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مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشست طرح و پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی استان اصفهان:

حمایت از واحدهای دانش بنیان کار ما را تسهیل خواهد کرد

5

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره »شب های فوتبالی« افشاگری کرد:

بودجه سالیانه باشگاه سپاهان ۳۲۵ میلیارد تومان! 

 اخبار اصفهان  مراسم رونمایی از سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در شهر اصفهان، همگام با سراسر کشور از ۱۶ تا ۲۰ دی ماه 
در شهر اصفهان، عمارت سعدی برگزار گردید. در مراسم افتتاحیه سیزدهمین جشنواره فیلم عمار عالوه بر حضور گرم و صمیمانه اهالی 
ادب، هنر و سینما، حضور پرشور مردم شهر اصفهان، گرما بخش بود. در این افتتاحیه عالوه بر پخش تیزر ویژه جشنواره اصفهان، مستند 

پاییز ۵۰ سالگی و مستند روایت حبیب نیز بر پرده نمایش رفت.
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در کتلاب اقتصلاد سیاسلی جمهلوری اسلامی  
نوشلته بهملن امویلی خاطلره ای از مرحلوم عزت 
اهلل سلحابی ذکر شلده اسلت که یادآوری آن خالی 
از لطلف نیسلت. ایشلان می گویلد کله زمانلی از 
آیلت اهلل محملد حسلین بهشلتی )از چهره هایلی 
کله مهمتریلن نقلش را تدویلن و تصویلب قانون 
اساسلی رژیم نوپا داشلت( دعلوت کردیم به سلتاد 
بسلیج اقتصادی بیایند تا در مورد صنایع با ایشلان 
صحبلت کنیلم. آیلت اهلل بهشلتی می گفلت کله 
انقلاب ملا متکلی بلر جوانلان اسلت و از آنجا که 

جوانلان در آن دوران چلپ می اندیشلیدند پلس به 
مسلئله توزیع ثروت اهمیلت می دهنلد. پس نظام 
اقتصادی ما باید یک به سله باشلد؛ یعنی باالترین 
درآمد سله و پایین ترین یک باشلد. سلحابی پاسخ 
می دهلد: »در چیلن کله یک کشلور کمونیسلتی 
اسلت و چهل سلال هلم سلابقه کمونیسلتی دارد 
یک به شلش اعام کرده انلد، ما چطلور می توانیم 
بگوییلم یک به سله. حتی اگلر هیچ گونه فسلاد یا 
میلراث خانوادگلی هم نباشلد، تفلاوت میلزان کار 
افراد یا میزان فکر آنها از سله درجه یک و دو و سله 

باالتر اسلت. اما ایشلان می گفتنلد ما بلرای اینکه 
نیلروی اصلی انقاب یعنلی جوانلان را حفظ کنیم 

بایلد ایلن کار را انجلام دهیم«.
به دلیل اقبال اندیشله های چلپ در دوران پیش از 
انقاب و فعالیت سلازمان یافته گروه هلای چپگرا، 
خیللی غریلب نبلود کله فضلای کللی جامعله به 
سلمت و سلوی اقتصاد دسلتوری و سوسیالیسلم 

گرایش داشلته باشلد. 

ادامه در صفحه 6 ...

امیرحسین خالقی
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چپ زدگی و قانون اساسی ایران؛

آشکار کردن یک سویه پنهان در اقتصاد ایران
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عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی:

جایگاه زن در نظام جمهوری اسالمی ایران 
غیرقابل انکار است

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

عیدی سال 2023
ایده های استارتاپی برتر

مدیرعامل آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت دنبال کردن بهبود فرایندها
نزد مدیران 

3

2

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان:

 کرونا بر تعداد افراد بازمانده از تحصیل
در اصفهان افزود

چهره روز

رئیس انجمن فوالد خبر داد:

 دعوت از شرکت های دانش بنیان
و سازندگان توانمند داخلی
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چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از ۲۰ تا ۲۲ دی ماه 
سال جاری با حضور شرکت های بزرگ زنجیره آهن و فوالد کشور 

در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

صفهان
منبع: اخبار ا

Can Yogurt 
Benefit Your 

Hair and Scalp?

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه 
تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد 
از برگزاری سومین گنجواره نادیده ها و 
ناگفته های تخت فوالد با موضوع »آشنایی 

با زنان مشهور در تخت فوالد« خبر داد.
هادی نظری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: این رویداد گردشگری که هم زمان 
با والدت حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار 
می شود در ادامه سلسله رویدادهای 
»گنجواره؛ نادیده ها و ناگفته های تخت 
فوالد« است که به معرفی و روایت زندگی 
زنان شاخص مدفون شدهدر مجموعه 

تخت فوالد می پردازد.
۱۸ شخصیت  از  بیش  داد:  ادامه  او 
زن شاخص و مؤثر در مجموعه تخت 
فوالد مدفون شده اند که مریم بیگم، بانو 
مجتهده امین، بی بی مریم، مادر مرحوم 
شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، مادر 
شاهزاده، نسمه خاتون، زهره بحرینیان، 
زهرا زندی زاده و قدسیه احتشامی، مورد 
هدف سومین رویداد گردشگری گنجواره 

است.
مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه 
تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد با 
اشاره به مقام و جایگاه زن در اسالم، اضافه 
کرد: بیان کرد: زن در نظام الهی جایگاه 
ویژه ای دارد و بانوان این مرزوبوم همواره 
در عرصه های مختلف مدیریتی، خانواده، 
اجتماعی و کارآفرینی موفق بوده اند؛ 
ازاین رو به بهانه الگوسازی و اسطوره یابی 
برای نوجوانان امروز، تور آشنایی با زنان 

مشهور در تخت فوالد برگزار خواهد شد.
نظری یادآوری کرد: یکی از جاذبه های این 
تور، آشنایی با فلسفه بالشتک قبور زنان در 
قدیم، ماده تاریخ مزارات زنان و معرفی 
تکایا و بنای آرامگاهی زنان شاخص است.

او در خصوص رویداد »گنجواره؛ نادیده ها و 
ناگفته های تخت فوالد« توضیح داد: هدف 
از این گنجواره ها که به صورت رویدادهای 
گردشگری برگزار می شود، شناساندن 
ظرفیت ها و جذابیت های تخت فوالد 
در ابعاد و موضوع های مختلف است و 
موضوع،  یک  انتخاب  با  هریک،  در 
بخش هایی از تخت فوالد مطالعه و بازدید 

می شود.
او افزود: گنجواره اول با عنوان »آب و 
آیین« با رویکرد آشنایی با سازه ها و عناصر 
مرتبط با آب برگزار شد و از بخش هایی 
مرتبط در تخت فوالد مانند سنگ آب ها، 
تشت آب ها، آب انبار کازرونی به عنوان 
حوض خانه  شهر،  زنده  آب انبار  تنها 
کازرونی و نهرهای موجود بازدید شد. 
دومین گنجواره نیز »طاق بهشت« نام 
داشت که با موضوع گنبدهای تخت فوالد 
برگزار شد و شرکت کنندگان از تکایای 
بابا رکن الدین، خاتون آبادی، خوانساری، 
بیدآباد و سیدالعراقین بازدید کردند، ضمن 
اینکه در دومین گنجواره صعود به مناره 

مصال نیز انجام شد.
مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه 
تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد 
و  نادیده ها  گنجواره  سومین  گفت: 
موضوع  با  فوالد  تخت  ناگفته های 
»آشنایی با زنان مشهور در تخت فوالد« 
در تاریخ ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد و 
عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این 
تور تخصصی می توانند عدد ۴ را به شماره 
۵۰۰۰۱۲۲۳۳ پیامک کنند یا با شماره 

۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس حاصل بگیرند.

زنان، محور سومین 
گنجواره هستند

 مسئول فرهنگی و گردشگری
تخت فوالد

رئیس سـازمان خصوصی سـازی می گوید باشـگاه سپاهان با 
اعتباری بالغ بـر ۳۲۵ میلیـارد بودجه، به لیگ برتر پا گذاشـته 
اسـت. به گـزارش خبرنـگار ایمنـا، حسـین قربانـزاده رئیس 
سـازمان خصوصـی میهمـان برنامـه »شـب های فوتبالی« 
بـود کـه در بخشـی از صحبت هایش دربـاره وضعیـت مالی 
باشـگاه سـپاهان اظهـار کـرد: یـک پنجـم بودجـه باشـگاه 
سـپاهان از تبلیغات اسـت؛ آن ها ۹۰ تیـم دارند امـا ۹۰ درصد 
بودجـه اش برای تیـم فوتبال اسـت. فـوالد مبارکه سـپاهان 
با ۳۲۵ میلیـارد تومان باشـگاه را بسـته، ۵۰ میلیـارد تومان از 
تبلیغـات درآمـد دارد و این عـدد تبلیغات عدد ناچیزی اسـت. 
وی دربـاره بودجه مـس توضیـح داد: مس رفسـنجان حدود 
۲۰۰ میلیـارد تومـان و آن یکـی تیـم مـس ۲۰-۳۰ میلیـارد 
کمتر اسـت. تیم آلومینیـوم اراک ۱۲۰-۳۰ میلیارد اسـت که 
مدیرعاملش اعـالم کرد. قربانـزاده درباره سـایر تیم ها اعالم 
کرد: بودجه برخـی از این تیم هـا در کدال اعالم شـده و مردم 

می تواننـد در زیرمجموعـه تیم اصلـی بروند. 

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره »شب های فوتبالی« افشاگری کرد:
بودجه سالیانه باشگاه سپاهان ۳۲۵ میلیارد تومان! 

غالمعلی محمدی، در سفر یک روزه خود به اصفهان و در ساعات ابتدایی این روز 
کاری در نشست شورای قضایی استان حضور یافت و به گفت وگو با رئیس کل 
دادگستری نشست. وی افزود: در این راستا روز گذشته تعدادی از زندان های 
استان توسط مدیران بازدید شد و امروز هم تعداد دیگری از زنداهای استان مورد 
سرکشی قرار می گیرد. خوشبختانه در اصفهان اصفهان نیز آمار بازدید بویژه 

حضور قضات قابل اعتناست.
 مهم ترین مأموریت ما در زندانبانی، اصالح و تربیت افراد به خطارفته است

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، رئیس سازمان زندان ها در عین حال 
زیرساخت های استان اصفهان در حوزه امور اصالحی وتربیتی را نیازمند توسعه 
کیفی نرم افزاری دانست. وی همچنین یادآور شد: مهم ترین مأموریت ما در 
زندانبانی، اصالح و تربیت افراد به خطارفته است. برای تحقق این مهم توسعه 
اشتغال و حرفه آموزی، تأمین زندانیان در دوران پس از خروج، حمایت از خانواده 

آنان و غیره را دردستور کار گذاشته ایم.
محمدی با این حال اشاره کرد: در زندان ها با افراد سابقه داری مواجه هستیم 
که بعضًا جرائم خشنی را هم مرتکب شده اند که الزم است دقت بیشتری 
درخصوص این دست از زندانیان صورت بگیرد بویژه اینکه امنیت جامعه باید 

تأمین شود.
 پابند الکترونیک را به عنوان تأسیس قانونی قابل اعتنا مدنظر داریم

وی همچنین پابند الکترونیک را تأسیس قابل اعتنا و جدیدی معرفی کرد 
و در این باره گفت: می توانیم بخشی از زندانیان را با استفاده از پابند الکترونیک 
در بیرون از زندان نگه داریم. هم اکنون هم توسعه پابندهای الکترونیک مورد 
توجه جدی دستگاه قضا است و در توسعه آن بر اجرای دقیق مسائل قانونی پایبند 
هستیم. به هرحال وجود زندان یک واقعیت است و باید متناسب با تعداد جمعیت 
کیفری، امکان مناسب برای نگه داری این افراد داشته باشیم. وی در این نشست 

تأکید کرد: برای انتقال زندان ها از بافت شهری نیازمند حمایت دولت هستیم.
 زندان را محل تربیت می دانیم

در ادامه این نشست نیز حجت االسالم جعفری، رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان با اشاره به اینکه اولین جرائم موجود در استان با محوریت مواد 
مخدر است، گفت: مجموعه زندان های استان خوشبختانه تالش ها و عملکرد 

خوبی دارند و این سفرها حتماً حاوی برکات بسیاری است.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: 
زندان محل تربیت است و زندانبان ها ابتدا باید مصلح باشند تا بتوانند اصالح و 
تربیت را به درستی انجام دهند؛ درحال حاضر هم وضعیت زندان های استان 

شرایط خوبی را سپری می کند.

ــم  ــت: می توانی ــا گف ــازمان زندان ه ــس س رئی
بخشــی از زندانیــان را بــا اســتفاده از پابنــد 
الکترونیــک در بیــرون از زنــدان نگه داریــم و البته 
در توســعه آن بــر اجــرای دقیــق مســائل قانونــی 

ــتیم. ــد هس پایبن

توسعه پابندهای الکترونیک مورد 
توجه جدی قوه قضاییه است

رئیس سازمان زندان ها:

خبر روز

مدیـرکل امـور فرهنگـی اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: گمـان 
ما این اسـت کـه کرونا در سـال های 
اخیـر، بـر تعـداد افـراد بازمانـده از 
تحصیل در اصفهـان افزوده اسـت و 
مهمتریـن چالـش در رابطـه بـا این 
مساله، شناسـایی این افراد در استان 
و جـذب آنـان بـه ادامـه تحصیـل 

اسـت.
مسـعود مهدویـان فـر بـدون اشـاره 
بـه جزییـات بیشـتر افـزود: بـه آمار 
تخمینـی کـه در ایـن رابطـه بیـان 
می شـود نبایـد متکـی بـود اگرچـه 
این ارقام تـا حـدودی فرایند تصمیم 
سـازی و برنامـه ریـزی را تسـهیل 

. می کنـد
مهدویـان فـر ادامـه داد: بـا توجـه 
به پیچیدگـی ایـن فراینـد، بـه افراد 
مختلـف جامعـه از جملـه نخبـگان، 
مـردم  سـازمان های  و  خیـران 
نهادآمـوزش داده شـود کـه هنـگام 
مواجهه بـا فـرد بازمانـده از تحصیل 
یا بی سـواد چگونه او را به مسـیرهای 

بعـدی هدایـت کننـد.
مدیـر کل امـور فرهنگـی اجتماعی 

اسـتانداری اصفهـان گفـت: چالـش 
مهم دیگر در این رابطـه نبود مدارک 
هویتـی بـرای برخـی افـراد جامعـه 
اسـت که تحصیل آنهـا را نیـز تحت 

الشـعاع قـرار می دهـد.
مهدویـان فـر گفـت: بـا توجـه بـه 
پیـش بینی هـا در خصـوص وجـود 
این آسـیب های اجتماعی در اسـتان، 
به تازگـی بـا امضـای دو تفاهم نامـه 
سـاماندهی  شناسـایی،  طـرح 
و  بـی هویـت  افـراد  و هدایـت 
بازمانـده از تحصیـل در اصفهـان 
و شهرسـتان های ۲۸ گانـه اجـرا 

. د می شـو
اجتماعـی  فرهنگـی  کل  مدیـر 
اسـتانداری اصفهـان اضافـه کـرد: 
بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه مقـرر 
شده اسـت که با مشـارکت نهادهای 
بسـیج، اسـتانداری و ثبـت احـوال 
شناسـایی افـراد فاقـد شناسـنامه در 
پراکندگی حاشـیه شـهر، روسـتاها و 
بخش هـا تسـهیل و افراد بـاالی ۱۸ 
سـال که پـدر آنهـا دارای شناسـنامه 
ایرانی اسـت به فرایند کسـب مدرک 

هویتـی هدایـت شـوند.

