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آمارتوسط رصدخانه فرهنگی اصفهان؛ شهر ۶7۶۹ فضای بی دفاع دارد!

سایه سنگین فضای بی دفاع بر پیشانی نصف جهان 

14 Best Benefits Of Cowpeas 
(Lobia) For Skin, Hair And Health

5

ذوب آهن طی ۹ ماه عملکرد کسب درآمد ۳۱.۶ هزارمیلیاردی را ثبت کرد؛

رشد ۲۵ درصدی در سه فصل
2

ــاال   ــرخ ارز ب ــدار ن ــان طرف ــده ای از اقتصاددان ع
وعــده ای طرفــدار نــرخ ارز پائیــن هســتند اما همه 
آن هــا قاطعانــه مخالــف نوســان و تالطم نــرخ ارز 
ــاد  ــرخ ارز در اقتص ــل ن ــازی کام ــتند. آزادس هس
ایــران نه تنهــا پــر ابهــام اســت بلکــه شــدنی هــم 
نیســت و به خصــوص در شــرایط فعلــی )تحریــم 
ــه هــم نیســت، چــون  ــل توصی ــد و...( قاب و تهدی
احساســات ســفته بازان بــا نــا اطمینانی هــا و 
ــرخ ارز را  ــان ن ــدت نوس ــی به ش ــانات خارج نوس
افزایــش خواهــد داد و منجــر بــه تشــدید مضاعف 

ــی خواهــد شــد. ــا اطمینان ریســک و ن
ــه  ــی ضرب ــاد مل ــه اقتص ــدت ب ــه در بلندم آنچ
می زنــد نــه نــرخ ارز بــاال و نــه پائیــن اســت بلکــه 
ــن  ــت. بنابرای ــوک ارزی اس ــرخ ارز و ش ــم ن تالط
دولــت بایــد نرخــی کــه توانایــی حمایــت از آن را 
در بدتریــن ســناریوها داشــته باشــد انتخــاب کند 
ــه  ــرخ ارز اســمی ک ــرخ ارز حقیقی«)ن ــات »ن و ثب
متناســب نــرخ تــورم رشــد کنــد( به عنــوان اولین 
ــمی«  ــرخ ارز اس ــات ن ــه، و »ثب ــن گزین و بهتری
Second-( به عنــوان دومیــن و بهتریــن گزینــه

ــازه  ــف ب ــلماً کش ــد. مس ــری کن Best( را پیگی
ــد  ــت کن ــد از آن حمای ــت بتوان ــه دول ــی ک قیمت
بــدون دانســتن جزئیــات موجــودی ارزی و 
ــن  ــر ممک ــی دیگ ــی و متغیرهای ــای آت جریان ه
ــاددان  ــک اقتص ــه ی ــت ک ــح اس ــت و مرج نیس
ــد.  ــالم نکن ــددی را اع ــا ع ــدون اطــالع از آن ه ب
)متأســفانه دیــده می شــود کــه حتــی همکارانــی 
کــه در دانشــگاه های برتــر دنیــا مشــغول تدریس 

ــوند( ــار می ش ــن دام گرفت ــز در ای ــتند نی هس
ادامه در صفحه 7...

مصطفی نصر اصفهانی
سرمقالـــه
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سیاست بهینه ارزی و نرخ ارِز فرزینی!
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 رییس سازمان هواپیمایی کشوری در سفر به اصفهان عنوان کرد:

 رفع خالءهای فرودگاه اصفهان
با هدف توسعه شبکه پروازی

تقدیم می شود به همه کارآفرینان حوزه های نوین اقتصادی؛ قسمت اول

 عیدی سال 2023
ایده های استارتاپی برتر

داستان مسکن در پهنه تاِر این روزهای بازار چه پایانی دارد؛ 

 ناروشن مثل
چشم انداز بازار مسکن

۶
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 آلودگی هوا جان شهروندان را
به خطر انداخته است

چهره روز

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 کشف فرار مالیاتی ۵ هزار
میلیارد ریالی

۶

مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان به نقل از فرمانده انتظامی 
استان از کشف فرار مالیاتی به مبلغ ۵ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریالی در یک شرکت تجاری توسط پلیس امنیت اقتصادی این 

فرماندهی خبرداد...

منبع: میزان

 مزایده عمومى یک مرحله اى
فراخوان آگهى مزایده اجاره سه عدد کانکس و دو دفتر پیش خوان جهت آرامستان شهردارى نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مزایده اجاره سه عدد کانکس و دو دفتر پیش خوان جهت آرامستان شهردارى نجف آباد به افراد واجد شرایط و به صورت استیجارى و جداگانه با اجاره 
بهاى ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى براى یک دوره یک ساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پیوست مزایده به شماره سیستمى 5001090286000005 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 سامانى اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانى: 

تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/10/8 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/10/17
مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/11/1
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را حسب مدارك پیوســت به صورت جداگانه و به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 
10/9107470/2 یا شماره شبا IR050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مزایده بعنوان ضمانت 

شرکت در مزایده تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینى (ره)، شهردارى مرکزى کدپستى 14661-85146 تلفن 031-42640041-3

شماره ثبت: 0900544 کد اقتصادى: 411443717316  مشخصات شهردارى: شناسه ملى: 14000277378 

عبدالرسول امامى - شهردار نجف آباد

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1433454

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مرحله دوم
شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به انجام عملیات پخت، حمل و اجراى آسفالت مورد نیاز خود جهت استفاده در معابر سطح شهر مطابق شرح خدمات 

مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در مناقصه 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 حداکثر تا تاریخ 1401/10/18، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1401/10/28 و بازگشایى پاکت ها در مورخ 1401/10/29 خواهد بود.
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/500/000/000 (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

تمرکز وجوه سپرده شهردارى نوش آباد نزد بانک مرکزى
*هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. 

*شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
*سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55440055-8 (031)
احمد شاه باالیى - شهردار نوش آباد

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1434004

آگهى مزایده (نوبت چهارم)
شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى به استناد مجوز شماره 6/329 
ش 1401/2/28 و 6/331 ش-1401/2/28 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین 

واقع در شهرك کارگاهى کاوه جهت احداث باسکول 60 تنى بر اساس نظریه کارشناسى به شرح زیر اقدام نماید.
*قیمت پایه کارشناسى شماره 14 فاز 4 به مساحت 1925 مترمربع که مبلغ هر مترمربع آن 6500000 ریال مى باشد.

*تضمین شرکت در مزایده متقاضیان مى بایست معادل 5 درصد قیمت پایه براى پالك فوق به حساب سپرده شماره 
3100001909000 شهردارى نزد بانک ملى واریز نمایند.

*زمان آگهى مزایده از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/27 مى باشد.
*متقاضیان جهت اطالع از موقعیت مکانى و شرایط پالك ذکر شده مى توانند در طول مدت مزایده به شهردارى مراجعه 

نمایند.
*پیشنهادات مى بایست تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1401/10/27 به دبیرخانه شهردارى تحویل گردد.

على اصغر شفیعى - شهردار علویجه شناسه آگهى:1437393

شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده 



در شـــهر

Isfahan News
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مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
ــارد  ــرس پ ــزوم ه ــه ل ــاره ب ــا اش ب
درختــان در فصــل خــزان گفــت: 
ــان  ــر درخت ــع خط ــازی و رف ایمن س
و پیشــگیری از ســقوط آن هــا و 
دســتک ها در دســتور کار ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز قــرار 

گرفتــه اســت.
ــرد:  ــار ک ــش اظه ــد عرفان من مجی
ــوص  ــه خص ــان ب ــر درخت ــع خط رف
ــاج ســنگین  ــا ت ــان میانســال ب درخت
و پیشــگیری از ســقوط آن هــا و 
یــن  دســتک ها در دســتور کار ا
ســازمان اســت، زیــرا در نظــر داریــم 
ــنگین و  ــتک های س ــذف دس ــا ح ب
خــم شــده بــه ســمت خیابان هــا 
و یــا پیاده روهــا و هــرس شــدید 
ــوت در  ــان ت ــارد( درخت ــرس پ )ه
ــوادث  ــروز ح ــا از ب ــی محوره بعض
ــگیری  ــد پیش ــل رش ــوار در فص ناگ

کنیــم.
ز  ینکــه یکــی ا وی بــا بیــان ا
ــظ  ــرای حف ــا ب ــن کاره متداول تری
ــرس  ــبز ه ــای س ــداری فض و نگه
ــل  ــه فص ــت، ک ــان اس ــارد درخت پ
ــز  ــر پایی ــه اواخ ــان ب ــارد درخت پ
برگ هــای  ریختــن  ز  ا پــس  و 
ــزود:  ــود، اف ــول می ش ــت موک درخ
در ایــن راســتا اکنــون هــرس پــارد 
درختــان بــرای حفــظ و نگهــداری و 
درختچه هــای زینتــی در مناطــق 
پانزده گانــه شــهری اصفهــان در 
حــال انجــام اســت و تــا پایــان 

بهمن مــاه ادامــه دارد.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
د: تعــداد ۱۴۵ تمــاس  دامــه دا ا
ــزش  ــی از ری ــط ناش ــع خ ــرای رف ب
تــوت و ۲۱۵ مــورد شست وشــوی 
ــه ایــن  ــوت ب ــت ریــزش ت ــر باب معاب
ســازمان ارجــاع شــد کــه پیگیــری و 
ــت. ــده اس ــام ش ــات الزم انج اقدام

وی تصریــح کــرد: هــرس پــارد بــه 
ــی همچــون کاهــش تراکــم و  دالیل
ــت ورود  ــان جه ــردن درخت ــک ک تن
ــروز  ــری از ب ــل، جلوگی ــه داخ ــور ب ن
ــردن  ــبک ک ــات، س ــا و آف بیماری ه
تــاج درختــان و پیشــگیری از ســقوط 
ــان  ــاج درخت ــا ســقوط ت دســتک ها ی
و کنتــرل انــدازه درخــت، پیشــگیری 
از برخــورد شــاخه ها بــا خطــوط 
ــرق و پیشــگیری از هرگونه  ــال ب انتق
ــهروندان  ــرای ش ــی ب ــوادث جان ح

انجــام می شــود.
ــد  ــه فوای ــاره ب ــا اش ــش ب عرفان من
پــارد درختــان در ســطح شــهر 
گفــت: ســطح امنیتــی بــاالی درخت 
به وســیله هــرس پــارد، تقویــت 
ــد  ــری از رش ــان، جلوگی ــد درخت رش
نامطلــوب درخــت و افزایــش میــزان 
بــاروری درختــان و درختچه هــا از 
جملــه فوایــد پــارد درختــان اســت.

درختان شهر، هرس 
پالرد می شوند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان:

محمدرضا ابراهیمی در نشست صمیمی با مدیران رسانه های استان اصفهان 
ضمن گرامی داشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی اظهار داشت: رسانه را 
به عنوان یار کمکی و همکار می دانیم و در حقیقت کار ما با رسانه همپوشانی 

زیادی دارد.
وی ادامه داد: یکی از اهداف ما افزایش سطح آموزش و فرهنگ عمومی 
جامعه بوده که بی تردید یکی از رسالت های رسانه ها اعم از رسانه های 

مختلف است؛ بنابراین اهداف ما یکی است اما شکل آن متفاوت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: رسانه ها به عنوان 
رابط بین مردم و مسئوالن هستند و آنچه که را مسئوالن انجام می دهند به 
بدنه جامعه منعکس می کند و انتظارات مردم را از بدنه جامعه به مسئوالن 
منتقل می کند و درصورتی که این اتفاق بیفتد رضایت مندی حاصل می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه رسانه ها به نوعی بازوی مشورتی آموزش و پرورش 
هستند، تصریح کرد: رسانه ها زمانی که به عنوان آئینه بازخورد عملکرد 
مسئوالن عمل کنند ما هم نقاط منفی خود را از آنان می گیریم و اصاح 
می کنیم و نقاط قوت را تقویت می کنیم و در این زمینه رابطه با رسانه باید 

نزدیک و همکارانه باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به مسئولیت ارگان ها و 
نهادهای دیگر در قبال آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش به تنهایی 
نمی تواند بسیاری از مشکات جامعه را حل کند و به بسیاری از نهادها 

نیازمند است.
ابراهیمی اظهار داشت: نیاز آموزش و پرورش به تعبیر دست دراز کردن 
نیست بلکه بعنوان نیاز جامعه به این همراهی است؛ اگر آموزش و پرورش 
پویا و سالم داشته باشیم در بهداشت، امنیت، تربیت شهروند و وجوه مختلف 

جامعه اثرگذار است.
وی با بیان اینکه جامعه ای سالم است که به آموزش و پرورش آن توجه 
شود، ابراز داشت: دانش آموز در دوره ای مدرسه نیامد و غیرحضوری مطلق 
آموزش دید و از طرفی اینترنت نامحدود در دسترس آنان بود، آرام آرام شیوه 
جامعه پذیری از منظر جامعه شناسی که خانواده، مدرسه و نهادهای دیگر 
است، تغییر کرد و عمده آن توسط رسانه هایی که بافرهنگ ما همخوانی 

نداشت و دارای تعارض هایی است انجام شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: زمانی که از ۱۴ 
فروردین مدارس باز شد متوجه اتفاق ویژه ای که برای دانش آموزان 
پیش آمده بود شدیم و در جلسه شورای برنامه ریزی استان طرح شد که 
اگر از منظر تربیتی نگاه شود اگر آموزشی داده نمی شد و اتفاق نامبارک هم 

نمی افتاد بهتر بود.
وی اذعان داشت: بسیاری از کارهایی که انجام می دهیم باید شکل و شیوه 
متفاوت داشته باشد، در استان اصفهان حدود ۶ هزار مدرسه و یک میلیون 
دانش آموز داریم و درصد کمی در وادی اغتشاشات ورود کردند و درگیر شدند، 
اما این درصد کم برای ما زیاد است؛ چراکه در فتنه های گذشته این شکل 
ورود دانش آموز و بعضًا خانواده های آنها وجود نداشت و نشان می دهد که 

جامعه پذیری از مسیر دیگری اتفاق افتاده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: زمانی که جامعه پذیری 
از مسیر دیگری انجام شود، هویت در همان مسیر شکل می گیرد، بنابراین 

سرگشتگی و بی هویتی در نسل نوجوان بسیار داریم.
ابراهیمی با اشاره به گفت وگوی سه ساعته با کانون اصاح و تربیت گفت: 
ضروری است به تمام ابعاد هویتی نظیر ملی، دینی و اجتماعی ورود کنیم و 
هر کاری برای ارتقای هویت دانش آموزان انجام دهیم و به تمام ابعاد هویتی 

نظیر ملی، دینی و اجتماعی ورود کنیم.

ــرورش اســتان  ــرکل آمــوزش و پ اصفهــان، مدی
اصفهــان گفــت: جامعــه پذیــری دانــش 
آمــوزان در دوره آمــوزش غیــر حضــوری توســط 
ــر  ــا، تغیی ــگ م ــا فرهن ــوان ب ــانه های ناهمخ رس

ــرد.  ک

جامعه پذیری دانش 
آموزان ما در دوره 

آموزش مجازی تغییر کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

خبر روز

فضاهـای بی دفـاع شـهری ازجملـه 
فضاهایـی هسـتند کـه بـه دلیـل 
ویژگی هـای کالبـدی و اجتماعـی، 
خشـونت  و  بزهـکاری  فرصـت 
در آن هـا زیـاد اسـت. ایـن فضاهـا 
محصول تعامـل پیچیده ای هسـتند 
کـه فقـدان موانـع نمادیـن و واقعی، 
عـدم تعریـف حـوزه ای مشـخص 
و امکانـات نظارتـی اعـم از نظـارت 
طبیعی، اجتماعی و فیزیکـی، میزان 
جرائـم و آسـیب های اجتماعـی را در 
آن هـا افزایـش داده به طوری کـه 
برخـی مشـکات اجتماعـی نظیـر 
اعتیـاد، سـرقت، جرائـم جنسـی و 
سایر آسـیب های اجتماعی در برخی 
مناطق بیشـتر از مناطق دیگر اسـت. 
وجود و گسـترش فضاهـای بی دفاع 
در شـهرها عامـل مهمـی در افـت 
کیفیـت زندگی محسـوب می شـود، 
این فضاها در شـهری مثـل اصفهان 
به دلیل رشـد و گسـترش فیزیکی و 
جمعیتـی از یک سـو و فرسـودگی و 
تخریب مناطق قدیمی افزایش یافته 
اسـت. بـه گـزارش دنیـای اقتصـاد 
علـت پیدایـش فضاهـای بـدون 
دفـاع، بـا نهادهـا و سـازمان ها و 
داشـته  ارتبـاط  تصمیم گیری هـا 
و تأثیـر مهاجـرت بـه شـهر بیشـتر 
از سـایر عوامـل اهمیـت دارد. فـرم 
فضـا و کالبـد عامـل مهمـی در جان 
بخشـیدن به فضاهـای بـدون دفاع 
شـهری اسـت. بی توجهی به عوامل 
فوق باعـث افزایـش ایـن فضاها در 
شـهر اصفهان شده؛ گسـتردگی این 
فضاها جذب سـرمایه گذار را کاهش 
داده و بـه دنبال آن اقتصاد شـهری را 

تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.

 اپیزود اول: ۶ هـزار نقطه 
جرم خیز

توسـط  منتشرشـده  آمـار  طبـق 
اصفهـان،  فرهنگـی  رصدخانـه 
فضـای   ۶۷۶۹ اصفهـان  شـهر 
بی دفـاع دارد. فضاهـای بی دفـاع 
شـهری به آن دسـته از سـاختارهای 
اماکـن و المان هـای شـهری گفتـه 
می شـود کـه بـه دلیـل برخـورداری 
از ویژگی هـای نامناسـب فیزیکـی، 
شـرایط را بـرای بـروز و ظهـور 
و جرائـم  اجتماعـی  آسـیب های 

می کنـد. فراهـم 
۳۰۵ نقطه در منطقه یـک ۴.۵ درصد 
ایـن منطقـه را بی دفـاع کرده انـد. 
۲۰۶ مـکان واقـع در منطقـه دو 
۳.۸۴ درصـد ایـن منطقـه را ناامـن 
کـرده و ۶۹۴ مـکان در منطقـه سـه 
۱۰.۳۵ درصـد ایـن بخـش از شـهر 
اصفهـان را از زندگی خالـی کرده اند. 
در منطقـه چهـار ۵۲۴ مـکان و در 
منطقـه پنـج ۴۰۹ نقطـه بـه ترتیب 
۷.۷۴ درصـد و ۶.۰۴ درصـد ایـن 
مناطـق را بـرای حضـور مجرمـان و 
فـرار سـرمایه گذاران آمـاده کرده اند. 

