
یکـی از آنها بود )هرچند خـودرو ذاتاً کاالیی سـرمایه ای 
به شـمار می رود، با این حـال در ایران به یکـی از ناجیان 
حفظ ارزش پول تبدیل شـد( اکنون هم اگر شـهروندان 
نقدینگـی خـود را بـه کاالهایـی ماننـد خـودرو تبدیل 
می کنند، یک رفتار طبیعی و عاقانه بـرای حفظ ارزش 
پول اسـت. بنابراین اینکه وزیـر صمت تلویحاً مـردم را 

مقصـر افزایش قیمـت دالر و خـودرو در بـازار می داند و 
به نقـش سیاسـتگذار در ایجـاد زمینه برای سـرمایه ای 
شـدن کاالها اشـاره نمی کند، شـانه خالی کـردن از زیر 
بـار مسـوولیت و انداختن توپ بـه زمین دیگری اسـت.

اقشـار ضعیف جامعه آسـیب پذیرترین 
گروه از گرانی دالر

 گرانی دالر هرچنـد که دخلی به مـردم عادی نـدارد اما 
بیشترین آسـیب آن شـامل اقشار ضعیف می شـود؛ چرا 
که ظرفیت فشـارهای اقتصـادی بـرای اکثریت جامعه 
زمـان زیادی اسـت کـه از حـد معمول گـذر کـرده و به 
مرحلـه اضطـرار رسـیده اسـت و جایـی بـرای تحمـل 
ایـن وضعیت وجـود نـدارد. ضمـن اینکه اگـر می بینیم 
بسـیاری از مردم واکنشـی نسـبت به این مسـئله نشان 

نمی دهنـد بـه ایـن سـبب اسـت کـه بسـیاری از آنهـا 
توانایـی خـود را درتأمیـن و مدیریت اقتصـادی زندگی 
را از دسـت داده انـد و دیگر برایشـان فرقـی نمی کند که 
در سـقوط اقتصادی با چه سـرعتی پیش برونـد. گرانی 
دالر و بـه تبـع آن رشـد تصاعـدی قیمت هـا و خدمات 
باعث تضعیف شـدید و حتی از بین رفتن طبقه متوسـط 
درجامعـه ایـران گردیـده اسـت. وقتـی گرانی هایـی 
همچون وضعیت فعلـی نـرخ ارز از حد و مرز خـود عبور 
کنند، دیگر اشـتغال های خرد و متوسط که تأمین کننده 
نیازهای اکثریت جامعه هسـتند از بین خواهنـد رفت. با 
از بین رفتن این مشاغل شـدت بیکاری و کمبود درآمد، 
جامعـه را به انحـراف خواهـد کشـاند و انـواع آفت های 
اجتماعی را رقم خواهد زد که مهمتریـن و بزرگترین آن 

فروپاشـی بنیـان خانواده ها اسـت.
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تعیین سـقف قیمت ۶0 دالری برای هر بشـکه نفت خـام روسـیه از جانب ایاالت 
متحده آمریکا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، و اسـترالیا کماکان موثرترین عامل 

اثرگـذار بر قیمت هـا در بازار انـرژی طی روزهای اخیر اسـت.
دانشـکده مهندسـی انرژی دانشـگاه صنعتی شـریف در گزارش جهان انـرژی با 
اشـاره به اینکه هنوز پیامدهای سـقف قیمتـی نفت روسـیه به طـور کامل ظهور 
و بروز پیـدا نکـرده که زمزمه هـای جـدی در خصـوص تعیین سـقف قیمتی گاز 

روسـیه نیز بـه گوش می رسـد.
سیمسـون رئیس انرژی اتحادیـه اروپـا می گوید: مـن از وزیـران انتظـار دارم که 