وی افـزود: سـرعت بخشـیدن بـه 
هویـت بخشـی افـراد زیر ۱۸ سـال 
فاقـد شناسـنامه بدسرپرسـت و یـا 
سرپرسـت از دسـت داده ایرانـی کـه 
پدران آنها دارای شناسـنامه و هویت 
ایرانـی بوده انـد نیـز از دیگـر اهداف 

ایـن تفاهـم نامه اسـت.
مهدویان فر گفت: همچنین در قالب 
یک تفاهم نامه دیگر افراد بازمانده از 
تحصیل در سطح استان با مشارکت 
نهادهای بسیج، استانداری و آموزش 
و پرورش به منظور جذب و آموزش 

شناسایی می شوند.
از نیمـه آذرمـاه امسـال تـا اکنـون 
۶ هـزار و ۹۴۰ کـودک بازمانـده 
از تحصیـل در اسـتان اصفهـان 
شناسـایی و نزدیـک بـه ۸۰۰ نفـر از 

آنهـا جـذب تحصیـل شـدند.

کرونا بر تعداد افراد بازمانده از تحصیل در اصفهان افزود
مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان:
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور تسریع در آبگیری خودروهای 
آتش نشانی و افزایش سرعت امدادرسانی در مواقع آتش سوزی، پنج شیر هیدرانت 
با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در خیابان های قدس، بهشت، کوهانستان، شهید 

حجازی و آتشگاه نصب شده است.
به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر با بیان اینکه یکی از راه های کم هزینه در 
آتش نشانی برای مدیریت حادثه را ایجاد شبکه شیرهای هیدرانت است، اظهار کرد: 
هدف از نصب شیر هیدرانت تسریع در آبگیری خودروهای آتش نشانی و افزایش 

سرعت امدادرسانی در مواقع آتش سوزی و بحران است.

وی ادامه داد: در واقع نصب یک شیر هیدرانت به عنوان یک منبع پایدار اطفایی در 
ایجاد سرعت عمل مناسب در حوادث آتش سوزی به ویژه در محل هایی که امکان تردد 
خودرو وجود ندارد یا اعزام خودروهای زیاد باعث ترافیک سنگین می شود، می تواند 

بسیار مؤثر باشد.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: شیر هیدرانت از جمله تجهیزات ثابت اطفای 
حریق است که این شیرها در معابر و خیابان های شهر و محوطه اماکن اشتعال زا، بازارها، 

مراکز تجاری و مسکونی به منظور آبگیری خودروهای آتش نشانی نصب می شود.
وی افزود: خروجی شیر هیدرانت یک انشعاب اصلی چهار اینچی است که با پمپاژ قابل 

نصب در کمترین زمان ممکن تانکر خودروهای آتش نشانی را در مواقع بحران و حادثه، 
آبگیری می کند.

قاضی عسگر با اشاره به تهیه و نصب شیرهای هیدرانت در محدوده منطقه ۹ تصریح 
کرد: پنج شیر هیدرانت با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در خیابان های قدس، بهشت، 

کوهانستان، شهید حجازی و آتشگاه نصب شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با پیگیری واحد زیباسازی منطقه، تابلوی ایستگاه شماره 
هشت آتش نشانی واقع در خیابان آتشگاه به دلیل فرسودگی با ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار 

تعویض و نصب شد.

نصب پنج شیر 
هیدرانت در 
منطقه ۹ اصفهان

 مدیر منطقه ۹ شهرداری
اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

ــر منطقــه ۱۲ شــهرداری اصفهــان  مدی
ــی  ــات عمران ــه اتمــام عملی ــا اشــاره ب ب
پــروژه اتصــال بزرگــراه معلــم بــه 
ــر ۵۵۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــگان ب فرزان
میلیــارد ریــال گفــت: اجــرای ایــن 
پــروژه تأثیــر مســتقیم در کاهــش 

ســوانح ورودی شــهر دارد.
علی اکبــر رســالت اظهــار کــرد: 
عملیــات عمرانــی پــروژه اتصــال 
بزرگــراه معلــم بــه فرزانــگان بــا 

پیشــرفت صددرصــدی بــا اعتبــاری 
ــه اتمــام  ــال ب ــارد ری ــر ۵۵۰ میلی ــغ ب بال
ــه  ــک ب ــده نزدی ــت و در آین ــیده اس رس

بهره بــرداری خواهــد رســید.
وی افــزود: پــروژه اتصــال بزرگــراه 
ــق  ــگان در مناط ــوار فرزان ــه بل ــم ب معل
هفــت و ۱۲ شــهرداری اصفهــان 
واقــع شــده و عملیات هــای اجرایــی 
ــتانداردهای  ــه و اس ــا آیین نام ــق ب مطاب
ــن دو  ــط ای ــی توس ــازی و ترافیک راهس

ــت. ــده اس ــرا ش ــه اج منطق
ــر منطقــه ۱۲ شــهرداری اصفهــان  مدی
ــه  ــروژه حلق ــرای پ ــه اج ــاره ب ــا اش ب
حفاظتــی شــهر اصفهــان گفــت: اتصال 
ــهید  ــراه ش ــه بزرگ ــگان ب ــوار فرزان بل
ــان  ــای تاب ــق بلواره ــتانی از طری اردس
ــای  ــردد خودروه و آســمان به منظــور ت
ــی  ــیر خروج ــازی مس ــنگین و جداس س
بزرگــراه معلــم بــه ســمت بلــوار 
ــت و از  ــروری اس ــری ض ــگان ام فرزان
ــت اســت. منظــر ترافیکــی دارای اهمی
وی بیــان اینکــه روشــنایی ایــن پــروژه 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد 
ریــال تکمیــل شــده اســت، ادامــه 
ــر و  ــروژه دو کیلومت ــن پ ــول ای داد: ط
عــرض ترافیکــی آن ۱۱ متــر اســت 
ــوری  ــک عب ــه ترافی ــه ب ــا توج ــه ب ک
وســایل ســنگین، از آســفالت پلیمــری 
ــر  ــت در براب ــتحکام و مقاوم ــت اس جه
ــار  ــری از انتش ــا و جلوگی ــانات دم نوس
ــده  ــتفاده ش ــروژه اس ــن پ ــرک در ای ت

اســت.

مدیـر نگهـداری و تعمیـرات ابنیـه فنـی 
معاونـت عمـران شـهری شـهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه سـرویس دهی 
ایمـن پله هـای برقـی میـدان امـام علی 
)ع( پـس از ۳۹۶ روز خاموشـی انجـام 
شـده اسـت، گفـت: ایـن راه پله هـا پـس 
از بررسـی شـرکت سـازنده و پیمانکاران 
مختلـف، توسـط مدیریـت نگهـداری و 
تعمیرات شـهرداری اصفهـان راه اندازی 

شـد.

مسـعود توکلی پـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایمنـا، در خصـوص اورهـال 
و راه انـدازی مجـدد پله هـای زیرگـذر 
عابرپیـاده مکانیزه میـدان امـام علی )ع( 
اظهار کـرد: ایـن پله هـای برقـی، انتقال 
شـهروندان از میـدان عتیـق به ایسـتگاه 
اتوبـوس زیـر میـدان را انجـام می دهـد.

و  راه انـدازی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـرویس دهی ایمـن پله هـای برقـی 
میـدان امـام علـی )ع( پـس از ۳۹۶ روز 

خاموشی انجام شده اسـت، ادامه داد: این 
راه پله ها، پس از بررسـی شـرکت سازنده 
و پیمانـکاران مختلـف، توسـط مدیریت 
نگهداری و تعمیرات شـهرداری اصفهان 

راه انـدازی شـد.
مدیـر نگهـداری و تعمیـرات ابنیـه فنـی 
معاونـت عمـران شـهری شـهرداری 
جهـت  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان 
راه انـدازی این پله هـا ۱۰۵۰ نفر سـاعت 
کار فنـی و کارشناسـی و کنـار نظـارت 

مسـتمر انجـام شـده اسـت.
وی افزود: بـرآورد اولیه شـرکت سـازنده 
جهت راه انـدازی حدود ۱.۵ میلیـارد ریال 
بود که این کار توسـط مدیریت نگهداری 
و تعمیرات عمران شـهری توسط شرکت 
نیک اندیـش بـا بومی سـازی فرایندهـا و 

حداقـل هزینه ها انجام شـد.
توکلی پـور تصریـح کـرد: راه انـدازی و 
اورهـال دو پله برقـی بـه مبلـغ ۷۵۰ 
میلیـون ریـال و شست وشـوی راه پله هـا 
به مبلغ ۵۰ میلیون ریال توسـط شـرکت 

نیک اندیـش انجـام شـد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد: مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان:

تکمیـل پـروژه »اتصـال بزرگـراه معلم به 
فرزانگان« بـا ۵۵۰ میلیـارد ریـال اعتبار

پله برقــی میــدان امــام علــی )ع( 
اورهــال و راه انــدازی شــد
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شهرستان

Isfahan News

امام جمعه موقت اردستان با بیان اینکه 
تقلید  از شرع، مراجع  در کشور عده ای 
بزرگان کشور جلوتر می افتند، گفت:  و 
رهبر انقالب تکلیف همه را در برخورد 
مشخص  حجاب  موضوع  و  خانم ها  با 

کردند.
در  صابری  منصور  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه در مسجد موسی 
کرد:  اظهار  اردستان،  )ع(  جعفر  بن 
عملکرد برخی از مسئوالن باعث شده آن 
امیدی که مردم به انقالب و کشور دارند 
کم رنگ شود. جوانان از ما سؤال می کنند 
این همه وعده هایی که مسئوالن دادند 

به کجا رسید؟
نشدن  اجرایی  دلیل  اینکه  بیان  با  وی 
دادند  مسئوالن  برخی  که  وعده هایی 
گاهی  مسئوالن  افزود:  نیستند،  مردم 
انگار  که  می کنند  صحبت هایی  مواقع 
رفتار  جوری  و  هستند  ملت  طلبکار 
بانی  و  باعث  مردم  انگار  که  می کنند 
وضع موجود هستند. مردم انتظار دارند 
با بانیان وضع موجود برخورد شود، ولی 

اقدامی نمی شود.
به  اشاره  با  اردستان  موقت  جمعه  امام 
بانوان  از  جمعی  با  انقالب  رهبر  دیدار 
مقام  دقیق  نگاه  کرد:  تصریح  کشور، 
معظم رهبری به مسائل نشان می دهد 
حتی  و  افراد  بعضی  تصمیمات  و  نگاه 
برخی انقالبیون کشور با دیدگاه ایشان 

فاصله زیادی دارد.
انقالب  رهبر  نظر  به  اشاره  با  صابری 
حجاب  کرد:  خاطرنشان  حجاب  درباره 
ناپذیر  خدشه  و  شرعی  ضرورت  یک 
است، اما آن خانم هایی هم که ضعف در 
حجاب دارند نباید متهم به بی دینی و 

ضد انقالبی شوند.
از  عده ای  کشور  در  اینکه  بیان  با  وی 
شرع، مراجع تقلید و بزرگان کشور جلوتر 
می افتند، گفت: رهبر انقالب تکلیف همه 
را در برخورد با خانم ها و موضوع حجاب 
بعضی  متاسفانه  اما  کردند،  مشخص 
به موضوع  نگاهشان  افراد همچنان  از 
کم  بانوان  و  است  تفریطی  حجاب 
حجاب را متهم به بی دینی و ضدانقالبی 

می کنند.
به  خطاب  اردستان  موقت  جمعه  امام 
مجلس  نمایندگان  و  دولتی  مسئوالن 
چشم  مردم  بدانند  مسئوالن  گفت: 
امیدشان به اقدامات و طرح و برنامه های 
مهار  برای  مسئوالن  چرا  است.  شما 
افسار گسیخته و معیشت مردم  گرانی 

فکری نمی کنند.
صابری با بیان اینکه وضعیت معیشت، 
دالالن  دست  مردم  سفره های  و  بازار 
افتاده و آنها برای آن تصمیم می گیرند، 
افزود: هر دولتی که می آید فقط وعده 
مشاهده  را  وعده  تحقق  ولی  می دهد، 
برای  کشور  مسئوالن  چرا  نمی کنیم. 
فکر  مردم  معیشت  و  گرانی  وضعیت 

اساسی نمی کنند؟
وی خاطرنشان کرد: بیش از سه سال از 
عملکرد مجلس شورای اسالمی گذشته 
و قرار بود طرح اقتصادی جامعی برای 
بهبود معیشت مردم و مهار گرانی ارائه و 
دولت را موظف به اجرای آن کنند، ولی 

هنوز کاری نشده است.
امام جمعه موقت اردستان با بیان اینکه 
نظارتی بر وضعیت بازار و گرانی ها وجود 
ندارد، گفت: حتی در این شهرستان این 
حق مردم و کاسب های اردستان نیست 
که وضعیت به گونه ای رقم بخورد که 
شهروندان مجبور شوند مایحتاج خود را 

از شهرهای همجوار تهیه کنند.
دولت  وعده های  به  اشاره  با  صابری 
که  اقتصادی  جراحی  گفت:  سیزدهم، 
دولت وعده داد و چندین اقدام نیز صورت 
گرفت بعید است با این تیم کنونی به 
نتیجه برسد. به نظر می رسد تیم جراحی 
اقتصادی دولت که ناهماهنگ است باید 
اقتصادی  تیم  عملکرد  زیرا  کند،  تغییر 
دولت تغییر مشهود و محسوسی را در 

سفره مردم ایجاد نکرده است.
اینکه نظارت و بازرسی بر  با بیان  وی 
بازار در شهرستان اردستان ضعیف است 
دارند،  شکایت  وضعیت  این  از  مردم  و 
گفت: از مسئوالن شهرستان درخواست 
داریم نظارت خود بر وضعیت گرانی ها را 
بیشتر کنند، زیرا اختالف قیمت کاالهای 
شهرهای  دیگر  و  اردستان  در  اساسی 

همجوار بسیار زیاد است.