بررسـی ایـن داده هـا نشـان می دهد 
کـه فراوانـی بافـت فرسـوده در 
مناطـق قدیمـی و میراثـی شـهر، 
رابطه مسـتقیم بـا فراوانـی فضاهای 
بی دفـاع شـهری دارد. درواقـع آن 
چیـزی کـه باعـث می شـود بافـت 
فرسـوده دچـار فرسـودگی مضاعف 
شـود و از طرفـی فرسـودگی تـداوم 
پیـدا کنـد، شـکل گیری فضاهـای 

بی دفـاع شـهری اسـت.
از سـوی دیگـر فراوانـی فضاهـای 
بی دفـاع در مناطـق یـک تـا پنـج و 
سـهم آن ها از کل فضاهـای بی دفاع 
نشـان می دهـد کـه ایـن فضاهـا در 
کلیه مناطـق مذکـور دارای پراکنش 
خوشـه ای و نامتـوازن هسـتند. بـه 
ایـن معنـا کـه پراکندگـی آن هـا از 
الگـوی متمرکـز پیـروی می کنـد و 
بخش هایـی از سـطح منطقـه ازنظر 
وجود چنین فضاهایی، پاک هسـتند. 
ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه 
ساماندهی و شناسـایی آن ها آسان تر 

اسـت.
مفهـوم امنیـت در فضـای شـهری 
از یک سـو بـا جـرم و از سـوی دیگر 
بـا مفهـوم بـزه دیـده و تـرس از بزه 
واقع شـدن ارتبـاط دارد. ازنظر علمی 
درک اثرات جرم، یعنی ترس از وقوع 
جرم به انـدازه خـود آن اهمیـت دارد. 
واکنـش نسـبت بـه تـرس از قربانی 
شـدن، باعـث می شـود بسـیاری از 
مردم، از خطـرات دوری کنند که این 
موضـوع می توانـد بـه عـدم حضـور 
مـردم نه تنهـا در یـک مـکان خاص 
بلکـه در بیشـتر فضاهـای عمومـی 

منجر شـود.
مفهـوم فضـای شـهری امـن در 
مقابل مفهـوم فضای شـهری ناامن 
قـرار دارد. پدیـده ناامنـی دارای دو 
جنبـه عینـی و ذهنـی اسـت و کلیه 
عرصه های زندگـی را در برمی گیرد. 
مقولـه ناامنـی از جنبـه عینـی، کلیه 
مظاهـر ناامنی ازجمله سـرقت، قتل، 
خشـونت و ... را شـامل می شـود و 
مقولـه ناامنـی از جنبه ذهنی، شـامل 
داوری در خصـوص امنیـت منطقـه 
و فضـا اسـت. ناامنـی، پدیـده ای 
ماننـد فقـر اسـت و می تـوان گفـت 
پدیده هـای  دیگـر  مقدمـه  فقـر 
ناامنـی،  ازجملـه  آسیب شـناختی 

خشـونت شـهری و... اسـت.

سـرمایه  دوم:  اپیـزود 
اجتماعی

نقش فضاهـای قابل دفـاع به عنوان 
سـرمایه ای اجتماعـی در کاسـتن از 
میـزان جـرم و جنایـت در شـهرها 
موردتوجـه کارشناسـان قرارگرفتـه 
اسـت. بررسـی فضاهای قابـل دفاع 
در عرصه شـهری و نقش این فضاها 
به عنـوان سـرمایه ای اجتماعـی در 
کاسـتن از میـزان جـرم و جنایـت 

شـهری اسـت.

نتایـج تحقیـق »فضاهـای قابـل 
دفاع به عنـوان سـرمایه اجتماعی در 
کاهـش میـزان جرم هـای شـهری 
و ارتقـای امنیـت محیطـی ایـران 
»کـه توسـط محمدرضـا پورجعفـر، 
فاطمـه رضایـی فـر و علی اکبـر 
تقوایـی در سـال ۱۳۸۹ در دانشـنامه 
علـوم اجتماعی منتشرشـده، نشـان 
می دهـد شـهری ماننـد اصفهـان بر 
مبنـای عناصـر قابـل دفاع شـهری 
تمـام  کـه  بـوده  شـکل گرفته 
اجـزا و عناصـر آن در سـاختاری 
کوچک تریـن  از  به هم پیوسـته 
سیسـتم یعنـی بن بسـت آغـاز و در 
کنـار زیرسیسـتم های دیگـر ماننـد 
معبـر ارتباطـی، زیـر محلـه و محله 
در یـک زنجیـره مرتبـط درنهایـت 
یعنـی  سیسـتم  بزرگ تریـن  بـه 
شـهر ختـم می شـده اسـت. ارتبـاط 
دوسویه فیزیکی، اجتماعی و کنترلی 
برون شـهری و ... بیـن مجموعـه 
عناصر سیسـتم های شـهری نشـان 
می دهـد شـهرهایی ماننـد اصفهان 
در طـول تاریـخ اصـول مهـم دفـاع 
پذیـری فضـای شـهری را تحـت 
محورهـای کاربـردی و اجتماعـی با 
خلق محیط هـای پویا که بـا مراقبت 
جمعـی کنتـرل می شـده درون خود 
داشـته اسـت. ایـن شـهرها نمونـه 
کاملی از تنـوع و اختـاط کاربری ها 
افزایـش  بـرای  فضایـی  ایجـاد 
حضـور مـردم و بـاال بـردن نظـارت 
اجتماعی بـوده که می تواند پشـتوانه 
سـرمایه اجتماعـی و الگـوی جامعه 
بـرای ایجـاد فضاهـای قابـل دفـاع 
شـهری باشـد.  محققـان، سـرمایه 
اجتماعـی را کاهش دهنـده هزینه ها 
مؤثر بر پایـداری اجتماعی در سـطح 
محله و مؤثر بـر پایـداری محیطی و 
اقتصادی در تمـام سـطوح می دانند. 
از خصوصیـات سـرمایه اجتماعـی 
تقویـت آن به واسـطه هزینـه شـدن 
آن اسـت به ایـن معنا که هـر چه این 
سـرمایه بیشـتر بـه کار گرفته شـود 

باعـث تولیـد و بازتولید آن می شـود. 
نتایـج ایـن پژوهـش رابطه معنـادار 
میـان سـرمایه اجتماعـی و ارتقـای 
کیفیت محیطی فضاهـای قابل دفاع 
ایجادشـده را تأییـد می کنـد. ارتباط 
مثبـت میـان سـرمایه اجتماعـی و 
رضایت کلـی از امنیت محلـه در کنار 
دیگر شـاخص ها یکـی از یافته های 

بسـیار مهـم ایـن تحقیـق اسـت.
فضاهـای قابـل دفـاع در عرصـه 
شـهرها در ایجـاد و افزایش سـرمایه 
اجتماعـی و کاسـتن از میـزان جرم و 
جنایـت شـهری مؤثـر اسـت. نتایج 
این تحقیـق وجود فضـای قابل دفاع 
در طراحـی و برنامه ریزی شـهری را 
در شـکل گیری شـهرهای تاریخـی 
ایران تأییـد می کند. فضاهـای قابل 
دفاع و امنیـت در شـهرهای تاریخی 
ماننـد اصفهان با پشـتیبانی از مفهوم 
سـرمایه اجتماعـی تحـت نظـارت 
همگانـی و بـا مسـوولیت جمعـی 
ایجادشـده و در کاهش جـرم و ثبات 
امنیـت شـهرها نقـش برجسـته ای 

داشـته اسـت.

اقتصـاد  آخـر:  اپیـزود 
شهری

توریسـت های موجود در سبد جهانی 
روانـه کشـورهایی خواهنـد شـد که 
بسـترهای الزم ازجملـه امنیـت 
فضاهـای عمومـی و خدمـات را در 
بهترین شـکل موجود آماده کرده اند. 
درواقع یکی از شـاخص های توسـعه 
گردشگری، امنیت فضاهای عمومی 
در شهرهای گردشـگر پذیر است که 
می توانـد در قالب هـای اجتماعـی، 
اقتصادی و سیاسـی تجلـی پیدا کند. 
درواقـع امنیـت و ایمنـی فضاهـای 
عمومـی از عوامل حیاتـی در افزایش 
کیفیـت صنعـت گردشـگری اسـت 
و نقـش مؤثـری نیـز در تبـادالت 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسی، نظامی و... دارد. کارشناسان 
گردشـگری اعتقاددارند میـزان تأثیر 

متغیـر امنیـت فضاهـای شـهری بر 
توسعه گردشـگری بیشـتر از اعتماد 

اجتماعـی اسـت.
از سـوی دیگـر فضاهـای بی دفـاع 
به علـت پتانسـیل وقوع جرم و رشـد 
آسـیب های اجتماعـی، احسـاس 
ناامنـی را افزایـش داده و بنابرایـن 
باعث کاهش رغبت سـرمایه گذاران 
می شـود. این فضاهـا هزینـه زا بوده 
و بنابرایـن بـر اقتصـاد شـهری هـم 
تأثیـر می گـذارد. به عبارت دیگـر 
ایجـاد وقـوع جـرم و جنایـت ایجـاد 
هزینـه می کنـد چراکـه بـا درگیـر 
سـاختن نیروهای اجتماعی و امنیتی 
برای ایجـاد امنیـت، باعـث افزایش 

هزینه هـای شـهر هـم می شـود.
اصفهـان امروز بـا اصفهانـی که چند 
سـده قبـل پایه گـذاری شـد متفاوت 
اسـت و وجود بیش از ۶ هـزار فضای 
بی دفـاع شـهری ایـن نکتـه را تأیید 
می کنـد. ایـن فضاهـا نه تنهـا از بعد 
اجتماعـی و فرهنگـی چهره شـهر را 
مخدوش کـرده که بـه اقتصاد نصف 

جهان هـم ضربه زده اسـت.
اصفهـان شـهر تاریخـی اسـت کـه 
تعریـف فضاهـای قابـل دفـاع و 
غیرقابل دفـاع در آن متفـاوت اسـت. 
در بافت های تاریخی قابل سـکونت 
تـا حـدودی امنیـت اجتماعـی را 
می تـوان احسـاس کـرد امـا شـهر 
معاصـر نتوانسـته همـگام و همـراه 
بـا تغییـر و تحـوالت اجتماعـی 
و  کنـد  حرکـت  معاصـر  عصـر 
فضاهـای شـهری، پارکینگ هایـی 
بـرای حرکـت اتومبیل هـا هسـتند. 
به عبارت دیگـر در اصفهـان نه تنهـا 
مکان هـای بهتـری سـاخته نشـده 
کـه مکان هـای قابـل دفـاع هـم 
تخریب شـده و فضاهـای بی هویـت 
و ناآشـنای زیـادی بـه وجـود آمـده 
که نه تنهـا خشـونت را افزایـش داده 
کـه باعـث افـول سـرمایه اجتماعی 
و امنیـت شـده و اقتصاد شـهر را هم 

تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.

سایه سنگین فضای بی دفاع بر پیشانی نصف جهان 
آمارتوسط رصدخانه فرهنگی اصفهان؛ شهر ۶۷۶۹ فضای بی دفاع دارد!
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رییس دانشـگاه اصفهـان گفت: ورود رشـته زبـان و ادبیـات ارمنـی به این 
دانشـگاه سـبب گسـترش روابـط علمـی میـان دانشـگاه های ایـروان و 

اصفهـان شـد.
حسـین هرسـیج افزود: ورود این رشـته، نه تنها مراودات دانشـگاه اصفهان 
را با شـورای خلیفه گـری ارامنه توسـعه داد بلکه زمینه حضـور عاقه مندان 

بسـیاری را نیز از جامعه اقلیـت ارامنه به ایـن دانشـگاه فراهم کرد.
وی بـا تبریـک سـال نـو میـادی بـه هموطنـان مسـیحی و همچنیـن 
دانشـجویان ارمنی این دانشگاه، اظهار داشت: در کشـوری زندگی می کنیم 

که حقوق همـه انسـان ها را به رسـمیت شـناخته و اقلیت هـای مذهبی در 
کمـال آرامـش در کنار هموطنـان مسـلمان زندگـی می کنند.

رییس دانشـگاه اصفهـان رحمانیـت را نقطـه مشـترک بین دین اسـام و 
مسـیحیت دانسـت و بر اصول و مبانی ارزش های دینی مشترک تاکید کرد.

وی در نشسـتی با دانشـجویان ارمنی دانشـگاه اصفهان به مناسـبت سـال 
نو میـادی، افـزود: اسـام دیـن رحمـت و صلـح عادالنه اسـت و صلحی 
که مبتنی بـر عدالت نباشـد پایدار نیسـت. رشـته زبـان و ادبیـات ارمنی در 
دانشـکده زبان های خارجی دانشـگاه اصفهان فعالیت خود را در سال ۱۳۳۹ 

آغاز کـرد و تاکنـون حـدود ۵۰۰ دانش آموخته داشـته اسـت؛ این رشـته در 
دوره ای پنج سـاله تعطیل شـد و پـس از آن از سـال ۱۳۸۴ بـا پیگیری های 
صورت گرفته بطـور مجـدد راه اندازی شـد. ارمنـی یکـی از زبان های هند 
و اروپایی اسـت که در منطقه قفقاز و بویژه در کشـور ارمنسـتان و همچنین 

مناطـق ارمنی نشـین ایران بـا آن صحبـت می کنند.
دانشـگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار دانشـجو و ۶۶۰ عضو هیات علمی یکی 
از دانشـگاه های جامع و برتر کشـور اسـت و با حدود ۱۴۰ دانشـگاه خارجی، 

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشـی و فرهنگی دارد.

سبب گسترش روابط علمی 
با ایروان پس از ورود رشته 
زبان ارمنی به دانشگاه 
اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

حجـت اهلل تنهایی گفت: عمـده انتقال 
ویـروس ایـدز از طریق ارتباط جنسـی 
اسـت کـه حـدود ۹۴ درصـد انتقـال را 

دربرمی گیـرد.
شـبکه  مدیـر  تنهایـی  حجـت اهلل 
بهداشـت و درمـان شهرسـتان دهاقان 
در سـمینار اطالع رسـانی ایـدز کـه به 
میزبانـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 
کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار  دهاقـان 
اکنـون، عمـده انتقـال ویـروس ایـدز 
از طریـق ارتبـاط جنسـی اسـت کـه 
حـدود ۹۴ درصـد آن را دربرمی گیـرد. 
در زندگـی لذت هایـی وجـود دارنـد که 
انسـان بـه دنبـال آنهـا مـی رود، مانند 

لـذات معنـوی و لـذات جنسـی.
ایـن مسـئول متذکـر شـد: بـا توجه به 
شـرایط موجـود اکنـون، برنامه هـا باید 
به شـکلی تنظیم شـوند که انسـان در 
کنـار لذات معنـوی و لذات جسـمی با 
خویشـتن داری و توجه بـه توصیه های 
دینـی و اخالقـی، سـالمتی خـود را از 
دسـت ندهـد و بـه صـرف ارتـکاب به 
یک لـذت زودگذر، عمر را به احسـاس 

پشـیمانی و ندامـت نگذارند.
وی بـه توضیـح موج هـای ایجادشـده 
توسـط بیماری ایـدز از زمـان پیدایش 
تا بـه امروز پرداخت و افزود: نخسـتین 
ایدز در کشـورمان در کودک هموفیلی 
بـر اثـر تزریـق خـون بـه وجـود آمد و 
شـناخته شـد. موج اولیه انتقـال ایدز را 
بـه موج انتقـال از طریـق واردات خون 
می نامیـم. دوره دوم بـه انتقـال ایـدز 
از طریـق اعتیـاد تزریقـی نـام گرفـت. 
مـوج سـوم بـه انتقـال ایـدز از طریـق 

رفتارهای جنسـی شـناخته شـد.
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
شهرسـتان دهاقـان گفـت: ویروسـی 
بـه نـام ویـروس ایجـاد کننـده نقص 
ایمنـی می شناسـیم، ایـدز مجموعه ای 
از عالئمـی اسـت اکتسـابی کـه بـه 
علـت نقـص ایمنـی در بدن انسـان به 
وجـود می آیـد. ویروس ایـدز در محیط 
غیرفیزیولوژیـک در اثـر گرمـا، نـور و 
خشـکی بـه سـرعت از بیـن مـی رود، 
مـاده ضدعفونـی کننـده الکلـی و یـا 
ضدعفونـی کننده هـای غیرالکلـی نیز، 
ویـروس را با سـرعت از بیـن می برند.

 HIV ویـروس  داد:  ادامـه  تنهایـی 
اگـر در بـدن انسـان قـرار گیـرد، در 
گلبول هـای سـفید انسـان می نشـیند، 
وارد سـلول می شـود و ژنـوم سـلول 
اجـزا  بـه سـاخت  را مجبـور  انسـانی 
بـرای ویـروس می کنـد. در اثـر تکثیر 
سـلول، تعـداد زیـادی ویروس ایـدز در 
بـدن سـاخته و پخـش می گـردد. بـا 
افزایـش ویروس هـا در خـون، تعـداد 
سـلول های ایمنی بدن در خون بسـیار 
پاییـن می آینـد، در ایـن مرحلـه اسـت 
کـه عفونت های فرصت طلـب در بدن، 
ایجـاد بیماری می کننـد و باعث از بین 

رفتـن فـرد بیمـار می شـوند.
نهفتگـی  دوران  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ویـروس ایدز، بیـان کـرد: دوره مخفی 
بـودن ویـروس ایـدز در بـدن حـدود 
۱۵ سـال بـه بـاال طـول می کشـد. در 
بیماری هایـی نظیـر کرونـا بـه دلیـل 
توانایـی  سـرایت،  سـرعت  و  قـدرت 
پیشـگیری بـرای مـا سـخت بـود، اما 
بـه  را  پیشـگیری  ایـدز  بیمـاری  در 
راحت تریـن شـکل ممکـن می توانیـم 
انجـام دهیم؛ اما به دلیل رفتارشناسـی 
موجـود،  محدودیت هـای  و  انسـان ها 
قـادر بـه پیشـگیری بـه شـکل راحتی 
و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر  نیسـتیم. 
درمـان شهرسـتان دهاقـان بـا بیـان 
راه هـای انتقـال عمـده ایـن بیمـاری 
کـرد:  عنـوان  ایـدز  ویـروس  توسـط 
اگـر انسـان بالـغ تحـت تأثیـر شـدید 
فشـار قـرار گیـرد ماننـد تحـت فشـار 
تحلیـل  بـدون  می توانـد  موادمخـدر 
منطقـی دسـت به انجـام رفتار اشـتباه 
بزنـد، مانند تزریق با سـرنگ مشـترک 
توسـط معتـادان مختلـف مـواد مخدر 
کـه باعـث افزایـش تعـداد مبتالیـان 
بـه ویـروس ایـدز می شـود و یـا دیگر 
فشـارهای فیزیولوژیـک. امـروزه ایـدز 
بـه  اسـت  شـده  مدیریـت  بیمـاری 
شـرطی که بدانیـم چگونه بایـد با این 

بیمـاری برخـورد کنیـم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دهاقان 
عنوان کرد؛