مطلوب تریـن راه حل ممکـن را بـرای سـقف گاز ارائه دهنـد. همچنیـن ملونی، 
نخسـت وزیر ایتالیا از حمایت اکثر کشـورهای عضو اتحادیه اروپا از سـقف قیمت 
گاز خبر داد. شـاید بتوان از مجارسـتان به عنـوان جدی ترین مخالف ایـن طرح با 

توجه به وابسـتگی بیشـتر به منابـع گازی وارداتی روسـیه یـاد کرد.
در همین راسـتا وزیر امور خارجه مجارسـتان با اشـاره به قـرارداد بلندمدت تأمین 
گاز از روسـیه از رایزنی با نواک معاون نخسـت وزیر روسـیه خبر داد کـه در صورت 
لزوم به دلیـل برنامه ریزی بـرای تعیین سـقف قیمـت گاز اتحادیه اروپـا، پذیرای 

تغییرات احتمالی در قرارداد عرضه گاز مجارسـتان باشـد.

همزمان شارل میشـل، رئیس شـورای اروپا از توافق پیرامون بسته نهم تحریم ها 
علیه روسـیه خبر داد. جزییات بسـته نهم تحریم ها هنوز در رسـانه ها علنی نشده 
اسـت اما می توان سـه رویکرد اشـاره شـده در زیر را بـه عنوان آخریـن حربه های 
اتحادیـه اروپا در مـاه پایانی سـال ۲0۲۲ علیه روسـیه خواند. به ایـن ترتیب اولین 
رویکـرد تعییـن سـقف ۶0 دالری بـرای هر بشـکه نفـت خام روسـیه اسـت که 
تصویب شـده اسـت. در عین حال تعیین سـقف قیمتی بـرای گاز روسـیه در حال 
برنامه ریزی اسـت و اعمال بسـته نهم تحریم ها علیه روسیه توسـط اتحادیه اروپا 

نیز در حـال برنامه ریزی اسـت.

حرکت بعدی غرب 
با مهره انرژی

تعیین سقف قیمتی برای گاز 
روسیه در راه است؟
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گالیه اقتصادی مجلس از دولت؛

تغییر در بانک مرکزی، 
ضروری، اما ناکافی

رئیس مجلس گفت: اقدام رییس جمهور 
محترم مبنی بر تغییر رییس کل بانک مرکزی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که از این اقدام 
ایشان تشکر می کنم. البته ضروری است 
این تغییر با اصاحات ساختاری، سیاست 
گذاری و مدیریتی، تکمیل شود تا مسئله 

بصورت پایدار حل شود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود 
ضمن گرامیداشت فرا رسیدن سالروز یوم اهلل 
نهم دی ماه بیان کرد: این روز جلوه درخشان 
آگاهی عمیق و بصیرت نافذ مردم شریف ایران 

اسامی بود.
وی افزود: حماسه هایی نظیر نهم دی ماه برای 
ما و تمامی مسئوالن نظام نشانه ای است تا 
به خود یادآور شویم که مردم چگونه با ایثار 
و فداکاری از ایران و اسام و انقاب اسامی 
دفاع می کنند و ما باید با کارآمدی و حل مساله 
و تصمیم گیری مدبرانه و به موقع دین خود را 

به مردم و انقاب ادا کنیم.
رئیس مجلس گفت: در هفته گذشته از 
بیمارستان پیشرفته تخصصی که با حمایت 
آیت اهلل العظمی سیستانی در حال ساخت 
است، بازدید کردم و توفیق داشتم خدمت 
مراجع عظام تقلید برسم و از رهنموهای 
حضرات آیات عظام جوادی آملی، سبحانی، 
مکارم شیرازی و نوری همدانی استفاده کنم 
که وظیفه دارم از آن ها بدلیل لطفی که داشتند 

تشکر کنم.
وی ادامه داد: ایشان، دغدغه های این روزهای 
مردم متدین را مطرح فرمودند و حل مسائل 
اقتصادی و مشکات معیشتی مردم را با 
دلسوزی مطالبه کردند. همه ما مسئوالن، 
خود را نه تنها در برابر وظایفی که قانون برای 
ما تعیین کرده است بلکه در برابر همه مطالبات 
به حق مردم، مسئول می دانیم و وظیفه خود 
می دانیم این مسائل را در حد توان و حدود 
اختیارات با رعایت مصالح کشور پیگیری کنیم.