امام جمعه موقت اردستان:

رهبر انقالب تکلیف را 
درباره موضوع حجاب 

مشخص کردند

خطبه

ISFAHAN
N E W S

یـک اصفهـان شـناس گفـت: گلپایـگان از جملـه 
شـهرهایی در ایران اسـت که به لحاظ داشـتن رجال 
بـزرگ و برجسـته در زمان هـای دور و معاصـر نمونه 

است.
محمدحسـین ریاحـی در خصـوص شـخصیت های 
برجسـته شهرسـتان گلپایگان، اظهار کـرد: گلپایگان 
یکـی از شـهرهای اسـتان اصفهان اسـت کـه از نظر 
تاریخـی و داشـتن ابنیه هـای کهـن و هویـت دارای 

اصالت فوق العاده اسـت. این شـهر از جمله شهرهایی 
اسـت که می توانـد هم از نظر تاریخـی و هم از حیث 
داشـتن رجـال و اندیشـمندان بزرگ مـورد توجه قرار 

گیرد.
را  شـخصیت هایی  دور  زمان هـای  در  افـزود:  وی 
در گلپایـگان داریـم کـه مؤلـف، مترجـم، ادیـب و 
پژوهشـگر بوده انـد کـه در تاریخ معاصر ایـران نقش 
داشـته اند. نویسـندگان بزرگی همچـون نجیب الدین 

جرفادقانـی، ابوشـرف ناصـح بـن ظفـر جرفادقانی و 
ابـن ماکـوال در ایـن شـهر پـرورش یافته انـد، امـا در 
دوره هـای معاصـر هـم شـخصیت های بزرگـی در 

گلپایـگان زیسـت کرده انـد.
ایـن اصفهـان شـناس و اسـتاد دانشـگاه، تصریـح 
کـرد: یکـی از شـخصیت های بـزرگ تاریـخ معاصـر 
گلپایـگان، »سـید جمال الدیـن گلپایگانی« اسـت که 
متوفـی در سـال ۱۳۷۷ هجـری قمـری اسـت. ایـن 
شـخصیت شـخصیتی عارف و بسـیار مـورد توجه در 
بیـن فضال و اندیشـمندان معاصر بوده اسـت. مرحوم 
آقا سـید جمال الدین گلپایگانی شـخصیتی اسـت که 
بسـیاری از بـزرگان از او بـه عنـوان فـردی عـارف و 

ادیـب یـاد می کنند.
ریاحـی گفـت: سـید جمال الدیـن گلپایگانـی فرزنـد 
سـید حسـین گلپایگانـی اسـت. ایـن شـخصیت از 
مراجـع و علمـا و مدرسـین بزرگی اسـت کـه ابتدا در 
ایـران و اصفهـان در مدارس و نهادهای آموزشـی بود 
کـه بعدهـا بـه نجف اشـرف رفـت و در آنجـا از او به 
عنـوان مجتهـدی محقـق، فقیهی اصولی، مفسـری 
بـزرگ و زاهـدی خاشـع و خدادوسـت یـاد کرده انـد.

وی ادامـه داد: سـید جمال الدین گلپایگانـی در اصول 
فقـه، علـم حدیث، رجـال و شـعر و ادبیاتیـد طوالیی 
داشـت. ابتـدا در اصفهـان بـود و بعدهـا کـه به نجف 

رفـت از علمـای بزرگـی ماننـد خراسـانی، آقـا رضـا 
همدانـی و سـید احمـد کربالیـی بهـره بـرد و مدتی 

هـم از اصحـاب آیـت اهلل نائینـی بود.
ایـن اصفهـان شـناس و اسـتاد دانشـگاه، افـزود: این 
شـخصیت را از همـه حیث مـورد توجه قـرار داده اند، 
دیوانـی هـم در اشـعار مذهبـی و عرفانـی دارد. یکی 
از ویژگی هـای ایشـان ایـن اسـت کـه اهـل معنـا و 
ریاضت بوده اسـت بـه طوری که بسـیاری از علمای 
بـزرگ ایـران و اصفهـان و حتـی عتبات تحـت تأثیر 
شـخصیت معنوی و زهـد این مرد بـزرگ قرار گرفته 

بودند.
ریاحـی گفـت: سـید جمـال اشـعار زیـادی در مـدح 
حضـرت علـی )ع( دارد. وقتـی کـه علمـای اصفهان 
و ایـران نقلـی از ایـن شـخصیت فرزانـه می کردنـد، 
ایشـان را زاهـدی یگانه و شـخصیتی بسـیار مقید به 
آداب معنـوی می دانسـتند. در کل سـید جمال الدیـن 
گلپایگانـی شـهره زهد و تقـوا و یگانگـی در معنویت 
بـود کـه بدون شـک نظیر ایشـان بسـیار کم اسـت.

وی اظهـار کـرد: یکی دیگر از شـخصیت های بزرگ 
گلپایـگان کـه در تاریـخ معاصـر ایـران تأثیر داشـته 
اسـت »آیـت اهلل سـید محمدرضـا گلپایگانی« اسـت 
کـه در زمـان آغـاز انقـالب ایـران بـا امـام راحـل و 
آیـت اهلل مرعشـی و چنـد نفـر دیگـر جـز بزرگ ترین 

می شـدند.  محسـوب  علمیـه  حوزه هـای  مراجـع 
اگـر امـروز بـه قـم سـفر کنیـم بسـیاری از نهادهای 
آموزشـی را خواهیـم دید که توسـط ایشـان تأسـیس 

شـده اند.
این اصفهان شـناس و اسـتاد دانشـگاه، افزود: آیت اهلل 
گلپایگانـی در سـال ۱۳۱۶ هجـری قمـری در گوگد 
گلپایـگان متولد و از ۷ سـالگی وارد مکتب و مقدمات 
شـدند و بعـد از مدتـی بـه اراک رفتنـد و تحـت تأثیر 
شـخصیت آیت اهلل حائـری به علوم مذهبی و شـیعی 
پرداختنـد تـا به درجـه اجتهاد رسـیدند. ایشـان بعد از 
رحلـت آیت اهلل بروجـردی مقام مرجعیت پیـدا کردند 

و مقلدان زیادی داشـتند.
ریاحـی گفـت: با تالش ایشـان مؤسسـات آموزشـی 
و مذهبـی زیـادی راه اندازی شـد. تأسـیس کتابخانه، 
دارالقـرآن، بیمارسـتان، مدارس علمیه و مراکز بسـیار 
دیگـری از جملـه خدمـات ایشـان بود که ایـن مراکز 

در خدمـت فرهنـگ و آحاد اجتماع اسـت.
محمدرضـا  سـید  آیـت اهلل  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
گلپایگانی در ۱۸ آذرماه ۱۳۷۲ شمسـی و در سـن ۹۸ 
سـالگی از دنیـا رفتنـد. امروز ایشـان هنوز بـرای اهل 
معنـا و اهـل علـم و دانش چهـره ای تابناک و بسـیار 
تأثیرگذار محسـوب می شـوند. ایشـان در زمان رحلت 
امـام خمینـی )ره( بـر پیکر امـام راحل نمـاز خواندند.

گزارش

گلپایگان، شهری دارای رجال بزرگ و برجسته

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی در توئیتی به بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار بانوان فعال کشور اشاره کرد.

کمیسیون  عضو  و  فالورجان  مردم  نماینده  الرگانی  موسوی  سیدناصر 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت: به فرموده مقام معظم 
رهبری در مسأله حقوق زنان ما از غرب مطالبه گر هستیم؛ چرا که رشد 
مقام، موقعیت و جایگاه زن در نظام جمهوری اسالمی ایران غیرقابل انکار 
موثری  پیشرفت  انقالب  از  بعد  زنان  بسنجیم  که  شاخصی  هر  با  است. 
داشته اند؛ مثاًل بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل می دهند و حتی 

غرب هم این گونه نیست.
جار و جنجال غربی ها در حوزه حقوق زن چیزی جز انهدام 

شأن و شخصیت انسانی زن نیست
 غرب دهه ها است با تبلیغات و جار و جنجال اینگونه وانمود می کند که 
حقوق زن یعنی هر آنچه آنها بگویند. درحالی که زیر این پوسته کاذب 
چیزی جز انهدام شأن و شخصیت انسانی زن نیست و جمهوری اسالمی 
مقام معظم رهبری،  )ره( و  امام خمینی  ایران موفق شده تحت رهبری 

الگویی بی بدیل از حقوق زنان را ارائه کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای 
اسالمی:

جایگاه زن در نظام 
جمهوری اسالمی ایران 
غیرقابل انکار است

سرپرست فرمانداری شاهین شهر و میمه سواد رسانه ای را در دنیای تبادل 
حلقه  رسانه ای  سواد  گفت:  و  برشمرد  اهمیت  حائز  ارتباطات  و  اطالعات 

مفقوده ارتباطات کنونی جامعه است.
انعکاس  و  انتشار  در  رسانه  حقیقی  رسالت  بر  تأکید  با  نجفی  حمیدرضا 
سواد  ما  جامعه  رسانه  و  ارتباطات  در  مفقوده  حلقه  کرد:  اظهار  واقعیت ها، 
رسانه ای است. در همین راستا انتشار واقعیات و دستاوردها به دور از هر نوع 
در  به حق  پیش بُرد مطالبات  برای  و چالش ها  کنار مسائل  در  غرض ورزی 

مسیر درست وظیفه خطیر رسانه ها است.
وی با بیان اینکه در عصر حاضر رسانه ها بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی 
بوده و نقش مهم و مؤثری در زندگی مردم دارند، افزود: در عصر ارتباطات 
که مردم اطالعات مورد نیاز روزانه خود در محتواهای اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و... از رسانه ها کسب می کنند ضروری است آگاهی و دانش در حوزه 

رسانه برای مردم نهادینه شود.
سرپرست فرمانداری شاهین شهر و میمه، انتقال ارزش ها و هنجارهای جامعه 
توسط رسانه در دنیای تبادل اطالعات و ارتباطات را غیرقابل انکار برشمرد 

و تصریح کرد: رسانه مانند هر ابزار دست ساز بشر دارای معایب و مزایای 
بسیاری است. در همین راستا توجه دوسویه به تولیدات و محتواهای فضای 

رسانه ای برای راستی آزمایی حائز اهمیت است.
نجفی با اشاره به بروز جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسالمی و فریب 
این  گفت:  معاند،  رسانه های  از  اکاذیب  نشر  با  مردم  از  بسیاری  خوردگی 
رسانه ها همواره آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی را هدف قرار داده 
و با ترسیم چهره ای مخدوش از نظام و بهره برداری از برخی مسائل سیاسی 
و اقتصادی بر انتشار یاس و ناامیدی در فضای رسانه ای کشور اهتمام داشته 

و آن را ملتهب می کنند.
وی با بیان اینکه تفکر انتقادی محصول ارتقا و اعتالی سواد رسانه ای در 
جامعه است، خاطرنشان کرد: تفکر انتقادی از پذیرش موضوعات بدون تأمل 
اجرایی  و  اداری  نهادهای  وظیفه  اساس  همین  بر  می کند  اجتناب  تفکر  و 
فرهنگی و آموزشی گسترش دانش سواد رسانه ای در جامعه با بهره مندی از 
اساتید مجرب حوزه رسانه با اجرای برگزاری همایش ها، نشست ها و ... در 

این خصوص است.

مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
شرکت  کارکنان  حضور  با  همرزمانش،  و  سلیمانی 

سایپاکاشان و خانواده آنها در این شرکت برگزار شد.
فاسم  شهید  دلها  سردار  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  در 
سلیمانی اجتماع بزرگ خانواده شرکت سایپا سیتروئن 
برگزار شد، حجت االسالم شهاب  این شرکت  در  که 
کارشناس  و  تهران  شهردار  فرهنگی  مشاور  مرادی 
مذهبی رسانه ملی در خصوص نقش شهید سلیمانی در 
دفاع از حرم و مردم کشورهای اسالمی در برابر دشمن 

متجاوز، سخنان بیان نمود.
وی دلیل حضور قلبی سرافرازترین سردار شهید در دل 
مردم را، ارتباط قلبی شهید سلیمانی با خدای خودش 

دانست.
در این مراسم که مداح اهلبیت حاج مهدی سلحشور به 
مدیحه سرایی در مدح و منقبت حضرت ام البنین )س( 

یافت شهید  ویژه ای حضور  مهمان  پرداخت،  و شهدا 
گمنامی که یاد شهدا را در مجلس زنده کرد و حاضرین 
به نوحه خوانی و  نوای کجایید ای شهیدان خدایی  با 

سینه زنی پرداختند.
و  خراسان  خوش نام  شاعر  خراسانی  صابر  شعرخوانی 
استاد میرزاعلی پرده خوان خوش آواز کشور نیز از دیگر 
برنامه های مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار 

دلها بود که حال و هوای ویژه ای به این مراسم دادند.
رسانه  مجری  بوذری  رسالت  توسط  که  مراسم  این   
و  حرم  مدافع  شهدای  خانواده های  از  شد  اجرا  ملی 
امنیت و خانواده شهدای شرکت سایپا کاشان با حضور 
مدیرعامل این شرکت و جمعی از مسئولین شهرستان 

کاشان با اهداء لوح و هدایایی از آنها تجلیل شد.
به  سفر  هدیه  قرعه کشی  مراسم،  این  بخش  پایان   

کربال به ۴۰ نفر از کارکنان این شرکت بود.