انتقال ۹۴ درصدی ویروس 
ایدز از طریق ارتباط جنسی

گزارش ویژه

ISFAHAN
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: آلودگی هوا جان 
شهروندان اصفهان را به خطر انداخته است و آسیب های روحی و جسمی 
فراوانی به همراه داشته است، اصفهان بیش از این تاب سوء مدیریت و 
نامالیمت های مسؤوالن را ندارد. امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی در بازدید از نیروگاه اصفهان با اشاره به عدم 
استفاده از مازوت در این نیروگاه اظهار کرد: آلودگی هوا جان شهروندان 
اصفهان را به خطر انداخته است و آسیب های روحی و جسمی فراوانی 
به همراه داشته است؛ اما مسئوالن در تهران به گونه ای تصمیم گیری و 

ابالغ می کنند که گویا خبر از حال و روز این روزهای مردم اصفهان ندارند 
و بر همین اساس نیروگاه شهید منتظری را مجبور به استفاده از مازوت 
کرده اند.  وی با اشاره به پیگیری مستمر نمایندگان در سال قبل و امسال 
درباره آلودگی هوای اصفهان گفت: در زمینه مسأله آب و آلودگی هوا همه 
نمایندگان یک صدا هستند و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد و قانون خوبی 
هم تدوین و تصویب شده که به شکل قابل قبولی اجرا نشده است. بانکی پور 
بیان کرد: هم افزایی میان مسئوالن ارشد دولتی اصفهان، مسؤوالن قوه 
قضاییه استان و همچنین نمایندگان استان می تواند سبب اجرای بهتر قانون 

توأم با نظارت شود و به نتیجه بهتری در برطرف کردن معضل آلودگی 
ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  اصفهان  نماینده مردم  هوا ختم شود. 
داد: در دولت سابق سرمایه گذاری قابل توجهی برای بهینه کردن و توسعه 
نیروگاه ها صورت نگرفت و همین امر سبب خاموشی و قطعی برق می شد و 
امیدواریم وزیر فعلی با روحیه جهادی خویش بتواند این عقب ماندگی ها را در 
صنعت انرژی جبران کند. بانکی پور از مسئوالن این نیروگاه خواست از هیچ 
کوششی برای بهینه کردن تولید برق دریغ نکنند؛ چرا که اصفهان بیش از 

این تاب سوء مدیریت و نامالیمت های مسئوالن را ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

آلودگی هوا جان 
شهروندان را به خطر 
انداخته است

گزارش تصویری

دیدار چهره به چهره مردم با فرماندار 
شهرستان آران و بیدگل

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان آران و بیــدگل، در ایــن مالقات هــا کــه در 
محــل اتــاق فرمانــدار برگــزار شــد، جمعــی از شــهروندان شهرســتان آران و بیــدگل در دیــدار 
چهــره بــه چهــره بــا علــی اکبــر رضایــی فرمانــدار ایــن شهرســتان بــه بیــان مســائل و مشــکالت 

ــود پرداختند. خ
فرمانــدار شهرســتان آران و بیــدگل در ایــن مالقات هــا بــا توجــه بــه درخواســت های مردمــی 

دســتورات الزم را بــرای پیگیــری امــور و حــل مشــکالت مــردم صــادر کــرد.
ــاب رجــوع هــر دوشــنبه از ســاعت ۹  گفتنــی اســت ایــن مالقات هــا در راســتای تکریــم ارب

ــدار برگــزار می شــود. ــر فرمان ــی ۱۲ در محــل دفت ــح ال صب
مــردم شــریف شهرســتان آران و بیــدگل می تواننــد جهــت هماهنگــی و تعییــن وقــت قبلــی بــا 

شــماره تلفــن ۵۴۷۵۴۱۴۱ تمــاس حاصــل نمایند.

شهردار تیران خبر داد:

الیروبی ۵ هزار متر از کانال های انتقال آب

معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، از اجرای طـرح ملی 
واکسیناسـیون تکمیلـی فلـج اطفـال، سـرخک و سـرخجه و غربالگـری 

سـل در شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل خبـر داد.
مهـدی دالوری اظهـار کـرد: بنـا بـر آمـار، نزدیک بـه ۲۴ هـزار کودک 
زیـر ۱۵ سـال واکسـن فلـج اطفال و ۲۳ هـزار کودک ۹ ماه تا ۱۵ سـال 
از شـروع طـرح به مـدت یک ماه واکسـن سـرخک و سـرخجه دریافت 

خواهنـد کرد.
وی تصریـح کـرد: طـرح غربالگـری سـل بـرای ۵۵۰۰ نفـر از اتبـاع 
خارجـی از بهمن مـاه آغـاز خواهـد شـد کـه در صـورت لـزوم از آنهـا به 
صـورت رایـگان نمونه گیری و رادیولوژی قفسـه سـینه انجام می شـود و 

ایـن طـرح تـا پایـان فروردین سـال ۱۴۰۲ ادامـه خواهد داشـت.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، افـزود: این طـرح با 
همـکاری اداره هـای فرمانـداری، آمـوزش و پـرورش و نیـروی انتظامی 
شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل اجـرا خواهـد شـد و بیماران در 
صـورت ابتـال بـه بیمـاری سـل به صـورت رایـگان تحـت درمـان قرار 

گرفت. خواهنـد 
راهبردهـای  از  یکـی  واکسیناسـیون،  ایـن  اجـرای  گفـت:  دالوری 
برنامـه ریشـه کنی فلـج اطفـال اسـت کـه تـا زمـان ریشـه کنی جهانـی 
اسـاس  بـر  و  شـود  انجـام  تکمیلـی  ایمن سـازی  بایـد  بیمـاری  ایـن 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده، در اجـرای ایـن طـرح، جهـت تقویـت 
سیسـتم ایمنـی کـودکان بـرای آنهـا ویتامین A نیـز تجویز خواهد شـد.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان اردسـتان گفـت: بـه 
دلیـل خشکسـالی در سـال های اخیـر ۲۰ درصـد از درختان 
اردسـتان  تـاغ و عرصه هـای مناطـق جنگلـی شهرسـتان 

خشـک شـده است.
خشکسـالی های  تأثیـر  کـرد:  اظهـار  خداپرسـتان  مجیـد 
چندسـاله گذشته در مراتع شهرسـتان اردستان بسیار مشهود 
اسـت بـه گونه ای کـه دامـداران در فصل ییالق امسـال آب 
و علوفه هـا را بـه صـورت دسـتی بـه مراتع حمـل می کردند.

وی افـزود: پوشـش مرتعـی اکثـر نقاط شهرسـتان اردسـتان 
بـه دلیـل کاهـش بارندگی هـا بـه طـور کامل خشـک شـده 
اسـت، بـه طـوری که سـاالنه میـزان قابـل توجهـی علوفه 
در مراتـع ایـن شهرسـتان تولید و به مصرف دام های سـبک 
و سـنگین می رسـید کـه بـه دلیـل کاهـش بارش نـزوالت 
آسـمانی و تأثیـر خشکسـالی بـر رویـش گیاهـان مرتعی ۷۰ 

درصـد کاهـش یافته اسـت.

رئیـس اداره منابع طبیعی شهرسـتان اردسـتان بـا بیان اینکه 
حـدود ۵۰ درصـد شهرسـتان اردسـتان را کـه شـامل ۴۵۰ 
هزار هکتار عرصه اسـت، بیابان خشـک تشـکیل داده است، 
گفـت: افزایـش بیابـان و خشـک شـدن مراتـع شهرسـتان 
اردسـتان باعـث ایجاد ریزگردها شـده اسـت. همچنین آفت 
سوسـک چوب خـوار نیـز بـا توجـه به پدیـده خشکسـالی به 

خشـک شـدن درختان تـاغ منطقـه دامن زده اسـت.
بیابان هـای  میـزان  بیشـترین  کـرد:  تصریـح  خداپرسـتان 
اردسـتان در شـمال شهرسـتان قـرار دارد و در چنـد سـال 
گذشـته علیرغم همـه فعالیت هـای بیابان زدایـی که صورت 
گرفتـه بر میـزان بیابان ها افزوده شـده اسـت. البته مهاجرت 
و کاهش سـرانه جمعیت در کنار خشکسـالی های چند سـاله 

گذشـته در افزایـش بیابان هـا بی تأثیـر نبـوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خشکسـالی های چنـد سـاله گذشـته در 
کنـار قاچـاق بی رویـه چـوب باعـث شـده حـدود ۲۰ درصـد 

تـاغ زارهـا و عرصه های جنگلی شهرسـتان خشـک و از بین 
بـرود، گفـت: بـا از بیـن رفتن تـاغ زارهـا در مناطـق کویری 
شهرسـتان شـاهد افزایـش ریزگردهـا و شـور شـدن خـاک 

. هستیم
رئیـس اداره منابـع طبیعی شهرسـتان اردسـتان در خصوص 
سـاماندهی آفرود سـواران و گردشـگرانی که از مناطق کویر 
شهرسـتان ماننـد تـل شـیطان دیـدن می کننـد، گفـت: در 
یکی دوسـاله گذشـته شـاهد افزایش تورهای گردشـگری و 
عالقه منـدان بـه کویر و منطقه تل شـیطان هسـتیم که این 
اسـتقبال گاهـی مواقع باعـث تخریب پوشـش های گیاهی و 

جنگلی شـده است.
خداپرسـتان خاطرنشـان کـرد: بـا هماهنگی هـای صـورت 
و  گردشـگری  تورهـای  گردشـگران،  سـاماندهی  گرفتـه 
عالقه مندانـی کـه به کویـر و تـل شـیطان زواره می روند در 

دسـتور کار اداره منابـع طبیعـی قـرار دارد.

شهردار تیران از الیروبی کانال انتقال آب محدوده این 
شهر به طول پنج هزار متر خبر داد.

حسن حجتی با اشاره به گذر انتقال آب کشاورزی از شهر 
تیران، اظهار کرد: الیروبی این رودها به منظور رفع موانع 

پیش رو و جلوگیری از آب گرفتگی انجام می شود.
وی افزود: این اقدام به زیبایی شهر، انتقال سریع تر و 
کمک  زمستان  فصل  در  آب  گرفتگی  از  جلوگیری 

می کند.
انتقال آب  با بیان اینکه این کانال های  شهردار تیران 
توسط شرکت آب منطقه ای مدیریت می شود، خاطرنشان 
کرد: گذر این کانال ها در مناطق شهری نیازمند رعایت 
حریم است و اصالح اطراف آن توسط مدیریت شهری 

به منظور زیباسازی محله های شهر انجام می شود.
حجتی ادامه داد: طول کانال های انتقال آب کشاورزی در 
حریم شهر تیران به پنج هزار متر می رسد و همه مسیر 

در حریم شهر الیروبی می شود.
وی تاکید کرد: بازگشایی و اصالح مسیرهای انتقال و 

کانال دفع آب سطحی در سطح شهر در آستانه فصل 
زمستان انجام شد تا شاهد گرفتگی آب و یخ زدگی در 

معابر اصلی شهر نباشیم.
شهردار تیران با بیان اینکه انتقال کانال های آب کشاورزی 
و لوله گاز و نفت از مناطق شهر انجام شده است، تصریح 
کرد: رعایت حریم کانال ها و لوله ها بر اساس قوانین الزم 
است که منجر به تحمیل هزینه هایی به شهرداری به 

منظور اجرای پروژه های عمرانی می شود.
حجتی گفت: به منظور حفظ حریم لوله ها و کانال ها، 
اجرای بعضی از پروژه های عمرانی با تأخیر همراه است و 
هزینه های زیادی را برای حفظ ایمنی در بردارد، در این 
میان نهادهای متولی کمترین همکاری را با شهرداری در 

راستای پرداخت هزینه ها دارند.
وی همکاری وزارت نفت و نیرو در این خصوص را مهم 
دانست و افزود: همکاری این دو وزارتخانه در ایمن سازی 
و اجرای پروژه ها الزم است تا هزینه های ناشی از رعایت 

حریم و جابه جایی طرح های عمرانی کاهش یابد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی
رئیس اداره منابع طبیعی اردستان:

خشکسالی، ۲۰ درصد از درختان تاغ را از بین برد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان لنجان گفت: پیرو ثبت قنات تاریخی منحصر به فرد 
کهروم به شماره ۳۳۷۷۷ در فهرست آثار ملی ایران و ابالغ 
لوحه ثبتی آن به استاندار اصفهان، رونمایی از تابلو ثبتی این 
قنات تاریخی با حضور مسئوالن استان اصفهان و شهرستان 

لنجان انجام شد.
فرهنگی  میراث  انجمن  جلسه  در  کرد:  اظهار  فتحی  احمد 
بخش باغبادران شهرستان لنجان که به مناسبت ثبت این اثر 
تاریخی در فهرست آثار ملی ایران برگزار شد صاحب نظران 
ارزش های  بیان  ضمن  فرهنگی  میراث  حوزه  کارشناسان  و 

منحصر به فرد قنات تاریخی کهروم، بر لزوم حفظ و حراست 
این اثر ملی تأکید کردند.

و  شناس  باستان  عنوان  به  زند  جعفری  دکتر  افزود:  وی 
کارشناس رسمی دادگستری، ضمن ارائه مستندات به دست 
آمده در بررسی قنات تاریخی کهروم محتمل دانستند که قدمت 
این قنات به حکومت آل بویه در ایران بازگشته و لزوم بررسی ها 
و کاوش های دقیق تر در خصوص این قنات را ضروری دانستند.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان لنجان، گفت: این باستان شناس احداث قنات تاریخی 
کهروم در بستر سنگی را یکی دیگر از ویژگی های خاص این 

قنات برشمرده و این موضوع را قابل مقایسه با قنات های نادر 
سنگی ایران برشمردند.

فتحی ادامه داد: خدامراد جوادی، فعال مردمی و پی گیر ثبت 
ملی قنات تاریخی کهروم، آمادگی خود را برای مشارکت در 
حفظ و مرمت این اثر تاریخی زیر نظر اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار تاریخی و طبیعی در فهرست 
گردشگری  توسعه صنعت  و  رونق  زمینه ساز  ایران  ملی  آثار 
شهرستان لنجان و جذب سرمایه گذاران به این منطقه خواهد 

بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی لنجان:

قنات سنگی کهِن باغبادران ثبت ملی شد

فرمانـدار مبارکـه گفت: هنوز هـوا در 
شهرسـتان مبارکه آلوده اسـت، اما در 
مقایسـه با چنـد روز قبـل آلودگی هوا 

کاهش یافته اسـت.
علیرضا حسـینی در گفت وگو با ایسـنا 
در شهرسـتان  هـوا  آلودگـی  دربـاره 
مبارکه، اظهار کرد: دسـتورالعمل های 
مقابلـه بـا آلودگـی هـوا در مبارکـه 
طبـق دسـتورالعمل هایی اسـت که از 
اسـتانداری اصفهـان ابالغ می شـود و 
در دو روز گذشـته و فـردا مـدارس در 
این شهرسـتان تعطیل اسـت و نحوه 
کار در ادارات در روزهـای آلـوده نیـز 
طبـق اعـالم سـتاد کارگـروه کمیتـه 
شـرایط اضطرار آلودگی هوای اسـتان 
اسـت. اکنـون ادارات در مبارکـه بـاز 

کـه مشـکالت  کارمندانـی  و  اسـت 
دورکاری  دارنـد  قلبـی  و  تنفسـی 

می کننـد.
وی افـزود: نظـارت مسـتمر بر صنایع 
آالینـده و معـادن در مبارکـه انجـام 
متخلـف  برخـی صنایـع  و  می شـود 

حتـی تعطیـل شـده اند.
کـرد:  خاطرنشـان  مبارکـه  فرمانـدار 
آلودگـی امـروز نسـبت بـه روزهـای 
گذشـته کاهـش یافتـه اسـت و برای 
سـنجش دقیق آلودگی در مبارکه نیاز 
بـه یـک دسـتگاه پایـش و سـنجش 
آلودگـی داریـم. طبـق پیش بینی هـا 
بارندگـی خواهیـم  فـردا و پس فـردا 
داشـت کـه در نتیجـه آلودگی هـوا تا 

حـد زیـادی کاهـش خواهـد یافت.

فرماندار مبارکه خبر داد:

کاهش آلودگی هوا
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The Leader of the Islamic Rev-
olution, Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, met with a group of 
prominent Iranian women on 
Wednesday and addressed a va-
riety of issues related to women. 
At the beginning of his speech, 
Ayatollah Khamenei expressed 
satisfaction with the holding of 
a meeting that is exclusively for 
women. “God willing, the meet-
ing here today will have numer-
ous benefits for our future and 
our way of thinking. I am very 
happy that we were able to hold 
this meeting this year. This meet-
ing was exclusively for women. 
Up until this moment, it has 
been overflowing with outstand-
ing, excellent ideas. The matters 
discussed by the women were 
very good, and I personally, tru-
ly benefited from them. Some 
recommendations were made. 
God willing, a solution will be 
found for these matters. Some 
of these suggestions may be re-
lated to the Supreme Council of 
the Cultural Revolution,” he said, 

according to a readout of the 
meeting put out by khamenei.ir. 
He added, “They may need to be 
discussed there or in other plac-
es, especially the issue of em-
ploying our intelligent, skilled, 
experienced, knowledgeable, 
scholarly, wise, and perceptive 
women in different places in 
the country where decisions 
are made. This is an important 
matter. Of course, this issue has 
occupied my mind. We need to 
find a way for this. God willing, 
we shall find a way. We will see 
what can be done.”
Western hypocrisy against 
Women
Ayatollah Khamenei castigated 
the “decadent Western culture” 
and its crimes against women. 
“On the issue of women, our 
stance towards the hypocritical 
Western claimants is a position 
of demand, not defense. There 
was a time many years ago, 
when a number of students at 
a university asked me, ‘What 
do you have to say for yourself 

in defense of such and such a 
case?’ I told them, ‘I don’t have a 
defense. I have an attack.’ That is 
how it is with the issue of wom-
en. The world is to blame. When 
I say ‘the world’ I mean the 
Western world, Western philos-
ophy, and the existing Western 
culture. Of course, [what I am 
talking about] is the modernized 
West. I am not concerned about 
the historical West.”
He added, “That is a whole 
different matter. The modern-
ized West is the one that has 
expressed its opinion on all 
aspects of life since about 200 
years ago. We demand answers 
from them. They are guilty with 
regard to the issue of women; 
they are to blame. They have 
really inflicted harm. They have 
committed crimes.”
Ayatollah Khamenei then pointed 
to Islam’s view toward women. 
He said, “Unlike the deeply patri-
archal Western capitalist system, 
in Islam, both men and women 
are prominent and have legal, 

intellectual, theoretical and prac-
tical privileges. But the Western-
ers untruthfully attribute their 
inherent patriarchy to Islam.” 
Two Western misuses of wom-
en
The Leader said two things con-
stitute an example of the West’s 
misuse of women: the field of 
work and the pleasure-centric 
view of women. “The main 
purpose of raising the issue of 
women’s freedom in the West 
was to drag them from the home 
to the factory to use women as 
cheap labor,” he said. 
The Leader said the pleas-
ure-centric view is another fun-
damental blow to women. “In 
this truly sad story, the capitalist 
system, using a variety of meth-
ods, convinces the woman that 
her benefit and value lies in the 
behavior that makes her sexu-
al appeal more prominent and 
more attractive to the men on 
the street. And this is the biggest 
blow to the dignity and status of 
women,” Ayatollah Khamenei 
said. 
Captivity in the name of free-
dom
Referring to the statistics and 
facts that even the official centers 
of Western countries announce, 
he called the West’s claim about 
defending women’s rights the 
ultimate insolence. “The alleged 
freedom of the capitalist system 
is the same as ‘captivity and 
insult’ to women, and one is 
ashamed to even mention some 
incidents in the West,” Ayatollah 
Khamenei noted. 
Promoting Islam’s view on 
women
Ayatollah Khamenei, while re-
pudiating the West’s view on 
women, underlined the need to 
promote Islam’s attitude toward 
women. 