دالر در سقف؛ توان اقتصادی مردم در کف
بازار ارز همچنان در مدار صعود حرکت می کند؛



 سـعیده اسـکندری  وقـوع جهش هـای ارزی و 
افزایـش قابل توجه قیمـت ارزهای خارجی به ویـژه دالر، 
تقریباً از اوایل دهه 90 شمسـی، به صـورت جدی به یک 
بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شـده اسـت. در این 
راسـتا شـاهدیم که با گذشـت زمان، بازه هـای زمانی که 
در قالـب آن هـا جهش هـای ارزی رخ می دهند نیـز مدام 
کاهش یافته و بـه بیان دیگر شـاهد تناوب بیشـتر رخداِد 
ایـن پدیـده ناخوشـایند بوده ایم. بـه تازگی نیز قیـت دالر 
در بازار ارز از سـقف 40 هـزار تومان عبور کـرده و حتی به 
نزدیکی 43 هزار تومان هم رسـیده اسـت. مسـاله ای که 
بـار دیگر جـدای از اینکـه از سـوی ناظـران و تحلیلگران 
اقتصادی مورد توجـه قرار گرفتـه و در مـورد آن تحلیل و 
تفسـیرهای مختلفی ارائه می شـود، با نگرانی های جدی 
از سـوی افکار عمومی نیز همراه شـده و بسـیاری نسبت 
به تبعـات و پیامدهای این مسـاله نگـران هسـتند. با این 
همه، همچنان یک سـؤال اساسـی در مورد پدیـده وقوع 
جهش های قیمتـی ارز مطـرح اسـت و آن این اسـت که 
دالیـل و محرک های اصلی وقـوق این پدیـده در اقتصاد 
ایـران چه هسـتند؟ به نظر می رسـد جهت پاسـخ بـه این 
پرسـش به طور خـاص می تـوان 3 دلیل عمده و اساسـی 

را مورد اشـاره قـرار داد.

1 - تضعیـف بخـش تولیـد و جذابیت هـای 
بـازار داللـی

یکـی از اصلی تریـن و مهمتریـن دالیـل و محرک های 
افزایـش قیمـت ارز در ایـران، تضعیـف شـدن تدریجـی 
فعالیت هـای تولیـدی و مولـد در اقتصـاد کشـورمان و در 
نقطـه مقابل، جـذاب بـودن و سـود قابـل مالحظه بـازار 
داللـی و سـفته بـازی اسـت. به بیـان دیگـر، اکنـون اگر 
فردی سـرمایه ای را در دسـت باشـد و قـرار باشـد بین دو 

گزینه حرکت به سـمت فعالیت های تولیدی و یا سـرمایه 
گـذاری در فعالیت های داللـی انتخابی انجـام دهد، جای 
کمتـر تردیـدی وجـود دارد که سـود بـاال و دردسـرهای 
کمتر بخش داللـی، وی را به سـمت خود جـذب می کند 
و همیـن هجـوم نقدینگی هـای اینچنینـی بـه بازارهای 
طـال، سـکه، ارز، خـودرو، مسـکن و غیـره، جهش هـای 
قابـل مالحظـه ای را در آن هـا رقـم مـی زنـد و البتـه که 
سـال به سـال توان و ظرفیت هـای تولیدی کشـور را نیز 
تضعیف می کند. از این رو، یکـی از مهمترین دالیل وقوع 

جهش های ارزی در کشورمان در سـال های اخیر، جذاب 
شـدن فعالیت هـای غیرمولـد در قیـاس بـا فعالیت هـای 

مولـد اقتصادی بـوده و می باشـد.