کالهبـردار میلیـاردی با اقدام بـه موقع مأمورین 
پلیـس امنیـت عمومی شهرسـتان آران و بیدگل 

نـاکام ماند.
فرمانـده  زاده  هاشـمی  غالمرضـا  سـرهنگ 
انتظامـی شهرسـتان آران و بیدگل گفـت: درپی 
وقـوع ۵۳ فقـره کالهبـرداری توسـط فـردی با 
هویـت معلـوم، ازطریق خریـد و فـروش خودرو 
و  آران  و  شـیراز  بهبهـان،  شهرسـتان های  در 
بیـدگل، مأموریـن پلیـس امنیـت عمومـی ایـن 
شهرسـتان، مأموریـت یافتنـد تا به صـورت ویژه 

موضـوع را پیگیـری نماینـد.
وی افـزود: پـس از اخـذ نیابـت قضایـی، اکیـپ 
عملیاتـی پلیـس امنیـت عمومـی شهرسـتان با 
اشـرافیت کامـل اطالعاتی، جهت اجـرای حکم 

به اسـتان خوزستان، شهرسـتان بهبهان عزیمت 
نمودند.

هاشـمی زاده ادامه داد: بـا هماهنگی و همکاری 
پلیس شهرسـتان بهبهـان، متهم و مخفیگاه وی 
شناسـایی و در یـک اقـدام غافلگیرانـه نامبـرده 
دسـتگیر و جهـت تحقیقـات بیشـتر بـه پایـگاه 

انتظامـی منتقل شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آران و بیـدگل بـا 
اشـاره بـه اینکه متهـم به مرجـع قضایی معرفی 
و روانه زندان شـد از شـهروندان خواسـت هنگام 
انجـام معامـالت از اصالت داشـتن و معتبر بودن 
مدارک شناسـایی مورد معاملـه، اطمینان حاصل 
نماینـد و هـر گونـه مـوارد مشـکوک را ازطریق 

پـل ارتباطی ۱۱۰ گـزارش نمایند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان خبر از کلنگ احداث بیمارستان ۳۶۰ 
تخت خوابه شهدای لنجان در سال جاری خبر داد.

علیرضا زمان پور در نشستی که با رئیس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و نماینده مجلس شورای اسالمی در شهر لنجان در ارتباط با بررسی مشکالت سالمت 
و بهداشت و درمان لنجان اظهار داشت: مقرر شد به منظور احداث مرکز جدید جامع 
سالمت شهر زاینده رود، معادن درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هفته آینده با 

حضور در این شهر در خصوص ساخت و متراژ زمین تعیین تکلیف کند.
وی همچنین به تعیین تکلیف و ساخت مرکز جدید بررسی ساخت مرکز جامع سالمت 
مسکن مهر در محل F اشاره کرد و افزود: بررسی های الزم جهت احداث پایگاه در 

دستور کار قرار گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان بیان کرد: مقرر شد در اسرع وقت 
اقدامات الزم از سوی معاونت درمان استان برای تأمین پزشکان متخصص و تجهیزات 

تخصصی مرکز جامع سالمت شهید سلیمانی فوالدشهر اقدام شود.
وی گفت: همچنین احداث مرکز جامع سالمت شهید بهشتی زرین شهر در اسرع وقت 
 MRI در دستور کار قرار گرفت. وی از تجهیز بیمارستان شهدای لنجان به دستگاه
خبرداد و اعالم کرد: بیمارستان شهدای لنجان با کمک خیران مجهز به دستگاه MRI به 
ارزش ۴۰ میلیارد تومان شد که تا هفته های آتی راه اندازی می شود. وی گفت: با توجه 
به اینکه شهرستان لنجان و زرین شهر در مسیر ترانزیت قرار دارد بنابراین شاهد حجم 
باالی از مصدومان تصادفات و بیماران ترومای. تومورهای مغزی، مشکالت ریوی و 
گوارشی مواجه هستیم که تجهیز بیمارستان شهدای لنجان به MRI یک ضرورت است.

سرپرست فرمانداری شاهین شهر و میمه تأکید کرد؛

سواد رسانه ای حلقه مفقوده ارتباطات کنونی جامعه

به میزبانی سایپا سیتروئن برگزار شد:

مراسم گرامیداشت سردار مقاومت

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

 دستبند پلیس بر دستان کالهبردار میلیاردی
در آران و بیدگل

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف محموله کاالی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد 
ریال در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ سهراب قرقانی بیان 
داشت: مأموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای 
اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودروهای عبوری به یک 

دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این کامیون پرداخته 
و موفق به کشف تعداد ۱۴۲ حلقه رینگ، ۸۶ حلقه انواع الستیک، تعداد ۵۵۰ عدد انواع 
کیف وجا مدادی بچه گانه و هزار و ۶۵۰ عدد هندزفری که همگی خارجی و فاقد هرگونه 

مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود شدند. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به 
اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله قاچاق مشکوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند 
ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز دستگیر که پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه پلیس با همه توان و جدیت با قاچاقچیان و 
مخالن نظم و امنیت اقتصادی برخورد می کند از شهروندان خواست در صورت اطالع 
از هرگونه فعالیت مجرمانه ای در این زمینه بالفاصله مراتب را از طریق تماس با مرکز 

فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا خبر داد:

کشف محموله ۲۰ میلیارد ریالی کاالی قاچاق

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان خبر داد:

احداث بیمارستان ۳۶۰ تخت خوابه شهدای لنجان

اصفهان گفت:  استان  فرهنگی  میراث  مدیر کل   
با افزایش اعتبارات ملی و استانی در حوزه میراث 
فرهنگی برای این شهرستان، می خواهیم شرایطی 

فراهم شود که نگاه به آثار تاریخی تغییر کند.
علیرضا ایزدی در سفر به اردستان و بازدید از ابنیه 
شهرستان  داشت:  اظهار  شهرستان،  این  تاریخی 
اردستان از جمله شهرهای استان اصفهان است که 
در آن آثار و بناهای تاریخی با ارزشی وجود دارد که 
دارای قدمت بسیار نیز هستند. وی افزود: با افزایش 
اعتبارات ملی و استانی در حوزه میراث فرهنگی برای 
این شهرستان، می خواهیم شرایطی فراهم شود که 

نگاه به آثار تاریخی تغییر کند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح 
کرد: برای حل مشکالت تملکی، مرمتی و احیای 
با توجه به اعتبارات مناسبی که در  بافت تاریخی 

اختیار قرار خواهد گرفت، برنامه ریزی می کنیم.
ایزدی در خصوص برنامه میراث فرهنگی برای ثبت 
جهانی مسجد جامع، تاکید کرد: مباحث ثبت جهانی 
تابع یک ضوابطی است و امسال بحث کاروانسراها 
در اولویت وزارت میراث فرهنگی است و حدود ۹۰ 

کاروانسرا در فهرست آثار ثبت جهانی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شاخص بودن مسجد 
جامع اردستان از محل منابع ملی اعتبار ۱ میلیارد 
تومانی برای حفظ و مرمت این اثر در نظر گرفته 
خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
شهرستان  کاروانسراهای  بررسی  کرد:  تصریح 
و  شرایط  باید  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  اردستان 
استحکام  و  آزادسازی  تملک،  از جمله  مولفه هایی 
بخشی فراهم شود تا در فهرست جهانی قرار بگیرد.

حال  در  نیز  استان  سطح  در  کرد:  تاکید  ایزدی 
آماده شدن برای سفرهای نوروزی هستیم که در 
این راستا ستادهایی هم تشکیل شده و در فضای 
تعاملی که بین مجموعه استانداری و شهرستان ها 
نوروز  به  نسبت  بیشتر  آمادگی  با  امیدواریم  داریم 
گذشته خدمات ارائه دهیم. مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای حل مشکالت 
مرمتی مسجد جامع و میدان نقش جهان اصفهان 
راستا  این  در  انشاهلل  و  دادیم  انجام  پیگیری هایی 
فصل جدیدی در حوزه اعتبارات برای آن باز خواهد 

شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

نگاه به آثار تاریخی باید تغییر کند
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Based on the latest survey, some 
86,000 migratory birds are win-
tering at wetlands in the south-
western Chaharmahal-Bakhtiari 
province.
The director general of the pro-
vincial Department of Environ-
ment said the migration season 
of aquatic and coastal migratory 
birds to the wetlands and natural 
habitats of the province started in 
late October.
It is expected that the number of 
birds will be more than the an-
nounced figure considering that 
it was not possible to monitor 
and survey some parts of the 
wetlands, IRNA quoted Saeed 
Yousefpour as saying.

Greater white-fronted goose 
is one of the most prominent 
birds that entered the province’s 
wetlands for wintering, he high-
lighted. “Because this species is 
in danger of extinction, an action 
plan for the protection of this bird 
in the environment is being im-
plemented, and we are particular-
ly pursuing the protection of this 
species,” he added.
In this survey, 60 species of birds 
have been identified, such as 
crested duck, oak duck, marbled 
duck, black-winged gladiolus, 
white-tailed sea eagle, wetland 
spotted eagle, wetland sable, 
types of ducks (green, fawn, ei-
der), herons, geese, woodcock, 

and types of Gulls.
Safe habitats
In Iran, 141 wetlands with eco-
logical value with an area of over 
3 million hectares have been 
identified, of which 25 wetlands 
are designated as wetlands of 
international importance (regis-
tered in the Ramsar Convention) 
covering more than 1.4 million 
hectares and four sites are bio-
sphere reserves.
The country is decorated with 
impressive wetlands that hold a 
great share of aquatic and bird 
species and wildlife. Anzali wet-
land, Qeshm Island, Urmia Lake, 
and Miankaleh Peninsula are 
among the most important loca-

tions for bird watching in Iran.
Iran is host to over 600 species 
of birds, the number of which is 
increasing year by year.
Miankaleh International Wet-
land in Mazandaran, called the 
birdwatching paradise of Iran, 
stretches to a total area of 68,000 
hectares, which is home to at 
least 130 species of migrato-
ry species with a population of 
1.5 million.Being an impressive 
bird-watching destination, the 
wetland displays a variety of bird 
species such as otters, all kinds 
of fish-eating ducks (common 
goldeneye and Mergus), peli-
cans, flamingos, cormorants, 
common pheasants, partridges, 
mute swan, tundra swan, and 
coots. Ashuradeh was intro-
duced and registered as one of 
the world’s first biosphere zones 
in 1975. Gomishan wetland in 
Golestan province is home to 
over 20,000 water birds, and 
more than 20 species of birds, 
which supports three IUCN Red 
List vulnerable species of water-
birds, i.e., Pelecanus Crispus, 
Aythya nyroca, and Vanellus gre-
garious, as well as the vulnerable 
mammal Phoca (Pusa) caspica; it 
is also an important staging area 
for the fish subspecies Rutilus 
rutilus caspicas.
Located at the foot of the Zagros 
mountains in north-western Iran, 
Zarivar is a freshwater wetland 
hosting over 74 bird species, 
which is designated as a Ramsar 
Site.

The site provides a suitable 
breeding and resting place for 
birds and other wetland animals, 
and due to the relatively extensive 
reed beds, it is an important over-
wintering site for northern migra-
tory birds.
Located in Chaharmahal-Bakh-
tiari province, Choghakhor Wet-
land is flowing over 1687 hec-
tares; designated as a hunting 
restricted area. It supports more 
than 47 bird species, with breed-
ing populations of migratory 
birds such as the Northern Pintail 
(Anas acuta).
It supports more than 1 percent 
of the population of Gadwall 
(Anas strepera) and harbors 
threatened species such as the 
endangered White-headed Duck 
(Oxyura leucocephala) and the 
vulnerable Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca).
Plans to conserve wetlands
The United Nations Development 
Programme (UNDP) is working 
closely with national and inter-
national development partners to 
conserve Iran’s wetlands.
Projects on the ground are in-
forming best practices, improv-
ing systems, building capacities, 
and informing better national 
policies and plans, here are two 
examples: 
The conservation of Iranian Wet-
lands Project (CIWP) is a joint ini-
tiative between Iran’s Department 
of Environment (DOE), the Global 
Environment Facility, the Govern-
ment of Japan, and UNDP in Iran.

Some 86,000 migratory birds wintering at Chaharmahal-Bakhtiari wetlands

Fatherly advice for Ira-
nian girls
The Jam-e Jam newspaper men-
tioned the Leader’s words in the 
meeting with women and wrote, “In 
the views of the Leader of the rev-
olution, which can be called fatherly 
advice for Iranian girls, one should 
not be passive in the face of the 
Western commodification of women 
and emptying them of their identi-
ties. With such an enlightened view, 
one should defend the rights and 
status of women and at the same 
time, resolve the deficiencies that 
may cause abuse by the so-called 
claimants of women’s rights.
It is clear that the attacks on the Is-
lamic government under the name 
of women’s rights are intended to 
invent more excuses. Now, if we pay 
attention to the words of the Leader, 
we will realize that on the horizon of 
Islamic civilization women have a 
pivotal role, and honoring the statue 
of women in Islamic society will re-
veal the hypocrisy of the patriarchal 
system.

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

ssues surrounding 
JCPOA becoming 
more complicated 
A political analyst on international 
relations says the atmosphere sur-
rounding the Vienna talks are getting 
cloudy day by day.
Hassan Beheshtipour tells Arman 
Melli that Iran is unequivocally talk-
ing about bringing the 2015 nuclear 
deal – JCPOA- to a conclusion; Eu-
ropean Union foreign policy chief 
Borrell believes there is not “alter-
native” to the JCPOA; and Russia 
warns about consequences of a fail-
ure to revive the JCPOA. However, 
the three European countries – Ger-
many, Britain, and France – and the 
U.S. show no willingness to return 
to Vienna and clearly announce that 
in their view the negotiations have 
ended, Beheshtipour adds.   
Iran is willing to resume the talks 
but the other sides, though they 
send secret messages, apparently 
pretend that they don’t not seek a re-
sumption of the talks, Iran’s former 
ambassador to the OIC notes.
“I think the U.S. and Europe are also 
seeking a revival of the JCPOA, but 
they have held back to see what will 
happen to domestic political issues 
(protests) in Iran. The American 
president says the nuclear deal ‘is 
dead’; Robert Malley says there is 
still room for negotiations. However, 
the reality is that the Americans are 
waiting to see the result of protests 
in Iran. The reality is that the JCPOA 
is important for the U.S., Europe, 
Iran, Russia and China. No side 
wants the JCPOA to die. However, 
due to the recent developments (in 
Iran) they (Western sides) want to 
get more concessions in the negoti-
ation table.”  He adds if the econom-
ic situation was good in Iran, it was 
not that much important and each 
side could continue its policies but 
“the economic situation is not good 
and we are facing numerous eco-
nomic problems.” The former diplo-
mat goes to say that certain persons, 
who were basically opposed to the 
deal and even called it “treason” and 
“second Torkamanchay”, are now 
talking about restoring the JCPOA.
“In my view the logic of these person 
is that dialogue is good if it is done 
by us; dialogue without us is bad.”