Expressing his satisfaction with 
the presence of a large number 
of scholarly, wise and faithful 
women in the country, Ayatollah 
Khamenei called it necessary to 
explain and expose the disas-
trous view of the West on the 
issue of gender and women.
“By using virtual communica-
tion, present Islam’s view on 
the issue of men and women in 
the form of short and expressive 
propositions and initiatives such 
as creating hashtags these facts 
to those who are thirsty, espe-
cially in Islamic countries,” he 
said. 
Hijab a Sharia necessity
The Leader also referred to 
the issue of the hijab (veil), de-
scribing it as an inviolable Sha-
ria-mandated necessity. “Hijab 
is undoubtedly an inviolable 
necessity, but this inviolable ne-
cessity should not cause those 
who do not fully observe hijab to 
be accused of being irreligious 
or counter-revolutionary,” he 
remarked.  Ayatollah Khamenei 
described those who do not 
observe hijab entirely as being 
“our women and girls” who also 
attend religious and revolution-
ary ceremonies.  “Weak hijab is 
not a right thing, but it does not 
make that person to be consid-
ered outside the circle of religion 
and Revolution,” he added. 
Female champions: the best 
advertisement for hijab
“The best advertisement for the 
hijab is that our sports girl be-
comes a champion and raises 
her country’s flag in front of in-
ternational cameras while stand-
ing on the champion’s podium 
with a hijab,” he said. 
He also said those women who 
had improper hijab stood up to 
the calls for protest against the 
hijab.

Ayatollah Khamenei lambasts Western ‘hypocrisy’ on women

Iran envoy to Azer-
baijan meets Amir 
Abdollahian

Iranian Ambassador to the Re-
public of Azerbaijan Seyed Ab-
bas Mousavi met on Tuesday 
with Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian to brief him 
on the latest developments in 
Tehran-Baku ties and the fu-
ture agendas.
In the meeting, Amir Abdolla-
hian highlighted good and ex-
cellent ties with all neighbors 
within the framework of the 
sitting Iranian administration’s 
neighborly policy, according 
to the Iranian foreign ministry.
He also presented Mousavi 
with the necessary guidelines 
for enhancing relations be-
tween the two neighboring 
countries in various political, 
economic and cultural fields, 
emphasizing a successful 
holding of the Joint Economic 
Commission between the two 
sides in the near future.
In late December, Amir Abdol-
lahian exchanged views with 
his Azeri counterpart Jeyhoun 
Bayramov about the most im-
portant issues of bilateral and 
regional relations during a 
telephone conversation.
At the beginning of the con-
versation, Amir Abdollahian 
congratulated the government 
and people of Azerbaijan on 
the beginning of 2023 and 
expressed hope that relations 
between Tehran and Baku will 
expand in various political and 
economic fields in the New 
Year.
The top Iranian diplomat also 
referred to Tehran’s readiness 
to boost transportation and 
transit ties with Azerbaijan, 
saying cooperation in these 
fields must be increased and 
that we are ready to boost 
trade ties.
Amir Abdollahian reaffirmed 
Iran’s opposition to the pres-
ence of foreign countries in 
the region. He stressed that 
regional countries are capable 
of resolving problems in the 
region properly by adopting 
positive approaches. 
Forming working groups for 
media activities on both sides 
and examining water scarcity 
and pollution of the Aras Riv-
er between the two countries 
were among other issues 
raised and proposed by Iran’s 
foreign minister in the tele-
phone conversation.
Azerbaijan’s foreign minister, 
for his part, underlined the im-
portance of cooperation with 
the Islamic Republic of Iran.
Jeyhun Bayramov also said 
Baku is interested in holding a 
session of the joint economic 
commission of the two coun-
tries in early 2023 and boost-
ing trade and economic ties.

Iran FM receives message 
from UAE 
On Tuesday, Amir Abdollahi-
an also received United Arab 
Emirates Ambassador to Teh-
ran Saif Al Zaabi.
In the meeting, the Emirati en-
voy submitted the message of 
his country’s foreign minister 
to Amir Abdollahian, accord-
ing to the Iranian foreign min-
istry. 
In the message and during 
the meeting, the two sides 
stressed the need to expand 
Tehran-Abu Dhabi relations 
more than ever before.

National Housing 
Movement pro-
jects enjoy 35%-
40% progress in 
Zanjan city

A provincial official put the av-
erage physical progress of the 
National Housing Movement 
projects at 35%-40% in Zan-
jan, the capital city of Zanjan 
province.
Stating that the National 
Housing Movement is a joint 
work between the govern-
ment and the people, Asghar 
Esmaeili, the head of the prov-
ince’s Transport and Urban 
Development Department, 
said that service providers, 
banking networks and exec-
utive bodies are somehow in-
volved in the construction of 
the National Housing Move-
ment units.
In early November 2022, a 
board member of the National 
Land and Housing Organi-
zation announced that about 
57,000 hectares of land within 
the boundaries of the cities 
has been provided for the 
National Housing Movement 
plan.
Arsalan Maleki also said that 
the private sector owners in 
provinces with land shortages 
can participate in the National 
Housing Movement to pro-
vide land.
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.
In early November, Hadi Ab-
basi-Asl, the deputy minister 
of transport and urban de-
velopment, announced that 
currently, at least one million 
units of the National Housing 
Movement are under con-
struction with average pro-
gress of about 30 percent.
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 residen-
tial units of the National Hous-
ing Movement began in early 
February.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and also 
to launch some development 
projects in the housing sector 
was attended by the former 
Transport and Urban Devel-
opment Minister Rostam Qa-
semi.Also, in late July, Qasemi 
inaugurated a project for the 
construction of the first group 
of affordable housing units 
for laborers under the frame-
work of the National Housing 
Movement.
And on November 5, the 
deputy head of the Housing 
Foundation of Islamic Revolu-
tion announced that 195,000 
units of the National Housing 
Movement are under con-
struction in the rural areas, 
and stressed that the figure 
will reach 240,000 units by 
the eleventh Iranian calendar 
month Bahman (January 21, 
2023).

The value of Iran’s non-oil export rose 
19 percent from the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 
21,2022) up to December 31, as com-
pared to the same period of time in the 
past year, data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) show.

According to the IRICA data, Iran ex-
ported 97.843 million tons of goods val-
ued at $43.088 billion in the mentioned 
period, also registering a two-percent 
increase in weight, IRNA reported.
Liquefied natural gas, liquefied pro-
pane, methanol, liquefied butane, and 
film-grade polyethylene were the main 

exported products in the said time 
span. Major export destinations of Ira-
nian non-oil goods were China, Iraq, 
Turkey, the United Arab Emirates (UAE), 
and India.
The Islamic Republic has also import-
ed 28.18 million tons of non-oil com-
modities worth $44.337 billion in the 
first 286 days of the present year, with 
a 14.7-percent growth in value and a 
10-percent increase in weight, year on 
year.
The major items of goods imported into 
the country in the said period include 
corn, rice, wheat, soybeans, sunflower 
seed oil, and cell phones, based on the 
IRICA data.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the mentioned pe-
riod, followed by China, Turkey, India, 
and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-oil 
trade rose 17 percent during the men-
tioned period, as compared to the same 
time span in the past year.
Iran traded more than 126 million tons 

of non-oil products worth over $88 
billion with other countries in the men-
tioned period. As previously announced 
by the IRICA former head, the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20, 2022), as com-
pared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-
oil trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was 
$14 billion (41 percent) more than the 
figure for the preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers, and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official has underlined.

Iran’s non-oil exports increase 19%

In a meeting between the head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) and the United Arab 
Emirate (UAE)’s ambassador to Tehran on Tuesday, 
the two sides stressed the acceleration of mutual 
port, maritime, and transit cooperation.

As the PMO portal reported, during the meeting Saif 
Mohamed Obaid Jasem Al Zaabi underlined the ca-
pacities of UAE companies for port and maritime in-
vestment in neighboring countries, especially Iran, 
and announced a field visit by his country’s experts 
to Iranian ports in the near future.
The Arab official also referred to the very good 
transportation and transit infrastructure in his 
country and welcomed Iran’s approach to develop-
ing transit cooperation with CIS countries.
Al Zaabi emphasized the need for the expansion of 
economic relations between Tehran and Abu Dhabi, 
expressing the trust and interest of the UAE govern-
ment in developing port and maritime cooperation 
with Iran.
PMO Head Ali-Akbar Safaei for his part stressed 
the strategy of the Iranian government to devel-
op economic cooperation and good relations with 

neighboring countries, saying that the development 
of maritime relations between Iran and the United 
Arab Emirates is very important for the Islamic Re-
public.
Stating that Iran is ready for the development of 
maritime, transit, and port relations with Abu Dhabi, 
Safaei emphasized: “Transit and port connections 
between Tehran and Abu Dhabi with Central Asian 
countries and other nations can be formed quickly 
and prosper very fast.”
The official also welcomed any investment by UAE 
port and maritime companies in Iran’s southern 
ports, especially Shahid Rajaei Port and Chabahar 
Port.
“Chabahar Port has very good capacities and the 
private sector of the United Arab Emirates can forge 
long-term investment contracts in Chabahar port,” 
he said.

30m flowers, ornamental plants produced in Golestan province in a year
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Consul-General of the Islamic Republic 
of Iran in Astrakhan Mehdi Akuchekian 
has announced the signing of a deal with 
Russia for building a ship for the Islamic 
Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), 
IRIB reported. According to Akuchekian, 
the mentioned ship is going to be used for 
transferring goods to Astrakhan’s Solyan-
ka Port. Iran and Russia have been devel-

oping cooperation in the joint construc-
tion of large-capacity vessels at Iranian 
shipyards and cargo vessels at Russian 
shipyards, according to a statement from 
the Russian government.
Moscow is also considering the possibil-
ity of investing in Iranian seaports, while 
Tehran has offered its seaports as hubs 
for transiting Russian cargo.

Russia inks 
deal to build 

cargo ship 
for Iran

Iran closes French 
research institute 
in response to 
Charlie Hebdo’s 
sacrilegious car-
toons
In response to the French 
weekly magazine Charlie Heb-
do’s insulting cartoons against 
Iran’s top religious authority, the 
Foreign Ministry on Thursday 
closed a French institute stud-
ying ancient Persian antiquities.
The Institut Français de Re-
cherche en Iran is part of the 
cultural wing of the French em-
bassy.  The ministry said the 
closure of the institute was “the 
first step” in response to the 
sacrilegious cartoons. The move 
comes after the ministry decried 
Charlie Hebdo’s obscene move 
as an indication that Zionism 
has utilized media to act against 
Islam and promote hatred and 
division among human beings.
The controversial magazine had 
in early December announced a 
competition for producing the 
cartoons.
The Foreign Ministry said such 
an offensive move by the no-
torious magazine amounts to 
the violation of the recognized 
moral norms, desecration of re-
ligious sanctities, a sacrilegious 
move against the political and 
religious authorities, and an of-
fense against the administrative 
symbols and Iranians’ national 
values.
Charlie Hebdo’s insult reveals 
once again that Zionism has 
taken advantage of media to 
promote anti-Islamic senti-
ments and foment hatred and 
division among societies and 
people, the ministry added.
On Wednesday, the ministry 
also summoned French Ambas-
sador to Tehran Nicolas Roche 
in protest to the insulting car-
toons. “The Islamic Republic 
of Iran brooks by no means 
any insults to its sanctities, 
and Islamic, religious, and na-
tional values,” Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani told 
the French ambassador at the 
meeting, Press TV reported.
“France has no right to justify 
insults to sanctities of other 
countries and Muslim nations 
under the pretext of freedom of 
expression,” Kanaani said, ex-
pressing Tehran’s “strong pro-
test” to the French government.

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

Iranian embassy 
marks martyrdom 
anniversary of 
Gen. Soleimani
The Iranian embassy in Geor-
gia held an event on Tuesday 
to mark the third martyrdom 
anniversary of General Qassem 
Soleimani.
Ways to fight terrorism were 
discussed at the presence of 
both Georgian and Iranian cul-
tural and academic figures.   
Iran’s ambassador to Georgia 
Mahmoud Adib delivered a 
speech regarding the unique 
characteristics of General 
Soleimani.
He also talked about the role of 
Western countries, especially 
the United States, in creating the 
Daesh terrorist group to wreak 
havoc on the security and sta-
bility of the region.    
During the event, Ambassador 
Adib touched upon the main 
reasons why extremism and 
terrorism were intended to 
weaken and destabilize West 
Asia in cahoots with the finan-
cial support and assistance of 
certain Western states.  

14 Best Benefits Of 
Cowpeas (Lobia) For 
Skin, Hair And Health
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-cowpeas-for-skin-hair-and-health/

Loaded with nutrients, these beans im-
prove weight loss, delay aging, and do 
more good to you.
Cowpeas, just like other beans and leg-
umes, are highly nutrient-dense and 
provide you with many essential vitamins 
and minerals! They not only help you feel 
full and satiated with a nutritious meal 
every time, but are also good for your hair 
and skin health as well! To help you know 
more about cowpeas, their benefits, and 
how you can include them in your meals, 
we have summed it all up for you in the 
following sections!
Health Benefits of Cowpeas:
1. May Help To Maintain Standard Cho-
lesterol Levels
Cowpeas can keep our cholesterol level 
remarkably low. It is an excellent source 
of soluble dietary fiber and protein, which 
play a significant role in decreasing the 
amount of bad cholesterol present in the 
plasma of our blood. They also contain 
steroid compounds called phytosterols. 
These are very effective in maintaining 
the standard cholesterol levels in our 

body (1).
2. May Improve Blood Lipid Profile
The glycemic index of cowpeas is also 
quite lower than many other foods. A 
number of researches have proved that 
a low-glycemic-index-diet is extreme-
ly beneficial for our blood lipid profile. 
Hence, it is another way through which 
the beans can keep our blood cholesterol 
under control (2), (3), (4).
3. May Remove Free Radicals
Cowpeas, especially the creamy white, 
light brown, black and red ones, are load-
ed with antioxidant agents – vitamin A 
and vitamin C. Therefore, consumption of 
these beans may help to get rid of detri-
mental free radicals, which can eventually 
stop the growth of cancerous cells (5).
4. May Regulate Blood Sugar Levels
Being high in soluble fiber, cow pea works 
as a great solution for diabetic condi-
tions. Research suggests that it may help 
to regulate blood sugar levels and lower 
the risk of diabetes mellitus (6).
5. Treats Cardiovascular Ailments
Research suggests that the secondary 

metabolites flavonoids present in cow 
peas may be effective in treating various 
cardiovascular issues, though further 
studies are warranted (7). By including 
the veggie in your regular diet, you can 
easily cut down the risks of developing 
several heart diseases (8).
6. Lignin Content In Cowpeas May Keep 
Fatal Diseases Away
Another good component found in cow-
peas is lignin. It is basically a group of 
phytoestrogens that keep a number of 
fatal diseases like cancer (some specific 
types), stroke, hypertension, osteopo-
rosis, etc. at bay (7). However, further 
research is warranted to establish the as-
sociation between cowpeas and lowered 
risk of some fatal diseases.
7. May Help To Treat Stomach and Pan-
creatic Problems
Very few foods are capable of dealing 
with spleen, stomach and pancreas relat-
ed problems like cowpeas. 
8. May Help With Urination & Bowel Re-
lated Conditions
Cowpeas may be useful in eliminating 

urination problems, such as uneasiness 
or obstructions. Leucorrhea or abnormal 
vaginal discharge may also be managed 
by eating cowpeas regularly (9).
9. Good for Weight Loss
Like other beans, cowpeas are a low-fat, 
and low-calorie food, which is extremely 
beneficial for weight loss. The sodium 
content of the vegetable is also very low. 
Moreover, cowpeas are absolutely cho-
lesterol-free. All these make the item a 
great nutritious option for overweight 
people to shed off excess weight and slim 
down (10).
Benefits of Cowpea for Skin
10. Delays Signs of Aging
As mentioned earlier, cowpeas are rich in 
antioxidants. They contain vitamin A and 
vitamin C, which are two most beneficial 
elements for our skin. Both of these can 
prevent our skin cells from getting dam-
aged by free radicals. They can repair our 
skin and rejuvenate it accordingly. The 
anti-oxidative properties of cowpeas also 
remove various symptoms of aging like 
wrinkles, spots, etc. As a result, we get 

smooth, healthy and glowing skin (5), 
(11), (12).
11. Keeps Skin Healthy
The high protein content of cowpeas is 
also very good for our skin. It accelerates 
the process of skin repair and helps in 
keeping it healthy (7), (13).
Benefits of Cowpea for Hair
12. Offers Health & Shine to Hair
Being an excellent source of antioxidants, 
cowpea is quite effective for our hair too. 
From maintaining the health of our tress-
es to making them shiny, these small 
beans can do almost each and everything.
13. Fights Hair Loss
Cowpeas work as a great solution for 
hair loss (7), (14). If you are suffering 
from the problem of frequent hair loss, 
increasing the intake of cowpeas can help 
you fight against it significantly.
14. Boosts Hair Growth
With the help of cowpeas, you can also 
facilitate the growth of your hair to a great 
extent. The vegetable is high in protein, 
which is one of the most vital compo-
nents of our hair. 

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 12,196 
points to 1.579 million on Wednes-
day.
As reported, over 13.544 billion secu-
rities worth 73.196 trillion rials (about 
$192.6 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index dropped 
10,164 points, and the second mar-
ket’s index lost 20,754 points.
TEDPIX climbed 151,114 points (10.1 
percent) to 1.647 million points in the 
past Iranian calendar week (ended on 
Friday).
The index has risen 87,603 points 
(6.22 percent) to 1.496 million points 
in the previous Iranian calendar 
month Azar (ended on December 21, 
2022).
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, and the most important 
one. The other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).
Iranian government has allocated 150 
trillion rials (about $394.7 million) to 
the country’s Capital Market Stabiliza-
tion and Development Fund (CMSDF) 
in the budget bill for the next Iranian 
calendar year 1402 (begins on March 
21) to support small shareholders, 
Tasnim news agency reported on Jan-
uary 1.
As reported, the government has de-
cided to supply the mentioned fund 
from the shares of state-owned com-

panies to protect small shareholders 
against the risks of the capital market.
Also, in order to strengthen the com-
panies active in the market, a part of 
their profit which is allocated to in-
creasing their capital is going to be 
exempted from tax; this will encour-
age such companies to increase capi-
tal and expand their activities.
In late October 2022, Iran’s Securities 
and Exchange Organization (SEO) 
unveiled a comprehensive support 
package to encourage activities in 
the capital market as shareholders 
were getting reluctant to invest in the 
market.
One of the major measures consid-
ered in this package was the insur-
ance of shareholders’ capital and div-
idends over the next Iranian calendar 
year.
Earlier in February 2022, the govern-
ment’s economic coordination head-
quarters had also unveiled a support 
package for the capital market, which 
included measures such as reducing 
the price of petrochemical feed, re-
ducing taxes on manufacturing com-
panies, defining new regulations for 
the mining sector, increasing the cap-
ital of the Stock Market Stabilization 
Fund, controlling the release of gov-
ernment bonds, and determining the 
exchange rate of the banks; but this 
package, despite the temporary pos-
itive effects, was not able to change 
the general trend of the market and 
prevent the continuous fall of the 
stock prices.