2 - مدیریت نامنسـجم حکمروایی اقتصادی 
در کشور

یکی دیگـر از مؤلفه هایی که نقشـی قابل توجـه در وقوع 
جهش هـای مکـرر ارزی در اقتصـاد ایـران بازی کـرده و 
می کند، مدیریت حاکِم نامنسـجم در حـوزه اقتصاد ایران 

اسـت. اکنون اقتصاد ایران بـا جزیره هـای مدیریتی رو به 
رو اسـت که هر کدام کاِر خـود را انجام می دهنـد. در عین 
حـال، در روزهای اخیر شـاهد آن بوده ایم کـه حتی برخی 
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی نیز از ضعف مفرط و 
فزاینده تیم اقتصـادی دولت و بانک مرکـزی در مدیریت 
بـازار ارز و بـه طـور کلی فضـای اقتصـادی ایران سـخن 
گفته اند. در این شرایط، سـومدیریت های اقتصادی، عدم 
نظارت دقیـق و صحیح بـر فعالیت های بانک هـا و نقش 
بارز و چشـمگیر آن ها در تولیـد و افزایـش نقدینگی برای 

کشـور، و ضعف و تعلل در عملیاتی سـازی سیاسـت های 
مؤثـر و مفیـد اقتصـادی، همـه و همـه دسـت به دسـت 
هم داده انـد تـا بـازار ارزی ایـران و به طـور کلـی اقتصاد 
کشـورمان شـرایط ملتهبی را پیدا کند و گاه و بیگاه شاهد 

وقـوع جهش هـای ارزی در این رابطه باشـیم.

3 - تحریم هـا و دشـمنِی جهـان غـرب و 
متحـدان منطقـه ای آن بـا ایـران

در نهایت نباید از نقـش تحریم ها و دشـمنی جهان غرب 
و متحدان منطقه ای آن علیه ایران و توطئه های گسـترده 
آن هـا در حوزه اقتصـادی علیه کشـورمان نیز غافل شـد. 
سال هاسـت کـه مخالفـان کشـورمان، اتاق جنـگ خود 
علیـه ایـران را صرفـًا در حوزه هـای سیاسـی و امنیتـی 
تعریف نکرده اند و سـعی داشـته اند با به راه انداختن جنگ 
اقتصـادی علیه ایـران، به نوعی بـا زندگی عـادی مردم و 
معیشـت آن ها بازی کـرده و از ایـن طریـق، چالش های 
عدیده داخلـی را برای کشـور ایجاد کنند. البته کـه در این 
فضا، سـومدیریت های داخلـی و دیگر عواملـی منفی که 
پیشـتر نیز به آن ها اشاره شـده هم نقشـی مؤثر در تشدید 
فشـارها و دشـمنی ها علیه ایران بـازی کرده انـد و ضمن 
افزایـش فشـارهای اقتصـادی علیـه ایـران، بـه نحـوی 
هدفمند، وقـوع جهش هـای ارزی در ایران را نیز تسـهیل 
کرده انـد. از ایـن رو، تـا زمانـی کـه محرک هـای اصلـی 
افزایـش جهشـی قیمـت ارز به نحـوی درسـت و اصولی 
مخاطب قـرار نگیرنـد، ایـن انتظار کـه این رونـد متوقف 
شـود، تا حد زیـادی غیرواقـع بینانه اسـت. نکتـه مهم در 
این رابطه این اسـت که دیگر شـرایط برای آزمون و خطا 
فراهم نیسـت و اگر هر چه سـریع تر کاری انجام نشـود و 
اصالحات در پیش گرفته نشـود، بایسـتی انتظار تبعات به 