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

Treasury was not empty 
Mohammad Baqer Nobakht, chief of 
the Planning and Budget Organiza-
tion in the Rouhani administration, 
has answered allegations that the 
treasury was “empty” when Ebrahim 
Raisi took over as president.
However, Economy Minister Ehsan 
Khandouzi had said the treasury 
reserves were favorable when the 
sitting administration was formed.  
Nobakht said, “If the treasury was 
empty then how could the 13th ad-
ministration (sitting administration) 
pay the salaries of employees with-
out creating monetary base.” 

3.5 tons of narcot-
ics confiscated in 
48 hours

The anti-narcotics police man-
aged to discover over 3.5 tons 
of drugs over the last 48 hours, 
especially in the desert areas of 
the eastern border of the coun-
try, Majid Karimi, head of the 
anti-narcotics police, said on 
Wednesday.
In order to monitor and control 
the criminal activities of drug 
trafficking gangs, clues were 
obtained about the activity of 
armed smugglers who intend-
ed to move and transfer drugs 
from the eastern and south-
eastern borders to other parts 
of the country, he explained.
The police officers put the 
smugglers under their control 
and surveillance, and during 
operations, they discovered 
3.5 tons of drugs and arrested 
82 smugglers, Karimi stated.
In these operations, 108 ve-
hicles, 18 motorcycles, two 
weapons, and 200 pieces of 
ammunition were seized, he 
added.
Eskander Momeni, secretary 
general of the anti-narcotics 
headquarters, said on Monday 
that the bill on combating and 
preventing narcotics will be 
submitted to the Majlis (Irani-
an parliament) in the coming 
days. Iran holds the record for 
narcotics confiscation in the 
world, Momeni said in Decem-
ber 2021.
Great achievements in the field 
of countermeasures have been 
gained, and the United Nations 
has officially announced that 
90 percent of opium, 48 per-
cent of morphine, and 26 per-
cent of world heroin have been 
discovered by Iran.
The United Nations Office on 
Drugs and Crime attaches spe-
cial importance to the regional 
and global role of Iran in the 
fight against narcotics and, as 
a leading United Nations agen-
cy, Alexander Fedulov, UNODC 
Iran Country Representative, 
said in June 2022.
In the Iranian calendar year 
ended in March 2021, about 
1,200 tons of drugs were 
discovered, which was the 
highest rate of discovery in 
the world. The UNODC has 
praised Iran’s efforts to fight 
against narcotics trafficking on 
the occasion of International 
Day Against Drug Abuse and 
Illicit Trafficking.

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

Non strong will to 
resolve air pollu-
tion 
President Raisi has tasked the 
interior minister to follow up 
the issue of clear air by closely 
monitoring the performance of 
responsible bodies. Likewise, 
the oil minister is obliged to 
regulate the consumption of 
fuel in different sectors and 
prevent fuel smuggling.
The newspaper also said Gho-
lam-Abbas Torki, the deputy 
prosecutor general for judicial 
affairs, has said four govern-
ment bodies, which had been 
tasked to implement “clean 
air law” have abandoned their 
task due to lack of budget. 
Torki said the directors of the 
bodies accused of not imple-
menting their duties have been 
summoned. He said more 
investigations are underway 
about the air pollution. The 
judicial official went on to say 
that in certain cases these bod-
ies have taken certain steps but 
failed to do them effectively. 

The export of non-oil commodities 
from Khuzestan province, in the south-
west of Iran, rose eight percent in the 
first nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-December 
21, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, accord-
ing to an official with the customs de-
partment of the province.
Behrouz Qareh-Beygi said that 12.654 
million tons of non-oil goods worth 

$5.107 billion were exported from the 
province in the mentioned nine-month 
period
He named petrochemicals, benzene, 
agricultural products, steel, construc-
tion materials, mechanical and elec-
tronic devices, fisheries and food as 
the main exported items, and United 
Arab Emirates, Iraq, China, Southeast 
Asia, Turkey, Russia, Afghanistan and 
Pakistan as the major export destina-

tions.
The official further announced that 
13.817 million tons of non-oil products 
worth $8.224 billion were imported to 
the province in the first nine months 
of this year, indicating seven percent 
growth in terms of value year on year.
He named basic goods including live-
stock feed, grains, chemical fertilizers, 
raw materials, steel, mechanical equip-
ment and rubber as the main imported 
products, and China, Germany, United 
Arab Emirates, India, Brazil, Serbia, Ar-
gentina and Turkey as the major sourc-
es of imports.
Based on the data released by the Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), 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 compared to the 
same period of time in the past year.
According to the IRICA data, Iran ex-
ported 97.843 million tons of goods 
valued at $43.088 billion in the men-
tioned period, also registering a 
two-percent increase in weight
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 Iranian 
non-oil goods were China, Iraq, Turkey, 
the United Arab Emirates, 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 in-
clude corn, rice, wheat, soybeans, sun-
flower 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 
mentioned 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.

Non-oil export from Khuzestan province rises 8% in 9 months on year

The newly appointed Governor of the 
Central Bank of Iran (CBI) Moham-
mad-Reza Farzin in a meeting with 
his Qatari counterpart on Thursday 
stressed developing monetary and 
banking cooperation between the 

two countries.
Farzin met and held talks with Sheikh 
Bandar bin Mohammed bin Saoud 
Al-Thani in Doha, Qatar.
In the meeting, Farzin called for 
strengthening mutual ties and devel-

oping monetary and banking coop-
eration with the Arab neighbor.
Emphasizing the positive prospects 
of economic relations between Iran 
and Qatar, he said: “By increasing 
monetary and banking cooperation 
between the two countries, we will 
definitely achieve the goals set for 
Tehran-Doha economic relations.”
Al-Thani, for his part, emphasized 
the interest of the country to en-
hance banking and monetary ties 
with Iran, noting that the develop-
ment of banking relations with the 
Islamic Republic of Iran is one of 
Qatar’s main priorities.
Iran’s Deputy Foreign Minister for 
Economic Diplomacy Mehdi Safari 
also accompanied the CBI governor 
on the trip.
Iran and Qatar have stressed prepar-
ing a roadmap to boost the value of 
trade between the two countries to 

three billion dollars by 2025.
In a meeting between Mohsen 
Rezaei, the Iranian vice president 
for economic affairs, and Qatar’s 
Emir Sheikh Tamim Bin Hamad al-
Thani in October 2022, the two sides 
discussed ways of expanding trade 
ties between the two countries and 
emphasized the need for taking the 
necessary measures to reach the 
mentioned economic goal.
During the meeting, which was also 
attended by Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak, the Iranian side 
proposed drawing a roadmap for the 
two countries’ trade development 
which was welcomed by Qatar’s 
Emir.
Rezaei and Peyman-Pak visited Doha 
on top of a trade delegation to attend 
the opening ceremony of Iran’s ex-
clusive exhibition in the country.

Tehran, Doha urge developing monetary, banking cooperation
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Iran has exported 30,000 tons of 
eggs to the target countries since 
the beginning of the current Irani-
an calendar year (March 21, 2022), 
Hamidreza Kashani, the chairman 
of Producers of Egg-Laying Hens 
Union, announced.

Kashani said Iran has the capaci-
ty to export 100,000 tons of eggs 
annually, IRNA reported.
Iranian eggs are mainly exported 
to neighboring countries includ-
ing Iraq, Afghanistan, Kuwait, and 
Qatar.

Exports of eggs 
reach 30,000 
tons

Membership in 
FATF not on gov-
ernment agenda 
The Ministry of Economic Af-
fairs and Finance says joining 
the FATF is not by no means 
on the agenda of the “popular 
government”.  The focus is on 
countering money laundering 
and clamping down on financial 
support for terrorism and not 
joining the FATF, the ministry 
said.  In another report, Keyan 
quoted chief of the Department 
of Environment who has said 
according to the Article 59 of the 
Constitution the government is 
obliged to implement policies 
in regard to the food health as 
people sometimes may con-
sume food which would endan-
ger their health. In line with this 
policy the entry of genetically 
modified food to the country is 
not allowed.

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

Do not take it seri-
ously!
The inattention by some re-
formist newspapers last week 
to the third anniversary of Lt. 
Gen. Soleimani’s martyrdom 
was criticized by the Javan 
newspaper.
“Basically, Soleimani lived and 
martyred in such a way that it is 
not easy to be an enemy to him 
and everyone loves him based 
on his own ideology,” Javan 
wrote in its editorial. 

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

General Soleim-
ani’s deterrence 
strategy
In its editorial, Vatan-e- Emrooz 
addressed General Soleimani’s 
deterrence strategy and wrote, 
“The deterrence strategy of Lt. 
Gen. Soleimani to establish the 
axis of resistance, had a major 
strategic achievement, and that 
is weakening the U.S. role in 
politics and military battles and 
moving towards the creation of 
a new regional order.
This type of ‘combined deter-
rence’ had 3 main features: 
First, the combination of mil-
itary hardware with software 
tools for mobilizing the masses 
and anti-foreign forces.
The American long wars in the 
region resulted in nothing but 
destruction, spread of extrem-
ism, and increase in domestic 
and international conflicts.
Second, there was a balance 
between existing facilities and 
strategic limitations caused by 
regional rivals and extra region-
al powers. General Soleimani 
created a deterrent force against 
symmetric and asymmetric an-
ti-Iran threats at a low cost.

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

16 projects ap-
proved to develop 
oil, gas industry’s 
value chain
Iran’s Resistance Economy 
Headquarters has approved 
16 special projects for the de-
velopment of the oil and gas 
industry’s value chain, Shana 
reported.
The mentioned projects were 
approved in a meeting of 
the mentioned headquarters 
chaired by Mohammad Mokh-
ber, Iran’s first vice president, in 
Tehran on Thursday.
The meeting was attended by 
the ministers of oil, economy, 
industry, energy, agriculture, 
transport and urban develop-
ment, as well as the head of the 
Planning and Budget Organiza-
tion (PBO) and the governor of 
the Central Bank of Iran (CBI).

Iranian Deputy Agriculture Minister 
Houshang Mohammadi has an-
nounced the allocation of 50 trillion 
rials (about $131.2 million) for the 
mechanization of the country’s agri-
culture industry. Mohammadi made 
the announcement on the sidelines of 
a visit to the 11th Exhibition of Agri-
cultural Machinery, Tools and Equip-
ment in Ahvaz, IRNA reported.
According to the official, the men-
tioned funding will be provided to 
farmers in the form of low-interest 
facilities for the purchase of agricul-
tural tools and machinery in order to 
modernize the agriculture sector and 
increase production.
“Of the mentioned figure, so far 20 
trillion rials (about $52.5 million) has 
been supplied and the rest will be paid 
by the end of the current Iranian cal-
endar year (March 20),” Mohammadi 
said.
Back in April 2022, Head of Iran’s Ag-
ricultural Mechanization Development 

Center Kambiz Abbasi announced the 
allocation of new resources for the 
mechanization of the country’s agri-
cultural sectors in the current Iranian 
calendar year 1401.
The official noted that the govern-
ment had allocated 40 trillion rials 
(about $148.8 million) for agricultural 
mechanization in the previous calen-
dar year (ended on March 20, 2022).
The mentioned funding was used to 
supply about 30,000 tractors, 800 
combine machine harvesters, and 
about 50,000 different agricultural 
machines and equipment used in 
various sectors like horticulture, live-
stock, poultry, and aquaculture to the 
country’s farmers.
In the past forty years, since the Is-
lamic Revolution, Iran has witnessed 
a remarkable improvement in various 
sectors and the agriculture industry 
has been one of the areas in which 
the country has undergone huge de-
velopment.

Over $131m of facilities allocated for 
agricultural mechanization

Iran has launched a direct container 
shipping line from the country’s south-
western Bushehr Port to the United Arab 
Emirates (UAE)’s Port of Jebel Ali, the 
director-general of Bushehr Province’s 
Ports and Maritime Department an-
nounced.
According to Mohammad Shaki-
bi-Nasab, launching the mentioned 
shipping line is going to boost the 
economic exchanges between the two 
countries, IRIB reported.
He further noted that with the new line 
going operational the cost of transport-
ing export cargoes has also been re-
duced for the two sides’ traders.
Mentioning the province’s capacities 
for the expansion of transport ties with 
neighboring countries, Shakibi-Nasab 
said the infrastructure in the province’s 
11 ports has been positively developed 
over the past few years.
Earlier this week, the head of Iran’s Ports 
and Maritime Organization (PMO) met 

with the UAE’s ambassador to Tehran, 
during which the two sides stressed the 
acceleration of mutual port, maritime, 
and transit cooperation.
In the meeting, UAE Ambassador Saif 
Mohamed Obaid Jasem Al Zaabi under-
lined the capacities of UAE companies 
for port and maritime investment in 
neighboring countries, especially Iran, 
and announced a field visit by his coun-
try’s experts to Iranian ports in the near 
future.
The Arab official also referred to the very 
good transportation and transit infra-
structure in his country and welcomed 
Iran’s approach to developing transit 
cooperation with CIS countries.
Al Zaabi emphasized the need for the ex-
pansion 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 gov-
ernment to develop economic coopera-
tion and good relations with neighboring 
countries, saying that the development 
of maritime relations between Iran and 
the United Arab Emirates is very impor-
tant for the Islamic Republic.
Stating that Iran is ready for the devel-
opment of maritime, transit, and port 
relations with Abu Dhabi, Safaei em-
phasized: “Transit and port connections 
between Tehran and Abu Dhabi with 
Central Asian countries and other na-
tions can be formed quickly and prosper 
very fast.”
The official also welcomed any invest-
ment by UAE port and maritime compa-
nies in Iran’s southern ports, especially 
Shahid Rajaei Port and Chabahar Port.
“Chabahar Port has very good capaci-
ties and the private sector of the United 
Arab Emirates can forge long-term in-
vestment contracts in Chabahar port,” 
he said.