TEDPIX falls 12,000 points
on Wednesday

The loading and unloading of com-
modities in Arvand Kenar port, in 
southwestern Khuzestan province, 
rose 271 percent during the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 21, 
2022), as compared to the same pe-
riod of time in the past year, the head 
of Ports and Maritime Department of 
Abadan County, where the port lies, 
announced.
Kambiz Maleki-Zadeh said that 6,314 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in Arvand Kenar port in the 
said nine-month period.
Arvand Kanar port is the closest port 
to the Persian Gulf at the mouth of Ar-
vand River, and the proximity of this 

commercial port to the ports of neigh-
boring countries, including the ports of 
Faw and Umm Qasr in Iraq, as well as 
Kuwait, can play an influential role in 
the expansion of exports.
As previously announced by the head 
of Ports and Maritime Organization 
(PMO), the loading and unloading of 
goods in the ports of Iran increased by 
5.7 percent in the first nine months of 
the present year, as compared to the 
same period of time in the past year,
Speaking in a press conference on 
the sidelines of the sixth Exhibition of 
Transportation, Logistics, and Related 
Industries, in mid-December, Ali-Akbar 
Safaei said during the mentioned peri-
od 156.714 million tons of goods have 

been loaded and unloaded at ports.
As reported by the PMO portal, in the 
said nine months, loading and unload-
ing operations in the container sector 
reached 1.835 million TEUs, of which 
995,000 TEUs was the share of load-
ing and 845,000 TEUs was related to 
unloading.
The loading and unloading of container 
cargo increased by six percent and 8.4 
percent, respectively, compared to the 
figure for the previous year’s same pe-
riod, the official said.
According to Safaei, in the three quar-
ters of the current year, 11.976 pas-
sengers were also transported from 
the country’s ports, registering a 42.7 
percent rise, year on year.

Head of the Iran-Brazil Joint Chamber of Com-
merce has announced the possibility of launching 
a direct shipping line between the two countries 
for the development of mutual non-oil trade, IRIB 
reported.
Speaking in a meeting of the chamber’s Export De-
velopment Committee on Wednesday, Fakhreddin 
Amerian said: “It is expected that the Islamic Re-
public Shipping Lines (IRISL) will help develop this 
line with support and cooperation.”

He also called on the responsible government enti-
ties to prepare a list of the commodities that can be 
bartered or exchanged between the two countries.
“The Iran-Brazil Joint Chamber [of Commerce] 
considers itself as an agent for the implementa-
tion of the Islamic Republic’s economic diplomacy 
goals, and therefore, with the establishment of a 
representative office in Brazil and obtaining the li-
cense to set up an Iranian business center in the 
country, we are the first joint chamber that has a 

permanent base in the target country,” the official 
said.
According to Amerian, Brazil is one of the biggest 
exporters of livestock inputs to Iran, and launching 
the mentioned shipping line could offer an oppor-
tunity to balance the trade between the two sides.
He put the value of trade between the two countries 
at six billion dollars in the previous year, saying that 
the imports from Brazil were double the value of 
Iran’s exports to the country in the mentioned year.

Tehran mulling over launching direct shipping line to Brasilia
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رییس سـازمان هواپیمایی کشوری 
گفـت: خـاء موجـود در بخـش 
مسـافری فرودگاه اصفهان با تغییر 
مـدل کسـب و کار آژانس هـای 
مسـافرتی در راسـتای جذب مسافر 
و گردشـگر و همچنیـن ایجـاد 
شـبکه پـروازی مناسـب بـرای 
ترغیـب شـرکت های هواپیمایی و 
برقراری پـرواز بـه این شـهر، قابل 

رفـع اسـت.
»محمـد محمدی بخش« در سـفر 
به اصفهـان، فـرودگاه این شـهر را 
یـک فـرودگاه اسـتراتژیک و قلب 
کشـور عنـوان کـرد و افـزود: ایـن 
شـهر یکـی از قطب هـای مؤثـر در 
حوزه هـای مختلـف تکنولـوژی 
بویـژه حـوزه سـاخت هواپیماسـت 
کـه امیدواریـم بـا دسـتور اخیـر 
رییـس جمهـور بـه زودی شـاهد 
پرواز هواپیماهای مسـافری ساخت 

میهـن اسـامی مان باشـیم.
محمـدی بخـش حـوزه پدافنـد 
غیـر عامـل را یکـی از ویژگی های 
بارز اسـتان اصفهـان پـس از حوزه 
مسـافری عنوان کـرد و ادامـه داد: 
قـرار گرفتـن ایـن اسـتان در مرکز 
کشـور موجب شـده در بخش امداد 
هوایی بـه ویـژه در شـرایط بحران 
در اسـتان های همجـوار، از اهمیت 
ویـژه ای برخوردار باشـد بـه طوری 
که خدمت رسانی تحسـین برانگیز 
فـرودگاه شـهید بهشـتی در حادثه 

ناگـوار زلزلـه بـم از یادهـا نخواهد 
رفـت و بـه همیـن دلیـل نمی توان 
فـرودگاه اصفهـان را تنهـا یـک 
فـرودگاه مسـافری در نظـر گرفت 
و بایـد بـه عنـوان یـک فـرودگاه 
اسـتراتژیک و قلـب کشـور بـه آن 

توجـه کنیـم.
رییس سـازمان هواپیمایی کشوری 
ظرفیت هـای  داشـت:  اظهـار 
فـرودگاه اصفهـان در حوزه هـای 
تجهیـزات  افـزاری،  سـخت 
هوانـوردی و فرودگاهـی، سـطوح 
پـروازی و ترمینالی در حـد مطلوب 

سـت. ا
وی زنجیـره اقدامـات انجـام شـده 
در ترمینـال بـار هوایـی فـرودگاه 
اصفهـان را بسـیار هوشـمندانه، 
علمی و دقیق خوانـد و افزود: تأمین 
هواپیمای بـاری به عنـوان تکمیل 
کننـده ایـن زنجیـره از وظایـف 
کشـوری  هواپیمایـی  سـازمان 
اسـت که در همیـن راسـتا اقدامات 

موثـری در حـال انجـام اسـت.
خصـوص  در  بخـش  محمـدی 
تأسـیس شـرکت هواپیمایـی بـا 
پایـگاه اصلی شـهر اصفهـان بیان 
کـرد: در حـال حاضـر چند شـرکت 
خصوصـی درخواسـت راه انـدازی 
ایرالیـن در این شـهر را بـه صورت 
جـدی بـه سـازمان ارائـه کرده انـد 
که مـا مهمترین شـرط ایجـاد این 
ایرالیـن هـا را اسـتقرار در شـهر 

اصفهـان اعـام کرده ایـم.
معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری ارتقـاء بخش 
گردشـگری در حـوزه هوایـی را به 
عنـوان یـک هـدف مهـم بـرای 
توسـعه و امنیت کشـور بیان نمود و 
خواسـتار همکاری همه جانبه کلیه 
دسـتگاههای اجرایـی در جهـت 
رفـع موانـع و مشـکات موجـود و 
ارائـه راهکارهـای مناسـب جهـت 

دسـتیابی بـه ایـن مهم شـد.
مدیـرکل  ضیایـی  ابـوذر 
فرودگاههای اسـتان در این جلسـه 
با ارائـه گزارشـی از آخرین وضعیت 
آمـار پروازهای فـرودگاه، خواسـتار 

مسـاعدت و همـکاری همـه جانبه 
سـازمان هواپیمایی کشـوری برای 
راه انـدازی یک شـرکت هواپیمایی 
با پایگاه اصلـی فـرودگاه اصفهان، 
اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های 
هواپیمایـی داخلـی و خارجـی بـه 
منظـور رونـق پایانـه بـار هوایـی 
فرودگاه شهید بهشـتی و همچنین 
افزایش پرواز در مسـیرهای داخلی 
به ویژه تهران، شـیراز و شـهرهای 

شـمالی کشـور شـد.
معـاون وزیـر و رییـس سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری که بـه همراه 
رحمـت الـه فیـروزی پـور نماینده 
مـردم نطنـز، قمصـر و بـادرود در 

مجلس شـورای اسـامی و حسـن 
خوشـخو معـاون هوانـوردی و امور 
بیـن الملـل سـازمان هواپیمایـی 
کشـوری در سـفر بـه اصفهـان، 
پـس از بازدیـد بخشـهای مختلف 
در  بهشـتی،  شـهید  فـرودگاه 
جلسـه ای کـه بـه منظـور بررسـی 
مسـائل و موضوعـات مربـوط بـه 
محـل  در  اصفهـان،  فـرودگاه 
اسـتانداری و بـا حضـور معاونیـن 
اسـتاندار، جمعـی از مدیـران کل 
دسـتگاههای اجرایـی اسـتان و 
مدیـران بخش خصوصـی در بحث 
گردشـگری برگـزار شـد، حضـور 

فـت. یا
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شرکت ذوب آهن در عملکرد ۹ ماهه بالغ بر 
۳۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی و 

رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرد.
به گزارش ایراسین به نقل از بورس پرس، 
شرکت ذوب آهن با سرمایه اسمی ۶.۱ هزار 
میلیارد تومانی، گزارش عملکرد آذر و ۹ ماه 

سال مالی جاری را ارائه کرد. 
بر این اساس، ذوب در دوره آذر از فروش داخلی 
تیرآهن، میلگرد، کاف، شمش کاالیی، ریل، 
فرآورده های جانبی، سایر محصوالت، شمش 
چدن و فروش صادراتی تیرآهن، میلگرد، 

کاف و شمش کاالیی بالغ بر ۳.۳ هزار میلیارد 
تومان درآمد کسب کرد.

این شرکت بورسی در عملکرد ۹ ماهه بالغ بر 
۳۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد 
و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۵ 
درصدی روبرو شد. میزان تولید چدن مذاب 
کوره بلندها و شمش فوالدی در آذر ماه ۲۳۳.۹ 
و ۲۱۱.۱ هزار تن و طی ۹ ماهه برابر ۲.۲ و ۱.۹ 
میلیون تن است. جزئیات مصرف گاز، برق 
خریداری و برق تولیدی نیروگاه را در ۸ ماهه و 

دوره آذر ماه می توان اینجا مشاهده کرد.

مدیر امـور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان گفت: اجـرای انـواع پروژه های 
مرتبـط بـا آب و خـاک در اراضی ایـن خطـه از دهـه ۷۰ تاکنون هرسـاله صرفـه جویـی بیش از 
۲۵ میلیون متـر مکعـب آب کشـاورزی را در پی داشـته اسـت. غامرضا ُعشـاقی افـزود: صرفه 
جویی مورد اشـاره با اجـرای پروژه های سـامانه های جدیـد آبیـاری، افزایش شـبکه های آبیاری 
و زهکشـی ۳ و ۴، تسـطیح لیزری و بازسـازی قنـوات از نیمه نخسـت دهـه ۷۰ تاکنـون محقق 

شـده است.
وی اضافـه کـرد: آبیاری تحـت فشـار در سـال های گذشـته پروژه های مناسـبی در اسـتان اجرا 
شـد و افزایش آن نیز در دسـتور کار سـازمان قرار دارد. مدیر امور فنی و مهندسـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اصفهان خاطرنشـان کرد: مرمت، الیروبـی، اصاح و بازسـازی قنـوات در این مدت 

در یـک هـزار و ۴۰۰ کیلومتـر از این منابـع آبی انجام گرفته اسـت.
عشـاقی اظهارداشـت: هریک از پروژه های مذکـور دارای ردیف های اعتباری ملی و استانیسـت 

اما بـه دلیل افزایـش هزینه تجهیـزات و ادوات کاربـردی در این طرح هـا، میزان اعتبـارات کافی 
نیسـت و بطور قطع باید بیشـتر شود.

وی افزود: مدیریـت صرفه جویی در مصـرف آب از جمله مهمترین مباحث در صنعت کشـاورزی 
به خصوص در مناطق خشـک همچون اسـتان اصفهان اسـت، لـذا برنامه ریزی بـرای فراگیری 

آن از سیاست های سـازمان جهاد کشـاورزی استان به شـمار می رود.
اسـتان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشـاورزی دارد امـا به دلیل کمبود منابع آبـی، تنها حدود 

۲۰۰ هزار هکتار از آنها زیر کشـت محصوالت زراعـی و باغی می رود.
مجمـوع اراضی باغی اسـتان اصفهـان حـدود ۸۰ هزار هکتار اسـت و مجمـوع تولیـدات باغی و 

گلخانه ای آن در شـرایط عـادی حـدود ۸۰۰ هـزار ُتن برآورد می شـود.
کمبود منابـع آبی سـطحی و زیرسـطحی و تخصیص نیافتـن آب به انـدازه کافی برای کشـت و 

کار از جملـه چالش هـای صنعت کشـاورزی در این اسـتان اصفهان اسـت.

تفاهم نامـه همـکاری به منظـور تأمین منابـع مالی 
موردنیـاز شـرکت فـوالد مبارکـه بـا بانـک رفـاه 
کارگـران توسـط مدیران عامـل دو مجموعـه امضا 

شـد.

محمـد یاسـر طیـب نیـا مدیرعامـل شـرکت فوالد 
مبارکه و اسـماعیل هلل گانـی مدیرعامـل بانک رفاه 
کارگـران ایـن تفاهم نامـه را در محـل سـاختمان 

سـتادی ایـن بانـک امضـا کردند.

طیـب نیـا مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در 
ارتبـاط با امضـای ایـن تفاهم نامه گفت: بانـک رفاه 
از بانک هـای خوش نام کشـور محسـوب می شـود 
و همـکاری خوبـی بیـن شـرکت فـوالد مبارکـه و 
ایـن بانـک وجـود دارد و امیـدوارم ایـن تفاهم نامـه 
در اجـرای طرح های توسـعه فـوالد مبارکـه، نقش 

مؤثـری بـه دنبال داشـته باشـد.
وی افـزود: بـا امضـای تفاهم نامـه همـکاری بانک 
رفـاه کارگـران و شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان 
فصـل جدیـد از همکاری هـای این بانک و شـرکت 
آغـاز خواهـد شـد کـه ماحصـل آن تقویـت صنعت 
فوالد کشـور و پیشـبرد برنامه های اشـتغال زایی در 
این بخـش خواهد بـود و ما از توسـعه همکاری های 

متقابـل اسـتقبال می کنیم.
دکتر طیب نیـا تصریح کـرد: صنعت فـوالد از جمله 
صنایـع کشـور بـه شـمار مـی رود کـه دارای مزیت 
اقتصادی اسـت و ضـرورت دارد حمایـت بانک ها از 

ایـن صنعـت بیش ازپیـش افزایـش یابد.
وی افـزود: نظـام بانکـی می توانـد در اجـرای 
طرح هـای توسـعه ای کـه سـهم ویـژه و مؤثـری 
در اقتصـاد کشـور دارند، بـه ایفـای نقش بپـردازد و 
دراین ارتبـاط بانک رفـاه کارگران که از سـهام داران 
فوالد مبارکـه اسـت از جایـگاه و اولویت برخـوردار 

اسـت.
همچنیـن هلل گانی مدیرعامـل بانک رفـاه کارگران 
در مـورد امضای ایـن تفاهم نامـه گفت: بانـک رفاه 
کارگران تاکنون حمایت های بسـیاری از تولید ملی 
و اشـتغال زایی در کشـور داشـته و ایـن حمایت هـا 
در دولـت عدالت محـور سـیزدهم از گسـتردگی 

قابل توجهـی برخـوردار بوده اسـت.
وی افـزود: بانـک رفـاه آمادگـی دارد بـا حمایـت 
از برنامه هـای توسـعه ای شـرکت فـوالد مبارکـه 
و  پیشـبرد  بسترسـازی  بـه  نسـبت  اصفهـان، 

عملیاتی کـردن ایـن برنامه هـا اقـدام کنـد.

مدیرعامـل بانـک رفـاه کارگـران بـه انتشـار اوراق 
گواهـی سـپرده مـدت دار ویـژه سـرمایه گذاری 
اشـاره کـرد و گفـت: بانـک می تواند بـا انتشـار این 
اوراق بـرای پروژه هـای توسـعه ای شـرکت فـوالد 
مبارکه اصفهان، در راسـتای تأمین منابـع مالی این 

پروژه هـا اقـدام کنـد.
وی در پایـان گفـت: بانـک رفـاه کارگـران از 
سـهام داران فـوالد مبارکـه اسـت و از طرح هـای 
توسـعه ای این واحـد بـزرگ صنعتی حمایـت الزم 

را بـه عمـل مـی آورد.
شـایان ذکر اسـت شـرکت فـوالد مبارکـه هـزاران 
میلیـارد تومـان طرح هـای توسـعه ای در قالـب 
گـروه خـود تعریـف کـرده کـه بهره گیـری از منابع 
و ابزارهـای بانکـی نقـش بسـزایی در تحقـق ایـن 
مهـم دارد و شـرکت فـوالد مبارکـه پیش ازایـن نیز 
با بانک هـای ملـی و تجـارت تفاهم نامـه همکاری 

امضـا کـرده بود.