مراتـب وخیم تری را داشـت.
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رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ُپلمب یک مرکز غیرمجاز نصب کپسول سیان جی بر روی خودروها خبر داد. 
»سیان جی« به گاز طبیعی فشرده که بعنوان جایگزین بنزین، گازوییل و گاز 
مایع بکار می رود، گفته می شود. سرهنگ مسعود ُطریفی روز دوشنبه در گفت و 
گو با ایرنا افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی این 
فرماندهی در پی وصول گزارشی دادر بر اینکه فردی در یک انبار ضایعات خودرو 
در شهر اصفهان اقدام به نصب غیرمجاز کپسول سیان جی بر روی خودروها 

می کند، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: ماموران پس از کسب اطالعات الزم با هماهنگی مرجع 
قضائی به همراه کارشناس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین از محل 

بازدید کردند که مشخص شد این مرکز که دارای پروانه کسب از اتحادیه عمده 
فروشی ضایعات فلزی است، بصورت غیرمجاز اقدام به نصب کپسول سیان جی 
بر روی خودرو می کند. رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان 
افزود: در بازرسی از این مرکز ۱0۲ کپسول شامل ۷0 کپسول سیان جی و 3۲ 

کپسول آل پی جی )گاز نفتی مایع( کشف شد.
وی اضافه کرد: ۵0 عدد از این کپسول ها تاریخ گذشته بود که متهم با اقدامات 
فنی غیرمجاز و پس از تمدید تاریخ آنها، بصورت مجدد، آن ها را روانه بازار 
می کرد. سرهنگ ُطریفی با اشاره به دستگیری ُمتصدی این مرکز غیرمجاز و 
تحویل او به مرجع قضائی گفت: کپسول های کشف شده، معدوم و محل نیز 

برابر دستور مرجع قضائی ُپلمب شد.

رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

یک مرکز غیرمجاز نصب کپسول »سیان جی« در اصفهان پُلمب شد

لریاضیـه عربسـتان  روزنامـه ا
سـتاره  فـوق  حضـور  زمـان 
فوتبال جهـان را در تمرینات تیم 
النصر مشـخص کـرد و نوشـت: 
درخواسـت بلیت دیدارهـای این 
تیـم افزایـش عجیبـی داشـته 

سـت. ا
ایرنـا، روزنامـه  بـه گـزارش 
الریاضیـه عربسـتان بـا اشـاره 
بـه حضـور فـوق سـتاره فوتبـال 
جهـان در لیـگ فوتبـال ایـن 
کشور نوشت: مسـووالن باشگاه 
النصـر روز گذشـته )جمعـه( بـا 
کریسـتیانو رونالدو بـرای حضور 
در باشـگاه النصر به توافق رسـید 
و ایـن بازیکـن قـرار اسـت در 
روزهـای آتی راهی ریاض شـود.

در ادامـه گـزارش آمـده اسـت: 
مسـووالن باشـگاه النصـر بـه 
دنبـال فراهـم کـردن مقدمـات 
حضـور رونالـدو در عربسـتان 
هسـتند و این بازیکن بـه احتمال 
زیـاد روز دوشـنبه یـا سه شـنبه 
هفتـه جـاری بـه ریـاض خواهد 
آمـد و در تمرینـات تیـم النصـر 

حضـور پیـدا می کنـد.
نوشـت:   همچنیـن  لریاضیـه  ا
بلیـت  فـروش  شـرکت 
دیدارهـای النصـر ریـاض پـس 
از اعـالم قـرارداد بـا رونالـدو 
درخواسـت های بسـیار زیـادی 

دریافـت کـرده اسـت.
»عبدالعزیـز بن ترکـی الفیصل« 
وزیر ورزش عربسـتان با حمایت 
از تصمیـم باشـگاه النصـر بـرای 
جـذب رونالـدو گفـت: بسـیار از 
ایـن اتفـاق خوشـحال هسـتم 
و بـه عنـوان وزیـر ورزش از 
تصمیـم باشـگاه ها بـرای جـذب 
سـتاره های نامدار فوتبـال جهان 