The head of Iran’s Plant Protection Organiza-
tion announced that all agricultural products 
of the country will be exported with a QR 
tracking code from the next Iranian calendar 
year (begins on March 21), and said that the 
process of certifying eight products has al-
ready started.
Shahpour Alaei-Moqaddam said: “Last year, 
some of Iran’s products were returned from 
Russia and Eurasian countries, which made 

us create a certificate and a tracking system 
for our products to determine the place of 
production.”
“Now, it has become mandatory for four ag-
ricultural products and four garden products 
to be registered, and from next year, agricul-
tural products with a QR tracking code and 
according to the standards of the destination 
countries must be exported”, the official re-
iterated.

He further said that Iran has 4.2 million farm-
ers whose per capita production is calculated 
at 30 tons per hectare. In fact, every Iranian 
has 1,500 kilograms of food security.
He put the total under-cultivation area in the 
country at 14 million hectares and Iran’s total 
agricultural production at 125 million tons.
“In the agricultural sector, we enjoy climate 
and plant diversity, and have 8,000 plant spe-
cies in the country”, Alaei-Moqaddam stated.

All agricultural products to be exported with QR code from late March

Direct container
shipping line launched
from Iran’s Bushehr to UAE

Can Yogurt Benefit 
Your Hair and Scalp?

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/yogurt-for-hair#dandruff

We’re mostly familiar with yogurt as a 
delicious and nutritious food item. It’s 
loaded with important nutrients as well 
as probiotics and protein.
But did you know this fermented milk 
product is also a traditional Middle 
Eastern treatmentTrusted Source for 
hair growth and restoration?
Keep reading to learn more about how 
yogurt may benefit your hair and scalp, 
and how to use it.
Yogurt hair masks
The benefits of applying yogurt to your 
hair and scalp haven’t been proven in 
clinical research. However, anecdotal 
evidence and cultural traditions support 
its use in this manner.
One of the most popular direct appli-
cations is the hair mask, also called a 
deep conditioner. 
Proponents of yogurt-based hair masks 
suggest that the protein in yogurt pro-
motes strong and healthy hair. They 
also believe that the lactic acid in yo-
gurt: 

• cleanses the scalp
• clears away dead skin cells
• helps hair follicle growth 
People use yogurt hair masks to ad-
dress hair damage caused by:
• the environment, such as from the sun, 
air pollution, and changes of season
• styling tools, such as hairbrushes, 
straightening irons, and blow-dryers
• hair products, such as those used for 
styling, coloring, straightening, and 
curling
Applying a yogurt hair mask
Advocates of using yogurt on your hair 
and scalp suggest applying it as fol-
lows:
1. Start with dry hair.
2. Apply the yogurt mask to the roots of 
your hair and work it in along the length 
of your hair.
3. Leave it on for 20 to 30 minutes. 
Some suggest covering your hair with 
a shower cap.
4. Rinse out the mask with warm water. 
Some suggest shampooing with a mild 

shampoo after rinsing out the mask.
Yogurt mask recipes for specific hair 
conditions
Although not specifically supported by 
science, anecdotal evidence suggests 
that some hair mask ingredients ben-
efit certain hair conditions. These hair 
conditions and beneficial ingredients 
include:
damaged hair
yogurt for softness; strawberries for 
shine; coconut oil to stimulate hair 
growth; egg for vitamin and mineral 
recovery
dandruff
yogurt and lemon to treat dandruff; 
honey to moisturize the scalp
dry hair
yogurt for softness; honey for hydration
dull hair yogurt for softness; honey for 
hydration; coconut oil for moisturizing
frizzy hair
yogurt for moisturizing; banana for vo-
lumizing; honey for hydration
oily hair

yogurt for cleansing; lemon for de-
greasing; baking soda to balance pH 
level
thinning hair
yogurt for clearing hair follicles; aloe 
vera to nourish hair follicles
weak hair
yogurt for protein; olive oil for condi-
tioning; egg for vitamins and minerals
If you’re considering adding a yogurt 
hair mask to your hair care routine, ask 
your dermatologist or hairstylist for 
their opinion. They might have a dif-
ferent product or recipe that they feel 
will be best for you, your hair, and your 
scalp.
Try a patch test before using yogurt 
(or other ingredients) on your hair and 
scalp
To do this, rub a small amount of the 
ingredient onto your forearm and wait 
30 minutes. 
If your skin shows no signs of allergic 
reaction (itchiness, redness, stinging), 
chances are it should be all right to use 

on your hair and scalp.
Dandruff and the effects of eating yo-
gurt 
According to a 2017 study of 60 healthy 
men aged 18 to 60 years, eating yogurt 
significantly reduced the signs and 
symptoms of moderate to severe dan-
druff. 
The study suggested that the positive 
effects were potentially attributable to 
the yogurt’s probiotics and their impact 
on the skin immune system and skin 
barrier.
Takeaway
Although the benefits of using yogurt as 
a hair care product aren’t supported by 
clinical research, many people believe 
the anecdotal evidence and cultural tra-
ditions suggesting yogurt’s benefits for 
hair and scalp.
Rich in protein, important nutrients, 
and probiotics, yogurt is often used as 
an ingredient in hair masks that many 
believe to have a cosmetic and restora-
tive impact on hair.
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رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
در نشسـت بـا اعضـای شـورای 
راهبـردی دفاتـر نمایندگـی ایـن 
اتـاق در شهرسـتان های گلپایگان و 
خوانسـار گفت: تالش اتاق بازرگانی 
اصفهان بر توسـعه دفاتـر منطقه ای 
در شهرسـتان های اسـتان معطوف 

اسـت.
مسـعود گلشـیرازی رئیـس اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان در ایـن بازدید با 
اشـاره به اقدامات اتـاق و رایزنی های 
انجام شـده بـرای احداث سـاختمان 
دفتـر نمایندگـی اتـاق اصفهـان در 
شهرسـتان خوانسـار، ابراز امیدواری 
کـرد بـا واگـذاری زمیـن عملیـات 
اجرایـی احـداث سـاختمان دفتـر 
نمایندگـی خوانسـار در سـال جاری 
آغاز شـود و در رابطه با ظرفیـت بازار 
کشـورهای اوراسـیا و روسـیه اظهار 
داشـت: تحوالت منطقـه ای فرصت 
اسـتثنایی برای تجـار ایرانـی فراهم 
کـرده و صنعت گران، فعـاالن بخش 
گردشـگری و مـواد غذایی اسـتان و 
به خصوص خوانسـار نیز می توانند از 
این فرصت بهـره ببرند و باید سـهم 
خـود را از بـازار روسـیه کسـب کنند.

تولیدکننـدگان و تجـار 
خوانسـار برای حضور در 
پیـش  پـا  روسـیه  بـازار 

بگذارند
وی بـا تشـریح تسـهیالت روسـیه 
بـرای واردات تولیدات صنعتی و مواد 
غذایـی از ایران افزود: اتـاق بازرگانی 
سـن پترزبورگ اخیـراً فهرسـتی از 3 
هزار قلـم کاالیی کـه در گذشـته از 
کشـورهای غربی وارد می کرد برای 
اتاق بازرگانی اصفهان ارسـال کرده 
و خواسـتار واردات آنها از ایران شـده 
اسـت. خوشه سـازی و برنامه ریـزی 
فعاالن اقتصادی برای حضور در این 
بازار فرصت تجاری اسـتثنایی برای 
آنهـا فراهـم می کنـد. در این راسـتا 
مرکز توسعه تجارت اوراسـیا در اتاق 
بازرگانـی اصفهـان ایجاد می شـود.

گلشـیرازی دفتـر نمایندگـی اتـاق 
اصفهـان در خوانسـار را یکـی از 
فعال ترین دفاتر شهرسـتانی دانست 
از تالش هـای  و ضمـن تقدیـر 
اعضـای آن در حـوزه مسـئولیت 
اجتماعـی، برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی و توانمندسـازی نیـروی 
انسـانی گفـت: امیـدوارم بـا همـت 
سـاختمان  احـداث  مضاعـف، 

دفتـر نمایندگـی اتـاق اصفهـان در 
خوانسـار سـرعت بیشـتری بگیرد و 
فعالیت هـای ایـن دفتـر قـوام یابـد.

رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا 
اشـاره بـه فعالیـت شـتابدهنده ها در 
اتـاق اصفهـان در حـوزه صـادرات، 
تجـارت الکترونیـک و فـروش و 
بازاریابـی، خدمـات شـتابدهنده 
صادراتـی بـردار بـه بنگاه هـای 

اقتصـادی را تشـریح کـرد.
عضـو  رنجبـران،  سیدرسـول 
اتـاق  و خزانـه دار  هیئت رئیسـه 
بازرگانـی اصفهـان نیـز اتاق هـای 
بازرگانـی را مرکـز هم اندیشـی و 
هم افزایـی دانایی هـا و توانایی هـای 
بخـش خصوصـی دانسـت و گفت: 
هرچـه فعـاالن اقتصـادی در ایـن 
هم اندیشـی و هم افزایی بـا یکدیگر 
هم دل باشـند تأثیرگذاری بیشـتری 
دارنـد. امـروز ظرفیت هـای باالیـی 
در اتاق اصفهان ایجاد شده و فعاالن 
اقتصادی شهرستان خوانسـار باید از 
این ظرفیت هـا به خوبی بهـره ببرند 
کـه نیازمنـد تقویـت کمـی و کیفی 
دفتـر نمایندگـی اتـاق اصفهـان در 

خوانسـار اسـت.
همچنیـن احمـد پزنـده، رئیـس 
کمیسـیون تجـارت، خدمـات و 
ارتباطـات اتـاق بازرگانی با اشـاره به 
دسـتاوردهای سـفر هیـأت بلندپایه 
تجاری اسـتان به روسـیه بیان کرد: 
بـه زودی در اصفهان میزبـان هیأت 

تجـاری روسـیه هسـتیم.
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون 
صنایـع اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
نیز بـا اشـاره بـه خدمـات ایـن اتاق 
از جملـه تربیـت بازرگانـان کوچک 
و لـزوم برگـزاری ایـن دوره هـا در 
شهرسـتان های اسـتان از جملـه 
خوانسـار گفـت: فعـاالن اقتصـادی 
بایـد در وضعیت حسـاس اقتصادی 
فعلی کشـور به شـکلی عمـل کنند 
که چـرخ تولیـد در اسـتان و کشـور 
به خوبـی بچرخـد و در کمیسـیون 
صنایـع اتـاق اصفهـان کمیته هـای 
پیگیـری  بـرای  گوناگونـی 
دغدغه هـای فعـاالن اقتصـادی 
تشـکیل داده ایـم و ایـن کمیته هـا 
در طـول بیش از سـه سـال گذشـته 
اتفاقات خوبی رقـم زده اند. همچنین 
اتـاق اصفهان بسـتر مناسـبی برای 
حضـور فعـاالن اقتصـادی در حوزه 
مسـئولیت اجتماعـی و کمـک بـه 
اقشـار آسـیب پذیر فراهـم کـرده 

اسـت.
در ادامـه محمـد صادقـی، رئیـس 
کمیسـیون کشـاورزی، سـالمت، 
آب و محیـط زیسـت اتـاق بازرگانی 
اظهـار داشـت: ایـران بـا 62 کشـور 
قـرارداد کشـت فراسـرزمینی دارد و 
آمادگـی حمایـت از فعـاالن حـوزه 
کشـاورزی خوانسـار بـرای فعالیـت 
در ایـن حـوزه را داریـم. هم اکنـون 
بهترین زمان برای در دسـت گرفتن 
بـازار محصـوالت کشـاورزی در 

روسـیه اسـت.
رضـا بـرادران اصفهانـی، رئیـس 
کمیسـیون حقوقی و پارلمانـی اتاق 
بازرگانـی اصفهـان نیز بـا اشـاره به 
تشـکیل شـعبه 47 شـورای حـل 
اختـالف در ایـن اتـاق بیـان کـرد: 
اختالفاتـی کـه هرکـدام از فعـاالن 
بانک هـا،  بـا  اقتصـادی اسـتان 
گمـرکات و سـازمان ها پیـدا کننـد، 
می توانـد به طـور مسـتقیم در ایـن 
شـعبه ها رسـیدگی شـود. همچنین 
کمیسـیون حقوقـی اتـاق اصفهـان 
حمایـت ویـژه و کاملـی از اعضـای 
اتـاق در پرونده هـای حقوقـی در 

سـطح اسـتان و کشـور دارد.

اتـاق بازرگانـی اصفهان 
در کشور پیشرو است

فضـل اهلل جواهـری، عضـو اتـاق 
بازرگانی اصفهـان و رئیس شـورای 
راهبـردی دفتر نمایندگی خوانسـار، 
چـادگان، فریـدن، فریدونشـهر و 
بوئیـن و میاندشـت نیز بـا تقدیـر از 
اقدامـات اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
اظهـار داشـت: خوشـبختانه امـروز 
اتاق اصفهان در کشـور پیشرو است.

وی با اشـاره بـه موانع موجود بر سـر 
تعیین زمین و احداث ساختمان دفتر 
خوانسـار ادامه داد: این موانع موجب 
عقـب مانـدن فعالیت هـای دفتـر 
خوانسـار از سـایر شهرسـتان های 
اسـتان شـده که امیدوارم ایـن موانع 
بـه زودی از سـوی دسـتگاه های 

شهرسـتان رفع شـود.
جواهـری بـا دعـوت از فعـاالن 
اقتصـادی خوانسـار بـرای عضویت 
در اتـاق بازرگانـی تصریـح کـرد: 
شهرسـتان خوانسـار در گذشـته 
مرکـز تجـارت فعالـی بـود و بایـد با 
توسـعه فعالیت دفتـر نمایندگی اتاق 
اصفهـان در خوانسـار بـه وضعیـت 
خوب گذشـته در حوزه گردشـگری، 
تولیـدی  و  بازرگانـی  تجـاری، 

بازگردیـم.
در ادامـه ایـن نشسـت جمعـی از 
شهرسـتان  اقتصـادی  فعـاالن 
و  نظـرات  بیـان  بـه  خوانسـار 
پرداختنـد. خـود  دغدغه هـای 

همچنیـن رئیـس و اعضـای هیئت 
نمایندگان اتـاق بازرگانـی اصفهان 
از دفتـر نمایندگـی ایـن اتـاق در 
شهرسـتان گلپایـگان نیـز بازدیـد 
کـرده و بـا فعـاالن اقتصـادی ایـن 
شهرسـتان دیدار و گفت وگو کردند.

رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه 
تأمیـن زمیـن بـرای سـاخت دفاتـر 
شهرسـتانی اتـاق اصفهـان جـزو 
اولویت ما بوده اسـت، اظهار داشـت: 
600 اقـدام و برنامـه در بودجه سـال 
1401 اتـاق اصفهان تعریف شـد که 
در تمـام اتاق های بازرگانی کشـور و 
در تاریـخ اتاق اصفهـان بی نظیر بود.

مسعود گلشـیرازی با اشاره به صنایع 
شاخص شهرسـتان گلپایگان افزود: 
پیوسـتن ایران به پیمان شـانگهای 
و اوراسـیا فرصـت اسـتثنایی بـرای 
و  تولیدکننـدگان  صنعت گـران، 
صادرکننـدگان کشـورمان اسـت و 
بایـد از ایـن فرصـت به خوبـی بهره 

بـرد.
رضـا صائبـی، مسـئول شـورای 
راهبردی اتـاق بازرگانی شهرسـتان 
از  گزارشـی  نیـز  گلپایـگان 
فعالیت هـای دفتـر نمایندگـی اتاق 
بازرگانی اصفهان در این شهرسـتان 

در 16 مـاه گذشـته ارائـه کـرد.
وی با اشـاره بـه ارائـه خدمـات اتاق 
بازرگانی اصفهان در این شهرسـتان 
و تسـهیل امـور فعـاالن اقتصـادی 
به عنـوان اهـداف ایـن دفتر افـزود: 
توانمندسـازی فعـاالن اقتصـادی 
شهرسـتان گلپایـگان بـا برگـزاری 
20 دوره و چهـار سـمینار و ارائـه 
مشـاوره های حقوقـی، مالیاتـی و 
بیمـه ای به اعضا انجام شـده اسـت.

صائبـی تصریح کرد: ظرفیت بسـیار 
باالتـری بـرای عضوگیـری از میان 
فعـاالن اقتصـادی ایـن شهرسـتان 
وجـود دارد و خدمات اتـاق بازرگانی 
باید بـه اطالع فعـاالن اقتصـادی و 
دسـتگاه های شهرسـتان گلپایگان 

برسـد.
همچنین علی محمد آقاجـان، مدیر 
واحـد خدمات بـه اعضـا، انجمن ها، 
تشـکل ها و دفاتـر منطقـه ای اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان توضیحاتـی 
پیرامـون آخریـن وضعیـت پیگیری 
فرآیند واگـذاری زمین بـرای احداث 

دفاتـر شهرسـتانی ارائـه کرد.
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مدیرعامل بانـک صنعت و معدن، با اشـاره بـه اینکه بانک صنعـت و معدن تاکنون 372 شـرکت 
را بـا مبلغـی بیـش از 20 هـزار و ۵00 میلیارد تومـان در طول 10 سـال تأمیـن مالی کرده اسـت، 
گفت: با تأمیـن مالی های انجام شـده، نزدیـک به ۵ هـزار فرصت شـغلی بـه ارزش 407 میلیارد 

تومان ایجاد شـده اسـت.
علی خورسـندیان در نشسـت طرح و پیگیری مشـکالت فعاالن اقتصادی اسـتان در حوزه بانکی 
با حضور مدیرعامـل و اعضای هئیـت مدیره بانـک صنعت و معدن، با گرامیداشـت یـاد و خاطره 
سـردار دل ها حاج قاسـم سـلیمانی، اظهار کرد: شـرایط اقتصـادی با نوسـانات همراه شـده اما ما 
در بازدیدهـا با تـالش زیاد صنعتگـران و تولیـدات خوبی روبرو می شـویم که فضای فکـری ما را 
عوض می کننـد. در حـال حاضر هنـوز کارآفرینانی هسـتند کـه با جـان و دل کار می کننـد و این 
موضوع روحیه مـا را در حمایـت از آن ها افزایـش می دهد. در اسـتان اصفهان صنعت زیاد اسـت، 

اما ما و گـروه همراه به علـت محدودیـت تنها از چنـد واحد بازدیـد کردیم.
وی افزود: بانک صنعـت و معدن تاکنون 372 شـرکت را با مبلغی بیش از 20 هـزار و ۵00 میلیارد 
تومـان در طول 10 سـال تأمیـن مالی کـرده که طبـق گزارش های ارسـالی بـا این تأمیـن مالی 

انجام شـده نزدیک به ۵ هزار فرصت شـغلی بـه ارزش 407 میلیارد تومان ایجاد شـده اسـت.
مدیرعامل بانـک صنعت و معدن کشـور، با اشـاره بـه اهمیت مصوبات سـفر ریاسـت جمهوری، 
گفت: در مصوبات سـفر ریاسـت جمهوری 14 طرح به اسـتان اصفهان در تعهـدات بانک صنعت 

و معدن اختصاص داده شـد کـه 12 طرح به صـورت کامل اجرایی شـد.
خورسـندیان بـا اعـالم اینکـه یکـی از سیاسـت های مهـم بانـک صنعـت و معـدن حمایـت از 
واحدهـای دانش بنیـان اسـت، توضیـح داد: حمایـت از واحدهـای دانش بنیـان کار ما را تسـهیل 
خواهـد کـرد، حـدوداً 20۹ واحـد دانش بنیـان در کشـور بـه ارزش ۵ هـزار و ۵00 میلیـارد تومان 
تأمیـن مالـی شـدند. همچنیـن در طرح هـای غیرجاری اسـتان، حـدود 17 هـزار میلیـارد تومان 

طرح هـای معوقـه و مطالبـه در اسـتان داریـم.
به گـزارش ایسـنا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشـور، تصریـح کرد: اولویت و سیاسـت های 
بانـک در تأمیـن مالـی، سـرمایه در گـردش و تأمیـن مالـی، طرح هـای نیمه تمـام، صنایـع 

دانش بنیـان و طرح هـای صـادرات محـور خواهـد بـود.
وی با اشـاره به دغدغـه صنعتگران، خاطرنشـان کرد: انتظـارات از بانک ها از جملـه بانک صنعت 
و معـدن زیاد اسـت، امـا بانک ها هـم مشـکالتی دارنـد و با محدودیـت منابـع روبرو هسـتند که 

تورمی اسـت. البته کفایـت سـرمایه مهم ترین مشـکل بانک هـا در تأمین مالی اسـت.
خورسـندیان با تأکید بر اینکه انتظـارات دوطرفه بیـن بانـک، کارآفرینان و صنعتگـران در جذب 
و تخصیص منابع بسـیار مهم اسـت، گفـت: اختیـارات مثبت و افزایش آن بر اسـاس شـاخص ها 
رتبه بنـدی می شـوند و بـر اسـاس آن اختیـارات کافی داده می شـود ولـی با توجـه بـه امکانات و 

پتانسـیل های این اسـتان اختیـارات مدیریت اصفهـان در واحـد تهران تعریف می شـود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم تودیع و 
معارفه برخی مدیران بر انتقال تجربیات و دانش بین 
مدیران نسل اول و دوم انقالب به منظور بهبود فرایند 

مدیریت تاکید جدی نمود.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم تودیع و 
معارفه برخی مدیران بر انتقال تجربیات و دانش بین 
مدیران نسل اول و دوم انقالب به منظور بهبود فرایند 

مدیریت تاکید جدی نمود.
حسین اکبریان ضمن گرامیداشت سومین سالگرد 

شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
امیدوارم همه از رهروان حقیقی ایشان باشیم و 
متانت، تواضع و فروتنی سردار را سرلوحه زندگی 
خود قرار دهیم. به عنوان یک مدیر باید مانند سردار 
سلیمانی بهترین تصمیم را در شرایط مختلف اتخاذ 
نمائیم و در این صورت است که می توانیم ایرانی 

آبادتر داشته باشیم.
حسین اکبریان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان بر آسیب شناسی دقیق شکایات و 

مشکالت موجود در صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: 
باید ابعاد و جنبه های مختلف مشکالت و شکایاتی 
که بعضاً ازسوی متقاضیان مطرح می شود از سوی 
صاحب نظران به صورت تخصصی مورد تحلیل و 
بررسی قرار گیرد تا بدون هیچ گونه وقفه ای خدمات 
آبفا به بهترین شکل ممکن در اختیار مردم قرارگیرد.

اکبریان همبستگی، همدلی، مشارکت و تعامل بین 
بخش های مختلف شرکت را رمز غلبه بر مشکالت 

و کسب موفقیت های مستمر دانست.

در پایان این جلسه رضا مردای به عنوان سرپرست 
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، قاسم حمزه 
لو به عنوان سرپرست دفتر حقوقی و تملک امالک 
و اراضی، سعیده سعیدی به عنوان سرپرست دفتر 
سرمایه گذاری تجهیز مالی و توسعه مشارکت، 
محسن تاج نیائی به عنوان مشاور مدیرعامل در 
امور رسیدگی به صورت وضعیت ها، محمد صالح 
زاده و علی فاضلی نیز به عنوان مشاورین مدیرعامل 

معرفی شدند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
مطرح کرد:

ضرورت دنبال 
کردن بهبود 
فرایندها نزد 
مدیران 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشست طرح و پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی استان اصفهان:

حمایت از واحدهای دانش بنیان کار ما را تسهیل خواهد کرد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بازدید از دفاتر نمایندگی اتاق اصفهان در شهرستان های گلپایگان و خوانسار عنوان کرد؛

همت اتاق بازرگانی معطوف به حمایت از توسعه دفاتر منطقه ای

مشـهورترین و پرخواننـده تریـن اثـر بـه اصطـالح اقتصـادی آن دوران 
کتابچـه ای بـه نـام »اقتصاد بـه زبان سـاده« نوشـته محسـن عسـکری زاده 
بود؛ توصیفی سرسـری و غیردقیـق از اندیشـه های مارکس با دوز احساسـات 
بـاال و مثال هـای مبتـذل؛ نهایت آرمـان آن هـم القـای مالکیـت خصوصی و 
برابری کامـل بود. رفقـا در واقـع تبلیـغ یوتوپیایـی را می کردند کـه خمرهای 
سـرخ تالش کردند در کامبوج اجرایـی کنند. رژیم سـلطنتی نیز نماد سـرمایه 
داری وابسـته و غارتگری تصویر می شـد و بـازار آزاد و سـرمایه داری در ذهن 

بسـیاری از عـوام و خـواص تفاوتی با دشـنام نداشـت.
تدویـن و تصویـب قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی هـم در چنیـن حال و 
هوایـی صـورت گرفـت. گفتـه می شـود در میـان اصـول قانـون اساسـی دو 
اصـل 43 و 44 بیشـترین اثـر را در سرنوشـت اقتصـادی کشـور گذاشـته اند؛ 
اصـل 43 انبوهـی از وظایـف را بـر دوش می گذارد کـه باید مسـکن، خوراک، 
پوشـاک، بهداشـت، درمان، آمـوزش و پـروش و امکانات تشـکیل خانـواده را 
فراهم سـازد؛ اشـتغال برای همـه مـردم ایجادکند؛ برنامـه اقتصـادی را چنان 
تنظیم کنـد که مردم عالوه بـه گذران مناسـب زندگی مادی خـود، وقت برای 
خودسـازی معنوی هم داشـته باشـند و البته جلوی سـلطه بیگانگان بر اقتصاد 
کشـور را هم بگیرد. گفتنی اسـت در همان زمـان تصویب برخـی از روحانیون 
سـنتی از منظر فقهی بـا دولتی شـدن اقتصـاد و حملـه به مالکیـت خصوصی 
مخالفـت می کردنـد و حتی برنامـه ریـزی کالن برای اقتصـاد نظیـر آنچه در 
کشـورهای بلوک شـرق انجام می شـود را بـا اسـالم در تعارض می دانسـتند. 
اصل 44 هم سـه بخش اصلـی اقتصاد کشـور را از نظـر مالکیت و شـیوه اداره 
بنگاه هـای اقتصـادی کشـور تعییـن می کنـد؛ این اصـل از قـرار در پاسـخ به 
دغدغه برخـی منتقدان سـنتی اقتصـاد دولتـی در دسـتور کار قـرار گرفت که 
نگـران نقض حقـوق مالکیـت خصوصـی مـردم بودند؛ اصـل 44 تاکیـدی بر 
مالکیـت خصوصـی و فعالیـت اقتصـادی افـراد مسـتقل اسـت. بـا ایـن حال 
بخـش خصوصی بیشـتر نوعی مکمل بـرای بخـش دولتی به حسـاب می آید.

همزمان و حتـی پیـش از تدویـن و تصویب قانـون اساسـی اتفاقـات دیگری 
هـم در شـرف وقـوع بـود؛ دولتـی شـدن نظـام بانکـی و قانـون حفاظـت و 
توسـعه صنایع ایـران بود که ایـن دومی تیـر خالصی بـر بنـگاه داری صنعتی 
خصوصی بـه شـمار می آمد. قانـون احیـا و واگـذاری اراضـی هم دولـت را به 
مقـام تیـول دار بـزرگ ارتقاء داد کـه بـا صالحدید خود بـه تقسـیم زمین های 
کشـاورزی می پرداخت. جنگ هشـت سـاله بـا بعثی ها عـراق هم بـر وخامت 
اوضاع افـزود. می دانیم کـه جنگ بهانه ای معرکه برای اهالی سیاسـت اسـت 
که اختیـار معیشـت و اقتصـاد مـردم را در دسـت بگیرند و بـه بهانه »شـرایط 
حسـاس کنونی« دسـت به برنامـه ریـزی همه جانبـه اقتصـاد بزنند. بـا پایان 
جنـگ و مدتی بعد فروپاشـی شـوروی خیلی ها دیدند بسـیاری از کشـورهایی 
که پیـش از جنگ از سـطح رفاه کمتری نسـبت بـه ایرانی ها برخـوردار بودند، 
امـروز خیلی سـریع پیـش رفته انـد و وضعیـت با دهـه گذشـته خیلـی تفاوت 
کرده اسـت. دیدند کـه این امـام زاده )دولـت( حاجـت نمی دهد و بـرای تولید 
ثروت و پیشـرفت بایـد به بـازار و بخـش خصوصی اعتمـاد کرد. پایـان جنگ 
هشـت سـاله و اوضـاع جدید جهـان یک بزنـگاه مهـم بود کـه بسـیاری را به 
فکر تجدیـد نظـر در باورهای پیشـین انداخت. عـده ای دریافتند که بـا اقتصاد 
برنامه ریزی شـده بعید اسـت سرنوشـتی بهتر از شـوروی و اقمار آن در انتظار 
ایـران باشـد ولی عـده ای نیـز همچنـان بر سـر موضـع ماندنـد و بعدها اسـم 
نهادگـرا روی خـود گذاشـتند؛ آن هـا واژه دیگر یعنـی نئولیبرالیسـم هـم پیدا 

کردند کـه به گـوش مریـدان خـوش بیایـد. واهلل اعلم. 