ذوب آهن طی ۹ ماه عملکرد کسب درآمد ۳۱.۶ هزارمیلیاردی را ثبت کرد؛

رشد ۲۵ درصدی در سه فصل

مدیر امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

طرح های مهندسی هر ساله بیش از ۲۵ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی دارد

فوالد مبارکه و بانک رفاه کارگران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

آغاز فصل جدید اقتصادی ها

 رییس سازمان هواپیمایی کشوری در سفر به اصفهان عنوان کرد:

رفع خالءهای فرودگاه اصفهان با هدف توسعه شبکه پروازی

ســیف ســهندی افــزود: در بحــث گیاهــان دارویی بــه ویــژه گل محمدی 
ــا در  ــای م ــی از چالش ه ــود و یک ــاد ش ــوم ایج ــت ب ــر زیس ــد دفت بای
ــازار اســت و بســیاری از  اقتصــاد دانــش بنیــان بحــث تجــاری ســازی ب
ــوم  ــد زیســت ب ــد و بای ــدام ندارن ــازار امــکان عــرض ان محصــوالت در ب

ــازار باشــد. ــاوری متشــکل از ب ــی و فن عمل
ــش و محصــول از دانشــگاه شــروع  ــد دان ــان تولی وی اظهــار کــرد: جری
ــا  ــل، در دنی ــا قب ــان مدت ه ــن جری ــا ای ــد ام ــازار می رس ــه ب ــده و ب ش
ــد  ــه دانشــگاه می رســد و بای ــازار ب ــا از ب منســوخ شــده چــون امــروز دنی

ــع شــود. ــازار رف ــای ب نیازه
ــنتی  ــی و طــب س ــان داروی ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
ــد  ــم بای ــی داری ــان خوب ــش بنی ــرکت های دان ــروز ش ــرد: ام ــان ک بی
ــش  ــوالت دان ــازی محص ــاری س ــه تج ــود ک ــاد ش ــاختارهایی ایج س

ــود. ــهیل ش ــان تس بنی
ــاورزی  ــت و کش ــی از کش ــان داروی ــی گیاه ــند مل ــت: س ــهندی گف س
ــی  ــان داروی ــوالت گیاه ــد محص ــه تولی ــوط ب ــت مرب ــا صنع ــاز و ت آغ

پایــان می یابــد.
وی افــزود: اگــر بخواهیــم بــه بــازار ۱۵ میلیــارد دالری گیاهــان دارویــی 
برســیم مگــر با همــکاری علــم وفنــاوری کــه مهــد آن دانشــگاه اســت و 
اگــر در کنــار دانشــگاه مراکــز شــتاب دهنــده ایجــاد شــود می توانیــم بــه 

ایــن چشــم انــداز برســیم.
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی و طب ســنتی بیان 
کــرد: در توســعه اکوسیســتم نــواوری بایــد از ابزارهــای تجازی ســازی و 
ــم مســیر توســعه  توســعه دانــش فنــی اســتفاده شــود و تــاش می کنی

نــوآوری را اصــاح کنیــم.
مدیر جهــاد کشــاورزی کاشــان هم گفــت: در حــال حاضــر بــرای تبدیل 
ایده هــای دانش بنیــان بــه محصــول بــا مشــکل مواجهیــم، صنعــت گل 
محمــدی در کاشــان در بحــث صــادرات و ارزش ریالی مشــکاتی دارد و 

باید بــه دنبــال رفــع آن باشــیم.
ــده در کشــور  ــن دارای ای ــزود: کســب و کارهــای نوی ــی اف رضــا مظلوم
ــق آن مشــخص  ــه درســتی ســامان داده نشــده و متصــدی دقی ــوز ب هن
ــن  ــوری تعیی ــت ریاســت جمه ــد توســط معاون ــوزه بای ــن ح نیســت، ای
تکلیــف شــده و مشــخص شــود کــدام وزارتخانــه متصــدی ایــن حــوزه 
ــش  ــا چال ــول ب ــه محص ــده ب ــل ای ــرد: در تبدی ــار ک ــت. وی اظه اس
مواجهیــم و بایــد رونــد تبدیــل ایــده به محصــول تســهیل شــود، صنعت 
ــته ایم  ــوز نتوانس ــان هن ــا در کاش ــادی دارد ام ــدی ارزآوری زی گل محم
راحتــی برداشــت محصــول و خشــک کــردن گل را ایجــاد کنیم کــه این 

ــت. ــذار اس ــت، اثرگ ــادرات و ارزش قیم ــم در ص مه

ــان  ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
دارویــی و طــب ســنتی گفــت: ظرفیت بزرگــی در 
حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی در کشــور 
وجــود دارد و ایــن صنعــت اکنــون یــک میلیــارد 
ــدف  ــق ه ــی دارد و طب ــردش مال ــال گ دالر در س
ــال  ــارد دالر در س ــه ۱۵ میلی ــد ب ــا بای ــذاری م گ

ــد. ــش یاب افزای

 دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی خبرداد:

هدف گذاری گردش مالی تولید 
گیاهان دارویی ۱۵ میلیارد دالر

گزارش ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرای  ــت: ب ــان گف ــتانداری اصفه اس
خــروج از بــن بســت آلودگــی هوای 
اصفهــان نیــاز بــه حضورموثــر 
دســتگاه های نظارتــی، قضایــی و 

ــتیم. ــس هس ــدگان مجل نماین
مهــران زینلیــان روز جمعــه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: اعــداد شــاخص آلودگــی 
هــوا در اصفهــان فاجعــه اســت، 
ــان  ــوزی در اصفه ــازوت س ــد م نبای
اتفــاق بیفتــد امــا کاری از دســت 
ــن  ــد و ای مجموعــه اســتان برنمی آی
ــه  ــه گفت ــت ک ــی اس ــت تلخ حقیق

. د می شــو
ــرد: دســتگاه نظارتی  ــح ک وی تصری
در قــوه قضاییــه در رابطــه بــا 
ــرک  ــد؛ ت ــوزی ورود کن ــازوت س م
ســال های  در  کــه  فعل هایــی 
گذشــته اتفــاق افتاده اســت بررســی 

ــود. و مصوبــات مشــخص ش
از  اینکــه  بیــان  بــا  زینلیــان 
نتظــار  ا مجلــس  نماینــدگان 
مــی رود ورود جــدی بــه بحــث 
آلودگــی هــوا داشــته باشــند، گفــت: 
صحبت هــای نماینــدگان بیشــتر 
کلــی و کلیشــه ای اســت. نماینده ای 
کــه در کمیســیون امنیــت ملــی 
اســت، می توانــد تذکــر بدهــد، 
ــوش  ــه گ ــش ب ــه صدای ــری ک تذک

مــردم برســد.
نماینــدگان  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــم  ــه تصمی ــد ک ــر بدهن ــد تذک بای
مســووالن در شــورای امنیــت ملــی 
ــم  ــد؛ مطمئن ــر باش ــور عالمانه ت کش
ــواهد  ــطه ش ــه واس ــم ب ــن تصمی ای
ــت و در  ــده اس ــه ش ــن گرفت و قرائ
ــه کاِر  ــا اینک ــت ام ــدی نیس آن تری
ــن شــده  علمــی روی شــواهد و قرائ

باشــد، تردیــد دارم.
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره 
حــدود  نــه  روزا مصــرف  بــه 
هشــت میلیــون لیتــر مــازوت در 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــه عنــوان 
مدیریــت اســتان انتظــار داریــم 
ــت و  ــا چیس ــم گزارش ه ــه بدانی ک
ــه می شــود  ــه گرفت ــی ک تصمیم های
ــت  ــاری اس ــی و معی ــه مبنای ــر چ ب
ــه  ــان ک ــرای اصفه ــد ب ــرا بای و چ
نســبت بــه ســال های گذشــته، 
یــک روز هــوای پــاک نداشــته 
اســت، تصمیم هــای مشــابه یــا 

بدتــر از آن گرفتــه شــود.
وی یــادآور شــد: حتــی اگــر مــازوت 
ســوزی هــم نبــود، شــرایط آلودگــی 
ــا  ــود و ب ــی ب هــوای اصفهــان بحران
ایــن وجــود بارهــا تاکیــد و پیگیــری 
ــوزی  ــازوت س ــه م ــم ک ــرده بودی ک
ــد امــا متاســفانه دســتور  اتفــاق نیفت

از جــای دیگــر اســت.
ــا اشــاره بــه اینکه اســتان  زینلیــان ب
اصفهــان از ابتــدای پاییــِز امســال به 
ــف  ــا مــازوت ســوزی مخال شــدت ب
بــوده اســت، گفــت: در شــورای 
تأمیــن مصــوب شــد کــه ایــن اتفاق 
ــا  ــم ب ــمی ه ــات رس ــد و مکاتب نیفت
مراجــع مختلــف انجــام شــد کــه بــه 
هیــچ وجــه اصفهــان تــاب و تحمــل 
زیســت محیطــی بــرای مــازوت 

ــدارد. ــوزی ن س
ــزود: تهــران هیچ پاســخی در  وی اف
ــا پیشــنهاد حفاظــت محیط  رابطــه ب
ــی  ــر تعطیل ــی ب زیســت اســتان مبن
ــروگاه شــهید منتظــری  دو ماهــه نی

ــداده اســت. ن
ــط زیســت  ــرکل حفاظــت محی مدی
اســتان اصفهــان در روزهــای 
موقــت  حــل  بــرای  گذشــته 
شــرایط اضطــراری آلودگــی هــوای 
ــی ۲ ماهه  ــان پیشــنهاد تعطیل اصفه
نیــروگاه شــهید منتظــری را بــا 
مراکــز تصمیــم گیــری کشــور و 
دیســپاچینگ های ملــی )مرکــز 
کنتــرل سیســتم قــدرت بــرق و گاز( 

مطــرح کــرد.

 بهبودآلودگی مستلزم
دخالت مؤثر دستگاه های 

قضایی و نظارتی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان مطرح کرد:

 خبر
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مرکز اطاع رسـانی پلیس اصفهان به نقل از فرمانده انتظامی اسـتان از کشـف 
فـرار مالیاتـی بـه مبلـغ ۵ هـزار میلیـارد و ۱۰۰ میلیون ریالـی در یک شـرکت 

تجاری توسـط پلیس امنیـت اقتصادی ایـن فرماندهـی خبرداد.
سـردار محمدرضا میرحیدری افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامـی اسـتان اصفهـان در ادامـه طرح هـا و برنامه هـای مقابلـه ای خـود با 
مجرمان اقتصادی با اشـرافیت و هوشـمندی خود دریافتند یک شرکت تجاری 
که در زمینه تولید لوله و شـیرآالت سـاختمانی فعالیت می کند پـس از تغییر نام 
شـرکت با ارائه اظهار نامه های غیـر واقعی از پرداخـت مالیات خـودداری کرده 

اسـت. وی افزود: در همین راسـتا مامـوران پلیس امنیـت اقتصـادی در اجرای 
مـاده ۱۸۱ قانـون مالیات هـای مسـتقیم طـی هماهنگی بـا مرجـع قضائی به 
همراه تیـم بازرسـی اداره کل امور مالیاتی به این شـرکت اعزام و سیسـتم های 

حسـابداری و مالی آن را مورد بررسـی دقیق قـرار دادند.
فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه این شـرکت از سـال ۱۳۹۴ تا 
۱۴۰۰ اقدام به ارسـال اظهار نامه هـای غیر واقعی می کـرده ادامـه داد: نهایتاً با 
بررسی های صورت گرفته توسـط کارشناسـان اداره کل امور مالیاتی مشخص 
شـد این شـرکت مرتکب فـرار مالیاتی به مبلـغ ۵ هـزار میلیـارد و ۱۰۰ میلیون 

ریال شـده است.
سـردار میرحیدری با بیـان اینکه پرونـده این فـرار مالیاتی برای انجـام اقدامات 
قانونی بـه مرجع قضائـی ارسـال و اقدامات نهایی در راسـتای پرداخـت مالیات 
توسـط این شـرکت در حـال انجام اسـت گفـت: تخلفـات مالی شـرکت های 
خصوصی و فعـاالن اقتصادی بـه صورت دقیق و هوشـمندانه توسـط ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی رصد شـده و با متخلفـان برابر قانون برخورد می شـود و 
پلیس اجـازه نخواهد این گونـه افراد با اقدامـات مجرمانه خود به اقتصاد کشـور 

ضربه زده و اختـال در زندگی مـردم را به وجـود آورند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

کشف فرار مالیاتی 
۵ هزار میلیارد 
ریالی
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 مریم یــادگاری  قیمــت مســکن دغدغــه ای برای 
آنهایی اســت کــه به دنبــال خانــه دار شــدن هســتند، 
ــا در ایــن آشــفته  آدم هایــی کــه برخــی در تالشــند ت
ــم  ــند و برخــی ه ــته باش ــه ای داش ــد خان ــازار بتوانن ب
ــد.  ــتری می گیرن ــه بیش ــر روز فاصل ــا ه ــن رؤی از ای
در واقــع چشــم انــدازی نــه چنــدان روشــن در مقابــل 

ــازار مســکن اســت. ب

تورم مسکن شتاب گرفت
جهــش بی ســابقه قیمــت مســکن بین ســالهای 
۱۳۹۷ تــا ۱۳۹۹ منجــر بــه افــت شــدید قــدرت خرید 
ــه  متقاضیــان شــد. در ســال ۱۴۰۰ قیمــت مســکن ب
ثبــات نســبی رســید امــا مجــدداً در ســال ۱۴۰۱ تورم 
مســکن شــتاب گرفــت و در حــال حاضــر تــورم نقطه 
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه ۴۶ درص ــکن ب ــه مس ــه نقط ب
رکــود معامــالت معمــواًل تأثیــر منفــی بــر ســاخت و 
ــی  ــم ط ــت ارز ه ــان قیم ــد. نوس ــاد می کن ــاز ایج س
ــزار  ــاالی ۴۰ ه ــه ب ــیدن آن ب ــر و رس ــای اخی روزه
ــی در  ــه انتظــارات تورم ــازار آزاد منجــر ب ــان در ب توم
ــده  ــکن ش ــازار مس ــه ب ــا از جمل ــیاری بخش ه بس
ــاز  ــورم ۵۱ درصــدی ســاخت و س ــا از ت اســت. آماره
ــا  ــت دارد و برآورده ــال حکای ــار امس ــکن در به مس
ــن،  ــت زمی ــاب قیم ــدون احتس ــد ب ــان می ده نش
هزینــه ســاخت بــه متــری بــاالی ۸ میلیــون تومــان 
ــد  ــن حــال ســازندگان می گوین ــا ای رســیده اســت؛ ب
کــه بــا نوســانات نــرخ ارز در ماههــای اخیــر آمارهای 
جدیــد متفــاوت خواهــد بــود و ایــن مســاله می توانــد 
ــی و  ــش دولت ــر دو بخ ــاز در ه ــاخت و س ــن س دام

ــرد. ــی را بگی خصوص

ــکن در  ــان مس ــای پنه ــت تقاض ظرفی
کشور

در ایــن میــان امــا طــرح ملــی مســکن شــاید نجــات 
گــر باشــد، طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه اگرچــه 

ــق  ــوز محق ــود را هن ــان خ ــر طراح ــیل مدنظ پتانس
ــکن در  ــان مس ــای پنه ــت تقاض ــا ظرفی ــرده، ام نک
کشــور را بــه سیاســت گذار و قانون گــذار نشــان 
داده اســت و اگرچــه فقــط ۹ درصــد متقاضیــان واجــد 
ــت  ــه دریاف ــکن در چرخ ــی مس ــت مل ــرایط نهض ش
ــد، آمــار ثبــت نامی هــا جمعیــت ۵.۵  ــرار دارن ــه ق خان
ــازار مســکن را  میلیــون نفــری تقاضــای مطلــق در ب
ــه  ــازی برنام ــه وزارت راه و شهرس ــد ک نشــان می ده
مشــخصی بــرای پاســخگویی بــه نیــاز مســکن ایــن 
جمعیــت ارائــه نکــرده اســت. حــاال بــا توجــه به رشــد 
ــه نظــر می رســد کــه  قابــل توجــه قیمــت مســکن ب
ــدف  ــا ه ــازی ب ــرح وزارت راه و شهرس ــن ط بزرگتری
ــکونی  ــد مس ــون واح ــک میلی ــالیانه ی ــاخت س س
در شــرایطی قــرار دارد کــه طــرف تقاضــا تــوان 
ــز  ــا نی ــدارد و بانک ه ــن آورده ن ــرای تأمی ــی ب چندان
ــا ۴۵۰  ــهیالت ۲۵۰ ت ــن تس ــه تأمی ــف ب ــه مکل ک
میلیــون تومانی بــه ازای هــر واحــد هســتند در ۱۴ ماه 
ــد.  ــی داده ان ــروژه جاخال ــن پ ــه نوعــی از ای گذشــته ب
ــد در  ــئوالن برمی آی ــای مس ــه از صحبته ــور ک آنط
بیــش از یــک ســال گذشــته کــه از تصویــب قانــون و 
تکلیف وزارت راه و شهرســازی برای ســاخت مســکن 
ــن  ــدل جایگزی ــان، م ــز آورده متقاضی ــذرد، بج می گ
بــرای تأمیــن آورده پیش بینی نشــده و به پیشــنهادات 
ــز پاســخ مثبتــی  ــع نی ــرای تأمیــن مناب انبوه ســازان ب

ــت. ــده اس داده نش

افزایش هزینه های ساخت مسکن
ــه  ــاز ب ــدی ساخت وس ــورم ۵۱ درص ــه ت اگرچ
تنهایــی می توانــد فعالیهــای ســاختمانی را دچــار 
ــل  ــکن، عوام ــازندگان مس ــی س ــد ول ــالل کن اخت
رکــودزای دیگــر مثــل عــوارض ســاختمانی، هزینــه 
دســتگاههای خدمــات رســان، رشــد نــرخ دســتمزد، 
ــه تأمیــن اجتماعی  افزایــش احتمالی و ســنگین هزین
کارگــران را از دیگــر مشــکالت حــوزه تولیــد مســکن 

می داننــد. بــه تازگــی رییــس ســازمان نظــام 
مهندســی هــم از پاییــن بــودن تعرفــه دســتمزد 
ــت  ــن اس ــن ممک ــرده و بنابرای ــه ک ــان گالی مهندس
ــر از  ــون کمت ــه هم اکن ــی ک ــات مهندس ــرخ خدم ن
یــک درصــد اســت نیــز بــاال بــرود. مجمــوع عوامــل 
ــازار مســکن ایجــاد  فــوق ســه عارضــه منفــی را در ب
ــت  ــد، اف ــای تولی ــد هزینه ه ــامل رش ــه ش ــرده ک ک
تــوان متقاضیــان مصرفــی و رکــود معامــالت اســت.