حمایـت خواهـم کـرد.
کریسـتیانو رونالـدو بـا امضـای 
قـرارداد بـا النصـر عربسـتان 
سـنگین ترین قـرارداد تاریـخ 
فوتبـال جهـان را بـه نـام خـود 
صبت کـرد. او در ۲ سـال حضور 
النصـر عربسـتان  باشـگاه  در 
مبلغی بیـش از 400 میلیون یورو 
دریافت خواهـد کرد. بـه عبارتی 
رونالـدو ماهانـه ۱۶.۶ میلیـون 
یورو در عربسـتان درآمـد خواهد 
داشـت. فـوق سـتاره فوتبـال 
جهـان هفتـه ای 3.۸ میلیـون 
یورو درآمـد خواهد داشـت که در 

نـوع خـود بی نظیـر اسـت.
البته برخـی از رسـانه ها بـا انتقاد 
از پـول پاشـی سـعودی ها، از تیم 
النصـر، بـه عنـوان تیـم باشـگاه 
»فوتبـال کریسـتیانو« نـام برده 
و نوشـتند: اختیاراتـی کـه بـه 
ایـن بازیکـن داده شـده در نـوع 
خـود بی نظیـر اسـت و او حتـی 
می توانـد در تغییـر سـرمربی تیم 

نقـش اول را داشـته باشـد.
تیـم النصـر عربسـتان در حالـی 
رونالـدو را در اختیـار گرفتـه کـه 
هـم اکنـون در جایـگاه دوم لیگ 
ایـن کشـور قـرار دارد. وینسـنت 
ابوبـاکار، داویـد اوسـپینا، لوییـز 
گوسـتاوو و اندرسـون تالیسکا از 
دیگر چهره هـای مطـرح فوتبال 
جهـان در تیـم النصـر عربسـتان 

. هسـتند

 خبراول
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ماهانه ۱۶.۶ میلیون 
یورو

 آقای فوق ستاره با
چقدر باالخره آرام گرفت؛

بررسی دالیل اصلی وقوع جهش های ارزی در اقتصاد ایران؛

دردهای دالری اقتصاد ایرانی

 زهره رجبـی  چنـدی پیـش در خبرها آمـده بـود کـه یخچال های 
طبیعـی گرینلند ۱00 برابر سـریع تر از پیش بینی ها در حال ذوب شـدن 
هسـتند. ماجـرا از ایـن قـرار بود کـه دانشـمندان براسـاس یـک مدل 
جدید بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه یخچال هـای گرینلند نسـبت به 
پیش بینی هـای قبلی ۱00 برابر سـریع تر در حال ذوب شـدن هسـتند. 
ایـن در حالـی بـود کـه نگرانی ها بابـت گـرم شـدن ناگهان سـرمای 
بسـیار بی سـابقه ای در ایـاالت متحده ایجاد کـرد که جهـان را حیران 

کرده اسـت.
بـه اسـتناد اخبار منتشـره مـوج بـرف و سـرمای فعلـی در آمریـکا کم 
سـابقه توصیف می شـود. همچنیـن زندگی حـدود ۲00 میلیـون نفر از 
جمعیـت 330 میلیـون نفـری در امریـکا به دلیل بـرف و سـرما، تحت 

تأثیر قـرار گرفته اسـت.
به این ترتیب برف و سـرما میلیون ها نفر را از جشـن وشـادی سـال نو 
میـالدی در امریکا محـروم کرد؛ جالب تـر اینکه »جنگ بـا طبیعت« و 
»طوفان قـرن« توصیفـات مقامـات امریکایی بـرای این مـوج برف و 

سرماسـت که همیشـه هالیوودی اند.