مشکالت جدی دربازار مسکن
فرشــید پورحاجــت عضــو هیــات مدیــره کانون 
انبوه ســازان مســکن اســت وی معتقــد اســت در 
ایــن آشــفته بــازار مســکن بســیاری از ســازندگان از 
منابــع پیــش فــروش یــا تســهیالت بانکــی اســتفاده 
می کننــد. ســازنده واحــد را بــا قیمتهــای قبــل 
ــود  ــد خ ــه تعه ــد ب ــرده و بای ــذار ک ــی واگ از گران
ــادی  ــانات اقتص ــه نوس ــه ب ــا توج ــد. ب ــل کن عم
ــی  ــود برخ ــاد می ش ــازنده ایج ــد س ــد از تعه ــه بع ک
ــد  ــوند و نمی توانن ــکل می ش ــار مش ــازندگان دچ س
زمینــی هم قیمــت زمینــی کــه قبــاًل در اختیــار 
ــر  ــاله منج ــن مس ــد. ای ــداری کنن ــتند را خری داش
بــه رکــود فعالیتهــای ســاختمانی و متعاقــب آن 
فشــار تقاضــا بــر بــازار مســکن می شــود. وی 
متذکــر شــد کــه در طــی دو ســال گذشــته بــا نوعــی 
ــی  ــت مل ــروژه نهض ــردن پ ــی ک ــال در اجرای انفع
مســکن مواجــه بودیــم و هزینه هــای ســاخت 
ــک  ــا ی ــر ت ــد. اگ ــار ش ــت و تلنب ــش یاف ــًا افزای مرتب
ــون  ــری ۵ میلی ــدود مت ــا ح ــد ب ــل می ش ــال قب س
ــروز  ــرد ام ــور ک ــع و ج ــروژه را جم ــن پ ــان ای توم
هزینه هــا بــه حــدود متــری ۹ میلیــون تومــان 
رســیده اســت. در همیــن چنــد وقــت اخیــر از بابــت 
ــقفی،  ــای س ــت و بلوک ه ــت یونولی ــش قیم افزای
قیمــت هــر متــر از واحدهــای نهضــت ملی مســکن 
۱۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافــت. وی تاکیــد کــرد: 

آقایــان در وزارت راه و شهرســازی، اصــل را رهــا 
ــای  ــه ج ــه ب ــبیده اند. وزارتخان ــرع را چس ــرده و ف ک
ــه  ــود گرفت ــه خ ــکاری ب ــش پیمان تســهیل گری، نق
اســت. بایــد شــرایط را بــرای ورود بخــش خصوصی 
ــد  ــا می کردن ــد مســکن مهی ــه طــرح جهــش تولی ب
امــا ایــن اقــدام را صــورت ندادنــد و حتــی اعتنایی به 
هزینه هــای بــاالی تولیــد مســکن نکردنــد. شــرایط 
ــای  ــازندگان در داالن ه ــه س ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــات  ــو هی ــده اند. عض ــا ش ــم اداری ره ــچ و خ پرپی
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــازان ب ــون انبوه س ــره کان مدی
۴۶ درصــدی صــدور پروانــه ســاختمانی گفــت: 
ــی ســاخت  ــدون اغــراق، توانای بخــش خصوصــی ب
ســالیانه ۸۰۰ هــزار واحــد مســکونی را دارد امــا 
اقدامــات وزارت راه و شهرســازی شــامل مداخــالت 
ــت  ــاالن صنع ــای فع ــدم مداخــالت، دســت و پ و ع
ســاختمان را بســته اســت. مــا حتــی در حــوزه صدور 
پروانــه صالحیتــی کــه می بایســت از وزارت راه 
ــتیم. ــکل هس ــار مش ــم دچ ــذ کنی ــازی اخ و شهرس
ــروژه  ــی پ ــران اصل ــت ارز از بازیگ قیم

نهضت ملی
عضــو هیــات مدیــره کانــون انبوه ســازان در ادامــه بــا 
تاکیــد بــر اینکــه قیمــت ارز، از بازیگــران اصلــی پروژه 
ــزود:  ــود اف ــوب می ش ــکن محس ــی مس ــت مل نهض
بســیاری از متقاضیــان واحدهــای نهضــت ملــی 
ــان آورده  ــون توم ــز ۴۰ میلی ــد از واری ــز بع مســکن نی
ــد.  ــدی را ندارن ــای بع ــت آورده ه ــوان پرداخ ــه، ت اولی
ــدی  ــاً کن ــان و متعاقب ــزش متقاضی ــث ری ــن باع ای
ــد از  ــن بای ــود. بنابرای ــاختمانی می ش ــای س فعالیته
ــران  ــع جب ــهیالت، مناب ــقف تس ــش س ــق افزای طری
شــود کــه آن هــم مســائل خــود را دارد و ممکن اســت 
متقاضیــان تــوان پرداخــت اقســاط را نداشــته باشــند. 
ــاره  ــازان درب ــون انبوه س ــره کان ــات مدی ــو هی عض
افزایــش حــدود ۵۱ درصــدی هزینــه ســاخت یــادآور 
شــد: ایــن آمــار مربــوط بــه بهــار امســال و دالر حدود 
۳۲ هــزار تومــان اســت. اگــر آمــار جدیــد ارائــه شــود 
اعــداد و ارقــام متفــاوت خواهــد بود. تــورم فقــط دامن 
پروژه هــای نهضــت ملــی را نمی گیــرد بلکــه مربــوط 
بــه ســاخت و ســاز بخــش خصوصــی هــم می شــود.
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رئیــس کل بانک مرکــزی به منظــور توســعه و تقویــت ارتباطات و مناســبات 
ــی  ــدر هیئت ــارس، در ص ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــا کش ــی ب ــی و بانک پول

تخصصــی وارد دوحــه پایتخــت قطــر شــد.
محمدرضــا فرزیــن - رئیــس کل بانــک مرکــزی - در دیــدار بــا شــیخ بنــدر 
ــعه  ــر توس ــر - ب ــزی قط ــک مرک ــس کل بان ــی - رئی ــد آل ثان ــن محم ب
همکاری هــا و ارتباطــات پولــی و بانکــی میــان تهــران و دوحــه تاکیــد کــرد.

وی بــا تاکید بر چشــم انــداز مثبــت مناســبات اقتصــادی ایــران و قطــر تاکید 

کــرد: بــا افزایــش همکاری هــای پولــی و بانکــی میــان دو کشــور بــه همراه 
در دســتور کار قــرار دادن پیمان هــای پولــی دو و چندجانبــه قطعــاً بــه اهداف 

پیــش بینــی شــده در مناســبات تهــران دوحــه خواهیم رســید.
همچنیــن در ایــن دیــدار رئیــس کل بانــک مرکــزی قطــر بــر عالقه منــدی 
ایــن کشــور بــرای افزایــش مناســبات بانکــی و پولــی بــا ایــران تاکیــد کــرد 
ــزو  ــران ج ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــی ب ــبات بانک ــعه مناس ــت: توس و گف
ــع دو کشــور  ــه نف ــاً ب ــا قطع ــن همکاری ه ــی ماســت و ای اولویت هــای اصل

ــود. ــد ب خواه
ــا و  ــش همکاری ه ــق و افزای ــرای تعمی ــزاری ب ــر اب ــرد: از ه ــح ک وی تصری

مناســبات بانکــی و پولــی بیــن قطــر و ایــران اســتفاده خواهیــم کــرد.
ــز  ــور خارجــه نی ــر ام ــاون اقتصــادی وزی ــری مع ــر صف ــی اســت، دکت گفتن
ــش  ــد. افزای ــی می کن ــفر همراه ــن س ــزی را در ای ــک مرک ــس کل بان رئی
ــیه  ــورهای حاش ــا کش ــران ب ــی ای ــی و بانک ــای پول ــادالت و همکاری ه تب

ــرار دارد. ــزی ق ــک مرک ــدی بان ــتور کار ج ــارس در دس ــج ف خلی

آغاز دیپلماسی 
منطقه ای در حوزه 
پولی و بانکی

روسای کل بانک مرکزی ایران و 
قطر دیدار کردند؛

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S
ادامه از صفحه 1

مســلمًا می تــوان ســناریوهای ترکیبــی 
متعــددی از دو ســناریوی فــوق را بــرای 
بلندمــدت طراحــی کــرد. ممکــن اســت ایــن 
نقــد وارد شــود کــه چــرا منابــع ارز بیت المــال 
بایــد ارزان فروختــه شــود؟ پاســخ ایــن 
ــه  ــت بلک ــور نیس ــه این ط ــه همیش ــت ک اس
ــر  ــی گران ت ــر و زمان های ــی ارزان ت زمان های
ــت  ــن تثبی ــی در کل ای ــود ول ــه می ش فروخت
بــه نفــع اقتصــاد اســت. همچنیــن آثــار 
مثبــت ثبــات در ســطح اقتصــاد کالن را نبایــد 

دســت کم گرفــت.
تمام نقدهایی که بـه دالر جهانگیـری وارد بود 
بـه دالر فرزینی هـم وارد اسـت، حـاال ممکن 
اسـت در جزییاتـی متفـاوت باشـد، ولـی چـرا 

یادگیـری در ایـن سیسـتم وجود نـدارد؟.
تنهــا حالتــی کــه می توانــد ماجــرا را متفــاوت 
کنــد ایــن اســت کــه ایــن دالر جدیــد منجــر 
بــه تک نرخــی شــدن ارز بشــود کــه بــا 
ــن  ــرخ آزاد دارد چنی ــا ن ــه ب ــه ای ک ــن فاصل ای
ــای  ــه آق ــی ک ــزی محتمــل نیســت. زمان چی
ــرخ  ــرخ ۴۲۰۰ را اعــالم کــرد، ن جهانگیــری ن
بــازار آزاد حــدود ۵۸۰۰ بــود. یعنــی نــرخ 
ــود. االن  ــازار آزاد ب ــرخ ب اعالمــی ۷۰ درصــد ن
هــم دقیقــاً همیــن اتفــاق افتــاده اســت: نــرخ 
ــازار  ــرخ ب ــد ن ــدود ۷۰ درص ــی ح ۲۸.۵ تومان

آزاد اســت.
مابقـی اتفاقـات آن زمـان هـم نعـل بـه نعـل 
تکرار خواهد شـد. مثاًل بعداً مفسـدانی که دالر 
فرزینی گرفته اند کـه کاال وارد کنند و نکرده اند 
دسـتگیر خواهنـد شـد و یـا سـال آینـده آقای 
فرزیـن مشـابه جهانگیـری در یـک سـال بعد 
از اعـالم نـرخ ۴۲۰۰، خواهد گفـت: »صادرات 
محصوالتی که مـواد اولیـه آنها بـا ارز فرزینی 

تهیه شـده ممنوع اسـت«.
ــًا  ــه ارزی قطع ــت بهین ــه: سیاس ــا  توصی و ام
ــی  ــه دالر تک نرخ ــد ک ــه ای باش ــد بگون بای
شــود و حمایــت از طبقــات ضعیــف بــا کوپــن 

ــرد.                                   ــورت بگی ــک ص الکترونی

اقتصاددان و تحلیلگر بازار سرمایه

ناروشن مثل چشم انداز بازار مسکن
داستان مسکن در پهنه تاِر این روزهای بازار چه پایانی دارد؛ 



ارائـه ایده هـای اسـتارتاپی عالـی ممکـن 
اسـت بـرای کارآفرینـان مشـتاق دشـوار 
باشـد، بـه خصـوص زمانـی کـه بـه نظـر 
می رسـد دیگـران از قبـل همـه ایده هـای 
خـوب بـرای یـک کسـب و کار را شـکار 
کرده انـد. با ایـن حال بـا بهبـود محصوالت 
موجود یـا تغییر یک ایـده قدیمـی، موفقیت 
شـما در این راه کامـًا امکان پذیر اسـت. به 
همین دالیـل امـروز چنـد نمونـه از بهترین 
ایده هـای اسـتارتاپی را بـا شـما در میـان 
می گذاریـم. ایـن ایده هـا می تواننـد هنگام 
تصمیـم گیـری بـرای ایجـاد کسـب و کار 
جدیـد چـراغ راهتـان باشـند. بـا توجـه به 
ایـن ایده هـا می توانید بـا آگاهی کامـل ایده 
خود را گسـترش دهیـد و در این مسـیر گام 

برداریـد.

ــا  ــی ی ــوای آموزش ــد محت ــتارتاپی تولی ــده اس  ۱ ( ای
فعالیت هــای آموزشــی 

ــی  ــزار و فعالیت های ــال اب ــه دنب ــه ب ــن همیش والدی
ــه فرزندانشــان را ســرگرم و مشــغول نگــه  هســتند ک
ــل  ــت قاب ــورد فعالی ــا در م ــای راهنم ــد. کتابچه ه دارن
ــای  ــف، طرح ه ــنی مختل ــای س ــرای گروه ه ــام ب انج
درســی خانــه یــا مدرســه یــا حتــی پیــاده روی مجازی 
در طبیعــت یــا قصــه گویــی، همگــی می تواننــد 

ــند. ــبی باش ــتارت آپ مناس ــای اس ایده ه
 

۲ ( یــک کســب و کار مرتبــط بــا تهیــه یــا ارســال غــذا 
راه انــدازی کنیــد

تــا ســال ۲۰۲۶، بیــش از ۲۱۷ میلیــون نفــر در ایــاالت 
متحــده از خدمــات تحویــل غــذا بــه صــورت آنالیــن 
اســتفاده خواهنــد کــرد. ایــن دســته از ایده هــای 
ــتقبال  ــورد اس ــز م ــران نی ــور ای ــی در کش ــتارت آپ اس
قــرار گرفته انــد و بــازار تحویــل غــذای آنالیــن کشــور 
بــا حضــور اســتارتاپ هایی نظیــر اســنپ فــود دگرگون 
ــتارتاپی  ــای اس ــن ایده ه ــی از بهتری ــت. یک ــده اس ش
ســال های اخیــر ایــن اســت کــه وارد ایــن بــازار 
ــدازی  شــوید و یــک ســرویس آماده ســازی غــذا راه ان
ــردم  ــی م ــهیل زندگ ــه تس ــن کار ب ــا ای ــا ب ــد ت کنی
ــن  ــه آنالی ــا ارائ ــد ب ــد. همچنیــن می توانی کمــک کنی
ــا  ــو، وگان، ی ــل کت ــی مث ــی تخصص ــای غذای رژیم ه
ــب  ــن راه کس ــی در ای ــم غذای ــای رژی ــایر برنامه ه س

ــد. ــد نمائی درآم

ــی  ــات غذای ــش ضایع ــرای کاه ــل ب ــک راه ح  3 ( ی
ــد  ــداع کنی اب

ایجــاد یــک اســتارتاپ بــا تمرکــز بــر کاهــش ضایعات 
ــل  ــی قاب ــع مال ــد مناب ــا می توان ــه تنه ــی ن ــواد غذای م
ــه  ــاورد، بلک ــان بی ــه ارمغ ــما ب ــرای ش ــه ای ب مالحظ
ــد  ــی ایجــاد می کن ــی در سیســتم غذای ــرات مثبت تغیی
و بــه صرفه جویــی در هزینــه فروشــگاه های مــواد 
غذایــی و رســتوران ها کمــک می کنــد. کمــک 
ــن  ــی از جدیدتری ــی یک ــات غذای ــش ضایع ــه کاه ب
ایده هــای اســتارت آپ اســت کــه هنــوز بــازار آن 

ــت. ــده اس ــباع نش اش

 4 ( در غذاهای گیاهی سرمایه گذاری کنید
بــازار مبتنــی برگیاه خــواری در بســیاری از کشــورهای 
ــای  ــروش غذاه ــت و ف ــار اس ــال انفج ــان در ح جه
گیاهــی در ســال های اخیــر دو برابــر شــده و در آمریــکا 
ــت.  ــیده اس ــال ۲۰۲۱ رس ــارد دالر در س ــه ۷٫4 میلی ب
ــا  ــواران ی ــص گیاه خ ــوپرمارکت مخت ــک س ــاد ی ایج
ــوع بــدون گوشــت غذاهــای ســنتی یکــی از  پخــت ن
ــرادی  ــرای اف ــی ب ــتارت آپ ــای اس ــن ایده ه جذاب تری
اســت که بــه حفــظ محیــط زیســت عالقمند هســتند.

 5 ( ایده اسـتارتاپی تجارت در زمینه تجارت الکترونیک 
ارسال کاال 

مدل کسـب وکار تجـارت الکترونیکی دراپ شـیپینگ 
و ارسـال کاال بسـیار جذاب اسـت زیـرا نیازی بـه خرید 
موجودی از قبل نـدارد. اگـر تحقیقات کاملـی در زمینه 
رقابـت انجـام دهیـد، فـروش محصـوالت رده بـاال و 
گران قیمـت بـا هزینه های حمل ونقـل پاییـن می تواند 
به سـرعت باعث سـودآوری اسـتارتاپ شـما گردد. این 
نوع تجـارت الکترونیک یکـی از موفق تریـن ایده های 
اسـتارتاپی اسـت که بـا اسـتقبال بسـیاری روبرو شـده 

اسـت.
 

 )subscription boxes ۶ ( جعبه هـای اشـتراک )
درسـت کنیـد

جعبه های اشـتراک یک تجـارت ۲۲٫۷ میلیـارد دالری 
در سطح جهانی هسـتند و این صنعت همچنان در حال 
رشـد اسـت. بازار هدف بکری را انتخاب کنید و سـپس 
مجموعـه ای از کاالهای تخصصی را بـرای ارائه تجربه 
منحصـر بـه فـرد بـه مصرف کننـدگان انتخـاب کنید. 
برخـی از جعبه هـای اشـتراک بـر محصوالت آرایشـی 
و بعضـی دیگر بـر حفظ محیـط زیسـت تمرکـز دارند. 
نقطه شـروع مناسـب را بـرای خـود پیـدا کنیـد و آن را 

ادامـه دهید.
 

۷ ( یک اپلیکیشن فرودگاه محور بسازید
ایجاد یک اپلیکیشـن همه کاره که به مسـافران امکان 
می دهـد در فرودگاه هـای ناآشـنا بتواننـد بـا دریافـت 
اطالعـات به موقـع هدایـت شـوند یکـی از ایده هـای 
اسـتارت آپی جدید اسـت. اگرچـه برنامه هـای مختلف 
سـفر وجود دارند، برنامه ای که حاوی امکانـات رفاهی، 
زمـان انتظار خـط TSA، گزینه هـای حمل ونقل زمینی 
و نقشـه های فـرودگاه اسـت می توانـد برای مسـافران 

بسـیار مفید باشـد.
 

8 ( یک برنامه ریز برای مراسم عروسی شوید
همه گیـری ویـروس کرونـا باعـث افزایـش اسـترس 
بـرای برگـزاری عروسـی های در مقصدهـای خـاص 
شـده و تقاضای بیشـتری بـرای برنامه ریزان عروسـی 
ایجـاد کـرده اسـت. ایـن افـراد می تواننـد بـه مدیریت 
تدارکات عروسـی و سـفر، از جملـه دسـتورالعمل های 
محلـی و الزامات تسـت در هر مقصد و کشـوری کمک 
کنند. اگر عاشـق کاوش هسـتید و تحمل سـاعت های 
طوالنـی کار را داریـد، این یکـی از هیجـان انگیزترین 
ایده هـای اسـتارتاپی اسـت کـه می توانـد برای شـروع 

کسـب وکارتان مناسـب باشـد.
 

۹ ( استارتاپ مرتبط با راهنمای گردشگری محلی
حتـی اگـر خـود را یـک متخصـص محلـی نمی دانید، 

ایجـاد دفترچه هـای راهنمـای محلـی می توانـد شـما 
را بـا محیـط اطرافتـان آشـنا و بـه گردشـگران کمـک 
کند تـا از تجربیـات بی نظیـر در منطقه تان لـذت ببرند. 
ایجـاد یـک اسـتارتاپ مرتبط بـا راهنمای گردشـگری 
محلـی یکـی از بهتریـن ایده های اسـتارت آپی اسـت 
کـه می تواند بـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی منطقه تان 
نیـز کمـک کنـد. راهنماهـای موضوعـی تهیـه کنید، 
جاذبه هـا را مـورد تأکید قـرار دهیـد و بـرای بهره گیری 
از فرصت هـای تبلیغاتـی بـا مشـاغل محلـی ارتبـاط 

برقـرار کنید.
 