 روایت خبرگزاری روس ها از سرمای آمریکا
رسـانه های آمریکایی خبـر می دهند کـه تعداد قربانیـان طوفان و 

بارش شـدید برف در این کشـور به ۶3 نفر رسـیده است.
به گزارش اسـپوتنیک بـه نقل از شـبکه CBS News، تعـداد قربانیان 
رمـای شـدید و طوفـان برفـی در ایـاالت متحـده آمریـکا تـا ۶3 نفـر 

افزایـش داشـته و انتظـار مـی رود این رقـم همچنان بیشـتر شـود.
در خبـر این شـبکه اظهـار می شـود: انتظار می رفـت که دمـای هوا در 
مناطق شـمال شـرقی و میانه غربی بعد از روزهای یخبنـدان از حاصل 
از طوفان قرن، کـه در نتیجـه آن حداقـل ۶3 نفر جان خود را از دسـت 

داده اند، بـه حالت عـدای برگردد.
تاکید می شـود کـه بیـش از نیمی از افـرادی که جـان خود را از دسـت 
داده انـد، در منطقـه آری ایالـت نیویـورک، جایی که شـهر بوفالـو قرار 
دارد کـه بـا یکـی از سـنگین ترین ضربـات ایـن بـالی طبیعـی روبرو 
 WIVB بوده اسـت، پیدا شـده اند. در ایـن میان بنا بـر داده های شـبکه
در شـهر بوفالو موارد دزدی نیز به ثبت رسـیده اسـت که در این راسـتا 
چند نفر دسـتگیر شـده اند. شـایان ذکر اسـت که تا کنـون در ۱۲ ایالت 

آمریکا سـرمای شـدید جان افـرادی را گرفته اسـت.
 

 سرما و یک کمپین حمایتی
رویتـرز در خبـر جالبی نوشـته کـه ایـن سـرمای شـدید، در کنار 
خطراتی که بـرای اکثر شـهروندان آمریکایی دارد، جـان گروه خاصی 
را هـم تهدیـد می کنـد؛ کارتـن خواب هـا. بـا وجـود اینکه مسـئوالن 
آمریکایـی از افـراد کارتن خـواب و بی خانمـان درخواسـت کرده انـد 
که به علت سـرمای شـدید هوا بـه برخـی پناه گاه هـا و ایسـتاگاه های 
پلیس برونـد، امـا هنـوز عکس های منتشـر شـده در فضـای مجازی 
نشـان می دهد کـه کارتن خواب هـای آمریکایی در سـرمای بـه وجود 

آمـده در این کشـور وضعیـت خوبـی ندارند.

همیـن موضـوع باعـث شـده تـا در شـهر شـیکاگو جنبـش مردمـی 
عجیبی بـرای کمک بـه کارتن خواب ها در هنگام سـرما اجرا شـود، به 
طوری کـه شـهروندان این شـهر پول هتـل را بـرای چنـد روز زندگی 

کارتن خواب هـا در هتـل پرداخـت کرده انـد.
ایـن جنبـش را یـک زن در کالیفرنیـا بـه تنهایـی شـروع کـرد و حاال 
شـهروندان دیگـر از ایـن موضـوع پشـتیبانی کرده انـد. او در ایـن 
رابطـه گفـت: »بعـد از اینکـه اسـتوری مـن در رابطه بـا ایـن موضوع 
در اینسـتاگرام منتشـر شـد، افـراد زیـادی کمـک کرده انـد تـا جـان 

کارتن خواب هـا را نجـات بدهیـم.«
به طور کلـی آمریکایی هـا در حال تجربه سـرمای عجیبی هسـتند که 
تاکنون پیامدهـای مرگباری برای آن ها داشـته، در همیـن رابطه جان 
گاگـن، از مرکز ملی هواشناسـی آمریـکا گفته بـود: »بایـد تاکید کنیم 

که چنین سـرمایی هر چنـد نسـل یک بـار روی می دهد«.

 دلیل سـرمای بی سـابقه زمسـتان در ایاالت متحده 
چیست؟

با همـه این موارد سـؤال اساسـی این اسـت؛ دلیل سـرمای بی سـابقه 
زمسـتان در ایاالت متحده چیسـت؟

اطالعات ایسـتگاه های هواشناسـی نشـان می دهنـد در روزهای اخیر 
دمای هوا در شـهر شـیکاگو به منفـی 3۲ درجه سـانتیگراد رسـیده که 
در مقـام مقایسـه، طی همیـن مدت دمـای هـوا در یخچال پریسـتلی 
قطب جنـوب حـدوداً منفـی ۲۱ درجـه سـانتیگراد بـوده اسـت. جالب 
اسـت بدانید که دمـای کمپ اصلی قله اورسـت )ارتفـاع ۵000 متری( 
منفی ۱۶ درجه سـانتیگراد بوده که این آمار شـدت سـرما در شـیکاگو 

را بـه وضـوح نشـان می دهند.
اما دلیـل اصلی سـرمای بی سـابقه هـوا در آمریـکای شـمالی ضعیف 
شـدن جـت اسـتریم یـا رودبـاد قطبی اسـت کـه باعث شـده گسـتره 
فعالیـت گردبـاد قطبـی )Polar Vortex( از حالت عادی بیشـتر شـود.

الزم بـه ذکر اسـت کـه گردبـاد قطبـی مختص قطب شـمال نبـوده و 
در قطـب جنوب نیـز پدیـده مشـابهی وجـود دارد. ایـن نوع گردبـاد با 
چرخش خـالف عقربه های سـاعت هوای سـرد را در نزدیکـی قطبین 
نگه داشـته و معمواًل در فصل زمسـتان بـا کاهش قـدرت رودباد )جت 
اسـتریم(، دامنه فعالیت خود را گسـترش می دهـد. دیوید کنتر، اسـتاد 
محیط زیسـت نیویـورک در این رابطه به شـبکه ان بی سـی گفتـه بود: 
»با ضعیـف شـدن گردبـاد قطبی، هوای سـردی کـه در قطب شـمال 
نگه داشـته شـده بود، وارد آمریکا شـده اسـت.« این ادعایی اسـت که 
تصاویر ماهواره ای منتشـر شـده توسـط ناسـا در چند روز گذشـته هم 

آن را تأییـد می کنـد.

 تعطیلـی پاالیشـگاه شـیمیایی تگـزاس آمریـکا به 
علت سرمای شدید

پاالیشـگاه شـیمیایی صنایـع لیونـدل بـازل در هیوسـتون تگـزاس 
در بحبوحـه سـرمای شـدید، فعالیـت خـود را متوقـف کرده اسـت. به 
گـزارش ایرنـا، رویتـرز بـه نقـل از منابـع مطلـع گـزارش داد کـه این 

پاالیشـگاه واحد بزرگ تقطیر خام و یـک جفت دسـتگاه تصفیه آب را 
به دلیـل شـرایط آب و هوایی سـرد تعطیل کـرد. پاالیشـگاه »لیوندل 
بـازل« در واکنش بـه تعطیلـی اعالم کـرد که تمرکـز ماه بـر تضمین 
سـالمت و ایمنـی پرسـنل و مناطـق فعالیت این پاالیشـگاه اسـت. بر 
اسـاس گزارش سـرویس ملی هواشناسـی آمریکا روز پنجشنبه دمای 
هـوا در هیوسـتون تگـزاس از )۱۷ درجه سـانتیگراد( تـا )۷.۷۷- درجه 

سـانتیگراد( کاهـش یافت.

 واکنش بایدن؛ همدردی توییتری
جو بایدن رئیـس جمهور امریکا هـم در ایالت نیویـورک، وضعیت 
فوق العـاده اعـالم کرد تـا امـکان حمایـت از ایـن ایالت فراهم شـود. 
جو بایـدن در واکنـش مـرگ شـماری از شـهروندان به دلیـل حوادث 
مرتبـط بـا بـرف و سـرما توییت کـرد: قلـب مـن با افـرادی اسـت که 

عزیـزان خـود را از دسـت دادند.
دکترای جغرافیای شهری 

رنگ کریسمس آمریکایی ها در پایان 2022 و آغاز 2023؛
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