۱۰ ( ایده استارتاپی سرویس تحویل خواربار محلی
راه اندازی یـک اسـتارت آپ تحویل مـواد غذایی یکی 
از کـم هزینه تریـن ایده هـای اسـتارت آپ محسـوب 
می شـود. برای شـروع فقط به یک وسـیله نقلیـه و یک 
تلفـن همـراه نیـاز دارید. بـا ارائـه ایـن خدمـات جامعه 
پسـند، به افراد مسـن یـا افـرادی که بـه خاطر مشـغله 
امکان خریـد ندارند، کمک کنید. شـما حتـی می توانید 
بـا مراجعـه بـه فروشـگاه های مـواد غذایـی در منطقه 
خود از تمایـل آنها بـرای همـکاری با شـما بـرای ارائه 

خدمـات مطلع شـوید.
 

۱۱ ( یـک شـرکت برنامه ریـزی رویـداد مجـازی 
راه انـدازی کنیـد

برنامه ریـزی رویـداد مجـازی یـک تجـارت پررونـق 
جدید اسـت چـون گردهمایی های حضـوری به صورت 
آنالیـن برگزار می شـوند یـا رویکـردی ترکیبـی دارند. 
یـک برنامه ریـز ماهر کـه دارای ایـن توانایی اسـت که 
توجـه همـه شـرکت کنندگان را صـرف نظـر از مکانی 
که هسـتند جلب کنـد، برای سـال های آینـده تقاضای 
زیـادی خواهد داشـت. کمک بـه برگـزاری رویدادهای 
مجـازی از آن نـوع ایده های اسـتارتاپی نوین اسـت که 
برای عالقمنـدان بـه تکنولوژی های روز بسـیار جذاب 

و مناسـب خواهـد بود.
 

۱۲ ( فروش محصوالت قابل بازیافت
راه انـدازی یک شـرکت در زمینـه فـروش محصوالت 
قابل بازیافـت )زباله صفـر( در جهان در حال گسـترش 
می باشـد. ایـن ایـده می توانـد یـک تصمیـم اخالقی و 
آگاهانه از نظر محیط زیسـت باشـد. فروش محصوالت 
قابل بازیافـت مانند کیسـه های قابـل اسـتفاده مجدد، 
مسـواک های بامبـو یـا محصـوالت بـا بسـته بندی 
بـدون ضایعـات می توانـد بـرای تعـداد فزاینـده ای از 
مصرف کننـدگان دوسـتدار حفظ محیط زیسـت جذاب 

باشـد.
 ۱3 ( محصـوالت نوآورانـه بـرای حیوانـات خانگـی 

زید بسـا
ایـن روزها تعداد عالقمنـدان به حیوانات خانگی بسـیار 
افزایش یافتـه و ایجاد یک کسـب و کار مرتبط می تواند 
یکـی از سـودآورترین ایده هـای اسـتارتاپی پیش روی 
شـما باشـد. محصـوالت نوآورانـه ای بـرای حیوانـات 
خانگی ایجـاد کنید یـا در پی ارتقـاء اسـباب بازی، لوازم 

جانبی یا حتـی لباس بـرای حیوانـات خانگی باشـید.

 )Custom Clothing( لباس هـای سفارشـی ) ۱4  
تهیـه کنیـد

فروش لباس های سفارشـی مخصوص هر مشـتری یا 
ارائـه خدمـات خیاطـی می توانـد یکـی از خالقانه ترین 
ایده هـای اسـتارت آپ بـرای شـما باشـد. محبوبیـت 
صنعت پوشـاک سفارشـی مخصـوص هر مشـتری در 
حـال افزایـش اسـت و بیانگـر ظرفیـت آن برای رشـد 

طوالنـی مدت اسـت.

 ۱5 ( ایده استارتاپ فروش آنالین لباس های قدیمی
تقاضـا بـرای مد مبتنـی بـر لباس هـای قابـل بازیافت 
کمک کـرده اسـت تـا لباس هـای دسـت دوم بـه یک 
صنعت 3۶ میلیارد دالری در ایاالت متحده تبدیل شـود 
کـه پیش بینی می شـود در پنج سـال آینده ایـن رقم دو 
برابر شـود. فـروش لباس هـای قدیمـی، دسـت دوم و 
قابل بازیافت در رسـانه های اجتماعـی، پلتفرم تجارت 
الکترونیـک یـا اپلیکیشـن های مربوطـه را بـه عنوان 
یکـی از ایده هـای اسـتارتاپی که بـه آن فکـر می کنید 

مد نظـر قـرار دهید.

 ۱۶ ( وبالگ نویسی را شروع کنید
شـاید تعجـب کنیـد امـا در دورة شـبکه های اجتماعی 
بـالگ نویسـی یکـی از سـاده ترین ایده های اسـتارت 
آپی پولسـاز به شـمار مـی رود. یک بـازار هـدف بکری 
را پیـدا کنیـد )مثـل ورزش الکترونیکـی یا کشـاورزی 
شـهری( و محتوای جذابـی پیرامـون آن ایجـاد کنید. 
پس از ایجـاد مخاطـب، می توانیـد از طریـق تبلیغات، 
رابطه هـای وابسـته و حتـی فـروش محصـول درآمـد 

کسـب کنید.

 ۱۷ ( نویسنده کتاب های الکترونیکی شوید
اگــر دســتی در نوشــتن داریــد، می توانیــد یــک 
ــی را در  ــای الکترونیک ــوید و کتاب ه ــف ش ــر مؤل ناش
پلتفرم هــای مجــازی بفروشــید. تألیــف و نشــر کتــاب 
ــتارت  ــای اس ــاده ترین ایده ه الکترونیکــی یکــی از س

ــود. ــوب می ش ــندگان محس ــرای نویس آپ ب
 ۱8 ( رزومه نویس شوید

همه به یـک رزومه نیـاز دارند، اما تعـداد کمـی از افراد 

در نوشـتن رزومـه خـود مهـارت دارنـد یـا از آن لـذت 
می برنـد. اگـر تجربـه نویسـندگی داریـد و بـه دنبـال 
راه انـدازی اسـتارتاپی بدون هزینـه راه اندازی هسـتید، 
ایجـاد یـک سـرویس رزومـه نویسـی می توانـد یـک 
راه حل برای شـما باشـد. راه انـدازی یک کسـب و کار 
رزومه نویسـی از آن دسـت ایده های اسـتارتاپی اسـت 
که بـرای افـراد خالق و دسـت به قلـم درآمد مناسـبی 

بـه همـراه خواهد داشـت.

 ۱۹ ( فضای کاری مشترک فراهم کنید
بـا ایجـاد یـک فضـای کار مشـترک مـدرن کـه از 
دغدغه هـای کارآفرینان اسـت از محبوبیـت روزافزون 
کار از راه دور بهـره ببرید. یک مکان مناسـب را انتخاب 
کنیـد و آن را بـا امکانـات عالـی و مـورد پسـند مجهز 

کنیـد.
 

۲۰ ( یک مربی )کوچ( آنالین شوید
اگـر از کمک بـه دیگـران برای رسـیدن به اهدافشـان 
لـذت می بریـد و فـرد اجتماعـی هسـتید، این یکـی از 
ایده هـای اسـتارت آپ اسـت کـه می تواند برای شـما 
و مشـتریانتان مفیـد باشـد. شـما می توانیـد در مـورد 
بهبود زندگی شـخصی، کسـب وکار یا حفظ تندرسـتی 

مشـاوره ارائـه دهید.

 ۲۱ ( وب سایت های شکست خورده را متحول کنید
یک وب سـایت بخرید، آن را بهبود ببخشـید و با سـود 
بفروشـید. شـما بایـد بـازار مربوطـه را به خوبـی درک 
کنیـد و مهارت های توسـعه وب داشـته باشـید، اما این 
کار می توانـد یک حرفه سـودآور باشـد. البته بازسـازی 
وب سـایت های شکسـت خورده از آن دسـت ایده های 
اسـتارت آپی اسـت که به میـزان مشـخصی تخصص 

نیاز دارد.

 ۲۲ ( یک توسعه دهنده وب شوید
نیـاز بـه وب سـایت های سفارشـی هرگـز از بیـن 
نمـی رود و اگـر بـا وردپـرس آشـنا باشـید یا یـک یا 
دو زبـان برنامه نویسـی بلـد باشـید، می توانیـد یـک 
استارتاپ توسـعه وب سایت سـودآور راه اندازی کنید. 
این نـوع ایده هـای اسـتارت آپ بـرای افـراد خالق 
و عالقمنـد بـه حـوزه طراحـی وب بسـیار سـودمند 

خواهنـد بـود.

 ۲3 ( پادکست راه اندازی کنید
اگـر در یـک موضـوع دانـش باالیـی داریـد یـا بـه آن 
عالقه منـد هسـتید، وارد عرصـه تولیـد پادکسـت یـا 
میزبانی شـوید. ایجاد یـک مخاطب زمان بر اسـت، اما 
پس از جذب مخاطـب، پادکسـت ها می توانند از طریق 
بازاریابـی وابسـته، کمک هـای مالـی و حمایت هـای 
مالـی کسـب درآمد کننـد. البتـه راه انـدازی پادکسـت 
یکـی از ایده هـای اسـتارتاپی اسـت کـه در دهه هـای 
اخیر اسـتقبال زیادی از آن شـده اسـت. بنابراین سـعی 
کنید پادکسـتی راه اندازی کنیـد که حتمـًا حرفی برای 

گفتن داشـته باشـد.

  ۲4 ( اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی باشید
هنگامـی که یـک بازار هـدف ویـژه پیدا کردیـد و یک 
برند شـخصی سـاختید، جمع آوری فالوور با تعـداد باال 
در اینسـتاگرام یا یوتیوب می تواند از طریق اینفلوئنسـر 

مارکتینـگ به یـک منبع درآمـد قوی منجر شـود..

 ۲5 ( دوره های آنالین ایجاد کنید
سـرگرمی های ناشـناخته می تواننـد بـه ایده هـای 
تجاری سـودآور منجر شـوند، به شـرط اینکه یادگیری 
آن هـا را برای دیگران آسـان کنیـد. اگـر می خواهید به 
دیگران آمـوزش دهید اما بـه مربیگری عالقـه ندارید، 
ایجـاد یـک دوره آنالیـن می توانـد یکـی از ایده هـای 

اسـتارت آپـی جایگزین برای شـما باشـد.

دانـشبنیـان
شنبه 1۷ دی 14۰1 | شمـاره 1242

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
بـه کسـب وکارهای دانش بنیانـی حـوزه علـوم شـناختی تسـهیالت اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ارائـه می شـود
ایـن حمایت هـا بـا هـدف کمـک بـه رونـق کسـب وکارها و امـکان 
تخصیـص وام قرض الحسـنه بـه شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور 
فعـال درحـوزه علـوم و فناوری هـای شـناختی صـورت می گیـرد. 
مجموعه هـای فعـال در ایـن حـوزه بـا تأییـد و حمایـت ایـن سـتاد 
می تواننـد تا سـقف 5 میلیـارد ریـال از وام قرض الحسـنه مهـر ایران 

بهره منـد شـوند.
براسـاس انعقـاد تفاهم نامـه میـان معاونت علمـی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری و بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران؛ 

امـکان تخصیـص وام قرض الحسـنه بـه شـرکت های دانش بنیـان و 
فناور تا سـقف پنج میلیـارد ریال و مـدت زمـان بازپرداخـت ۲4 ماهه 

بـدون تنفس فراهم شـده اسـت.
سـتاد توسـعه علوم و فناوری هـای شـناختی معاونت علمـی، فناوری 
و اقتصـاد دانش بنیان ریاسـت جمهـوری از شـرکت های دانش بنیان 
و فعـال حوزه علـوم شـناختی دعـوت می کند بـه منظور برخـورداری 
از حمایت هـای مالـی بـرای رونـق کسـب و کار و تولیـد محصوالت 
فناورانـه، درخواسـت های خـود را بـرای بررسـی، تأییـد و معرفـی به 
معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری 
تـا ۱4 دی ماه سـال جـاری بـه آدرس اینترنتـی cogc.ir ارائـه کنند.

براساس انعقاد تفاهم نامه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

ریاست جمهوری و بانک قرض الحسنه مهر ایران

ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
گفــت:  اصفهــان  صنعتــی 
اصفهــان بــه جهــت داشــتن 
صنایــع هایتــک می توانــد در 
انقــالب و عملیاتــی کردن نســل 
ــرو  ــور پیش ــت کش ــارم صنع چه

باشــد. 
مجیــد نبــی در همایــش مدرســه 
زمســتانی نســل چهــارم صنعــت 
ــارم  ــت چه ــار داشــت: صنع اظه
مجموعــه ای از تکنولوژی هــا 
و تخصص هــای مختلــف در 
زمینه هــای بــرق، مکانیــک، 
سنســور،  تولیــد  فیزیــک، 
ــات  ــردازش اطالع ــرات، پ مخاب
ــه  ــری ماشــین اســت و ب و یادگی
همیــن جهــت پتانســیل خوبی در 
ــان وجود  دانشــگاه صنعتی اصفه
دارد کــه اســاتید و دانشــجویان به 
ــارم  ــل چه ــالب نس ــمت انق س

ــد.  ــش برون ــی پی صنعت
ــا اشــاره بــه اینکه دانشــگاه  وی ب
مبانــی  اصفهــان  صنعتــی 
علمــی نســل چهــارم صنعــت را 
ــاز  ــد نی ــع بای ــت: صنای دارد، گف
بــه نســل چهــارم را احســاس 
ــری  ــت گی ــاهد جه ــا ش ــد ت کنن
ــگاه ها  ــتاب دانش ــت پرش و حرک

باشــیم. 
ــداد  ــن روی ــی ای ــخنران علم س
ــرد: در اصفهــان صنایع  اعــالم ک
ــا تکنولــوژی خوبــی که  بــزرگ ب
ــت  وجــود دارد نســل ســوم صنع
ــرای  ــد و ب ــازی کردن ــاده س را پی
اینکــه بــه ســمت نســل چهــارم 
ــه  ــز ب ــد مجه ــد بای ــت کنن حرک
ــازی در  ــبکه س ــیون و ش اتوماس

ــوند.  ــوم ش ــل س نس
وی تحقــق اتوماســیون و شــبکه 
ســازی را نیازمنــد اینترنــت 
پلتفرم هــای  و  پرســرعت 
تأکیــد  و  دانســت  مناســب 
ــط  ــد توس ــتر بای ــن بس ــرد: ای ک
شــرکت های بــزرگ آی تــی 
ــی  ــالب صنعت ــود. انق ــم ش فراه
چهــارم آغــاز شــده اســت و بایــد 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی کاف آمادگ
صــورت بگیــرد کــه بتوانیــم در ۶ 
ســال آینده شــاهد دســتاوردهای 

آن باشــیم.
دکتــر نبــی توجــه کارخانجــات و 
ــه ســمت  ــرای رفتــن ب ــع ب صنای
ــک  ــت را ی ــارم صنع ــل چه نس
ــزود:  ــد و اف ــروری خوان ــر ض ام
آزمایشــگاهی بــه نــام نســل 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــارم صنع چه
شــرکت فــوالد مبارکــه در 
دانشــکده مهندســی بــرق و 
کامپیوتــر راه اندازی شــده اســت. 
دانشــیار دانشــکده مهندســی 
بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه 
ــرد:  ــالم ک ــان اع ــی اصفه صنعت
بــرای اینکــه نســل چهــارم 
صنعــت را در تولیــدات کشــور 
شــاهد باشــیم و در آینــده حرفــی 
ــرای گفتــن داشــته باشــیم باید  ب
هم پــای دنیــا در ایــن حــوزه گام 
ــی اســت همایش  ــم. گفتن برداری
ــل چهارم  ــتانی »نس مدرسه زمس
صنعــت« طــی دو روز بشــکل 
ــور  ــا حض ــن ب ــوری و آنالی حض
دانشــجویان 5 دانشــگاه برتــر 
ــی از  ــی کشــور و نمایندگان صنعت
ــه  ــاز ب ــف از ۱3 آغ ــع مختل صنای
ــز  ــاه نی ــا ۱5 دی م ــرد و ت کار ک

ــت. ــه داش ادام

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

اصفهان پیشرو در 
انقالب نسل چهارم 

صنعت

مدرسه زمستانی نسل چهارم 
صنعت برگزار شد:

رئیـس هیئت مدیـره یک شـرکت کارگزار خدمـات ارتباطی شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهان بـر تأمین زیرسـاخت ارتباطی بـه عنوان 

مقدمـه فعالیـت دانش بنیان ها تأکیـد کرد.
تأمین زیرسـاخت همواره مقدمـه توسـعه و فعالیت در سـایر حوزه ها 
محسـوب می شـود. بدون وجود یـک زیرسـاخت مناسـب، نمی توان 
انتظـار فعالیـت صحیـح و کامل شـرکت ها را داشـت. به همیـن دلیل 
ایجاد زیرسـاخت مناسـب را یکـی از مهم تریـن وظایف دولـت مطرح 

کرده انـد.
یکـی از زیرسـاخت های مـورد نیاز بخـش خصوصی، زیرسـاخت های 
ارتباطی اسـت که امروزه بیشـتر با محوریت مخابرات انجام می شـود.

حمیدرضا صبا، رئیس هیئت مدیره شـرکت سـیما ارتباط مهـر، که از 
سـال 1383 تأسیس شـده و سـپس به عنوان کارگزار شـهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در زمینـه تأمین زیرسـاخت های مخابراتی فعال 
اسـت، با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرسـاخت شـبکه برای شـرکت های 
دانش بنیـان و فنـاور گفـت: هر شـرکتی که بـرای اولیـن بـار بخواهد 

فعالیت خـود را آغار کند، نیـاز به شـبکه ارتباطی دارد که زیرسـاخت 
آن توسـط ما تأمین می شـود. وی افزود: در همین راستا شرکت سیما 
ارتبـاط مهر، ارتقـا کمی و کیفـی شـبکه ارتباطی نظیر تأمین شـبکه 
تلفن همـراه، اینترنـت و خدمات مخابراتـی عمومی به منظـور تأمین 
پایـدار شـبکه ارتباطـی شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور را دنبـال 

می کنـد.
صبـا خاطرنشـان کـرد: شـبکه نظـارت تصویری شـهرک نیز توسـط 

شـرکت سـیما ارتباط مهـر تأمین شـده اسـت.
گفتنی است شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نهاد دولتی 
خدمات دهنده به شـرکت های دانش بنیـان و فناور، همواره کوشـیده 
تـا زیرسـاخت های مـورد نیـاز ایـن شـرکت ها را بـه نحوی شایسـته 

تأمیـن کند.
در همین راستا این شـهرک پیوسـته از ظرفیت های بخش خصوصی 
اثرگـذار بـرای ارائـه خدمـات بـا کیفیـت مطلـوب و بـه نفـع بخـش 

خصوصـی، بهـره برده اسـت.

رئیس هیئت مدیره یک شرکت 
ارتباطی تأکید کرد؛

تأمین زیرساخت 
ارتباطی، 
مقدمه فعالیت 
دانش بنیان ها

تقدیم می شود به همه کارآفرینان حوزه های نوین اقتصادی؛ قسمت اول
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