استاد دانشگاه تهران
تحلیلگر مسائل اقتصادی

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله
چهارمین جشـنواره و نمایشـگاه ملی فوالد 
ایـران از 20 تـا 22 دی مـاه سـال جـاری بـا 
حضور شـرکت های بـزرگ زنجیـره آهن و 
فوالد کشـور در هتل المپیک تهـران برگزار 

می شـود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایـران با اشـاره به برگـزاری چهارمین 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران 
در مـاه جـاری، اظهـار داشـت: وجـه تمایـز 
ایـن رویـداد بـا سـایر نمایشـگاه ها و 
همایش هایـی کـه در صنعت فـوالد برگزار 
می شـود، در ارائـه فرصت هـای سـاخت 
داخـل توسـط شـرکت های معدنـی و 
فـوالدی و به هم رسـانی ایـن فرصت هـا با 
توانمندی هـای شـرکت های دانش بنیـان 

و سـازندگان داخلـی اسـت.
رئیـس انجمن فـوالد خاطرنشـان کـرد: در 
سـه دوره قبلـی این جشـنواره و نمایشـگاه، 
بیـش از 400 تفاهـم نامـه و قـرارداد بیـن 
فوالدسـازان و سـازندگان داخلـی بـرای 
اسـتفاده حداکثری از توان سـاخت داخل در 
صنعت آهن و فوالد کشـور به امضا رسـیده 
کـه صرفه جویـی ارزی حاصـل از آن هـا، 
حـدود یـک میلیـارد دالر بـرآورد می شـود.

رئیـس انجمـن فـوالد تصریـح کـرد: بـه 
واسـطه مـوج فراگیـر بومی سـازی از سـال 
13۹7، ارزبـری تولیـد هر تـن فـوالد از 70 
دالر بـه ۵0 دالر کاهـش یافتـه و در تالش 
هسـتیم تا افق 1404، این رقـم را به کمتر از 

30 دالر در هـر تـن فوالد برسـانیم.
سـبحانی ضمن دعوت از همـه صنعتگران، 
شـرکت های دانـش بنیـان و سـازندگان 
توانمنـد داخلی برای حضـور و بازدیـد از این 
جشـنواره و نمایشـگاه، خاطرنشـان کـرد: 
واقعیـت این اسـت کـه واحدهـای تولیدی 
در زنجیـره فـوالد بایـد تمرکزشـان بـر 
بخش تولیـد باشـد و در برهه ای کـه امکان 
تأمین نیـاز از خارج وجـود داشـت، به جهت 
سـهولت امر، تأمین از خـارج انجام می شـد 
امـا اکنـون کـه شـرکت های فـوالدی بـا 
محدودیت هایـی به واسـطه تحریـم و نرخ 
ارز مواجه انـد و نـگاه خود را به سـمت تأمین 
داخلی تغییر داده اند، بهتر اسـت سـازندگان 
داخلـی بـا تولیـدات کیفـی و رقابتـی از این 
فرصـت بهترین اسـتفاده را داشـته باشـند.

شـایان ذکـر اسـت، چهارمیـن جشـنواره 
و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران بـه عنـوان 
بزرگترین گردهمایـی تولیدکنندگان، تأمین 
کننـدگان و متخصصـان زنجیـره آهـن و 
فوالد کشـور با رویکرد بومی سازی، افزایش 
توان سـاخت داخل و توسـعه تکنولوژی و با 
مشارکت هلدینگ ها و شـرکت های بزرگ 
فوالدی و معدنی در کنار شرکت های دانش 
بنیان و سـازندگان مطرح داخلی، از 20 تا 22 
دی ماه سـال جاری در هتـل المپیک تهران 

پذیـرای اهالی صنعـت و معدن اسـت.

دعوت از شرکت های 
دانش بنیان و سازندگان 

توانمند داخلی

رئیس انجمن فوالد خبر داد:

 خبر
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مدیرعامل سـازمان فـاوای شـهرداری اصفهـان از عملیاتی 
شـدن توسـعه بـازار سـامانه های ایـن سـازمان بـا فـروش 
سـامانه میز خدمت الکترونیکی بـه کالن شـهر قزوین خبر 
داد. بـه گـزارش ایمنـا، سـیدحمیدرضا ابطحی اظهـار کرد: 
طـی حـدود یـک سـال گذشـته، یکـی از اهـداف سـازمان 
فـاوای شـهرداری اصفهـان کسـب درآمـد از دارایی هـای 
موجود و توسـعه بازار نرم افزارهـای تولیدی بـه عنوان یکی 
از راهبردهای اصلـی مد نظر قرار داده شـد. وی افـزود: برای 

آغـاز تحقق ایـن هدف، دو سـامانه جامع سـرمایه انسـانی و 
میز خدمـت الکترونیکی را انتخـاب کردیم، در همین راسـتا 
فراخوانـی برگزار شـد و از بخش خصوصـی جهت همکاری 
در بازاریابی، تبلیغات، آموزش، اسـتقرار و پشـتیبانی خدمات 
دعوت بـه عمل آمـد. مدیرعامل سـازمان فاوای شـهرداری 
اصفهان تصریح کرد: سامانه میز خدمت الکترونیکی، دارای 
یـک موتـور فرایندسـاز اسـت کـه شـهرداری ها می تواننـد 
فرایند خدمات حضـوری خود را با اسـتفاده از این فرایندسـاز 

بـه صـورت غیرحضـوری تعریـف کننـد، بـه عنـوان مثال 
در شـهرداری اصفهـان حـدود 140 خدمـت روی سـامانه 
»اصفهـان من« تعریف شـده اسـت. وی ادامه داد: سـازمان 
فـاوای شـهرداری قزویـن نیـز در آذرمـاه سـال جـاری این 
سامانه را خریداری کرده و خدمات شـهرداری قزوین را روی 
آن قـرار داده اسـت، بـر این اسـاس شـهر قزوین بـه عنوان 
نخسـتین کالن شـهری اسـت کـه از سـامانه های تولیدی 

سـازمان فـاوای شـهرداری اصفهـان اسـتفاده می کند.

مدیرعامل سازمان فاوای 
شهرداری اصفهان:

توسعه بازار 
سامانه های سازمان 
فاوای اصفهان 
عملیاتی شد
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ارائـه ایده هـای اسـتارتاپی عالـی ممکـن اسـت بـرای 
کارآفرینان مشتاق دشـوار باشـد، به خصوص زمانی که 
به نظـر می رسـد دیگـران از قبل همـه ایده هـای خوب 
بـرای یـک کسـب و کار را شـکار کرده انـد. با ایـن حال 
با بهبود محصـوالت موجود یـا تغییر یک ایـده قدیمی، 
موفقیت شـما در ایـن راه کامـًا امـکان پذیر اسـت. به 
همیـن دالیـل امـروز چنـد نمونـه از بهتریـن ایده های 
اسـتارتاپی را بـا شـما در میـان می گذاریـم. ایـن ایده ها 
می تواننـد هنـگام تصمیـم گیری بـرای ایجاد کسـب و 
کار جدیـد چـراغ راهتان باشـند. با توجـه به ایـن ایده ها 
می توانید بـا آگاهی کامل ایـده خود را گسـترش دهید و 

در ایـن مسـیر گام بردارید.
 

۲۶ ( ایده استارتاپی مشاور بازاریابی 
اگـر در زمینـه بازاریابـی دیجیتـال فعالیـت داریـد، بـا 
ارائـه خدمـات سـئو، شـبکه های اجتماعـی یـا کپـی 
رایتینـگ، بـه کسـب وکارهای کوچـک کمـک کنیـد 
تا بـه مخاطبـان هدف خـود دسـت یابنـد. این یکـی از 
مفیدتریـن ایده هـای اسـتارتاپی اسـت کـه هـم بـرای 
شما و هم مشـتریانتان سود و منفعت بسـیاری به همراه 

خواهـد داشـت.
 

۲۷ ( یک اپلیکیشن توسعه دهید
همانطور که گفتیم ایده های اسـتارت آپ زیادی سـر راه 
برنامه نویسـان وجود دارد. اگر یک ایـده منحصر به فرد 
و مهارت هـای فنـی الزم داریـد، ایجاد یک اپلیکیشـن 
می تواند معدن طای شـما باشـد. می توان اپلیکیشـنی 
را بـدون مهـارت برنامه نویسـی جامـع سـاخت. ایـن 
اپلیکیشـن پس از راه اندازی می توانـد درآمدهای جانبی 

به همراه داشـته باشـد.

 ۲۸ ( یک وسیله هوشمند بسازید
لـوازم جانبـی هوشـمند و لـوازم خانگـی رواج زیـادی 
یافته انـد و در حـال تبدیـل شـدن بـه بخـش مهمـی از 
زندگـی روزمـره بـرای مصـرف کننـده عادی هسـتند. 
برای الهام گرفتـن، به کارهـای روزانه در خانـه یا محل 
کار توجـه داشـته باشـید که بـا یک دسـتگاه هوشـمند 

راحت تـر انجـام می شـوند.
 

۲۹ ( به تجربیات واقعیت مجازی وارد شوید
واقعیـت مجـازی )VR( آینـده فنـاوری هسـتند و آینده 
اکنون اسـت. تجربیات واقعیـت مجازی یا لـوازم جانبی 
آن را خلـق کنیـد تـا بـه صنعتـی جهانـی دسـت پیـدا 
کنید کـه پیش بینـی می شـود تـا سـال ۲۰۲۴ به بـازار 
۴۴٫۷ میلیـارد دالری برسـد. اگـر بـه دنیـای آینـده و 
تکنولوژی هـای روز عاقمنـد هسـتید ایـن یکـی از 
ایده هـای اسـتارت آپـی اسـت کـه پیشـنهاد می کنیـم 

روی آن فکـر کنیـد.
 

۳۰ ( یـک سـایت دوسـت یابی ویـژه ایجاد 
کنید

دیدگاه هـای منفی نسـبت به سـایت های دوسـت یابی 
طـی دهـه گذشـته کاهـش یافتـه اسـت، پـس از ایـن 
فرصت برای کمـک به دیگران اسـتفاده کنید تا عشـق 

خـود را پیـدا کننـد. سـایت های دوسـت یابی متنوعـی 
وجود دارنـد کـه از ناخدای کشـتی تـا کشـاورز را هدف 
گـذاری کرده انـد و تقاضایـی در بـازار بـرای گزینه های 

دوسـت یابی خـاص وجـود دارد.

 ۳۱ ( یک چت بات توسعه دهید
اگـر برنامـه نویس هسـتید ایده هـای اسـتارتاپی زیادی 
سـر راه شـما قرار گرفته انـد. یک چـت بات ایجـاد کنید 
)رباتی کـه از هـوش مصنوعـی بـرای برقـراری ارتباط 
بـا مـردم اسـتفاده می کند( تـا بـه کسـب وکارها کمک 
کنیـد ارتباطات خـود را بهبـود بخشـند. چـت بات ها در 
سـال های اخیر محبوبیت بیشـتری پیـدا کرده اند. شـما 
می توانیـد بـدون دانسـتن نحـوه کدنویسـی یـک چت 

بات بسـازید.

۳۲ ( هنر خود در همسریابی را ارائه دهید
این ایـده ماننـد ایجـاد یک سـایت دوسـت یابی اسـت 
اما بـه صـورت حضـوری اسـت. اگـر در دانسـتن اینکه 
چـه نـوع افـراد و چـه شـخصیت هایی بـا هـم خـوب 
هسـتند، مهارت دارید، ممکن اسـت بهترین فـرد برای 
همسـریابی باشـید. می توانیـد ایـن کار را بـه صـورت 
آنایـن انجـام دهید یا بـه صـورت حضوری مشـتریان 

را بـا هم آشـنا سـازید.
 

۳۳ ( دستیار مجازی باشید
دسـتیار آناین بودن برای کسـی، یـا راه اندازی یک 
شـرکت دسـتیار مجازی، می توانـد موفقیـت بزرگی 
باشـد. همه می تواننـد از کمی کمک اضافی اسـتفاده 
کننـد و ایجـاد یـک اسـتارتاپ متمرکـز بـر جـذب 
افـرادی کـه بـه دیگـران در انجـام کارهـای اجرایی 
در حرفه یـا زندگی شـخصی کمـک می کننـد، یکی 
از پولسـازترین ایده هـای اسـتارتاپی عصـر حاضـر 

محسـوب می شـود.

۳۴ ( تمرینات ورزشی جدیدی ابداع کنید
مـردم از اینکـه بـرای حفـظ تندرسـتی باید یـک نوع 
ثابت از تمرینات ورزشـی را هـر روز تکرارکنند بسـیار 
کسـل می شـوند. بسـیاری از افـراد صنعـت ورزش را 
تغییـر داده انـد و کسـب وکارهایی ماننـد CrossFit و 
Peloton در حـال ظهـور هسـتند. اگـر ایـده ای برای 
رژیم غذایی یـا تمرینات جدیـدی بـرای عاقه مندان 
بـه ورزش داریـد، ایجـاد تحـول در تمرینات ورزشـی 
یکـی از مفیدتریـن ایده های اسـتارت آپی برای شـما 

خواهـد بود.
 

۳۵ ( محصوالت آرایشـی و زیبایی دوسـتدار 
محیط زیسـت ایجـاد کنید

با آگاهـی بیشـتر مـردم از تأثیـر انتخاب های شـخصی 
خـود بـر سـامتی و محیط زیسـت، آن هـا بـه دنبـال 
محصـوالت بهداشـتی و زیبایـی بیشـتری هسـتند که 
سـازگار با محیط زیسـت نیز باشـند. ایجـاد محصوالت 
ایمـن و سـازگار بـا محیط زیسـت می توانـد یکـی از 
بهتریـن ایده هـای اسـتارت آپ بـرای عاقمنـدان بـه 

محیـط زیسـت باشـد.
 

۳۶ ( یـک ون ارائـه غذای سـیار یا پـاپ آپ 
رسـتوران را راه انـدازی کنید

راه اندازی یـک ون یـا کامیون ارائـه غذای سـیار یا پاپ 
آپ رسـتوران یکی از بهتریـن ایده های اسـتارتاپی برای 
کارآفرینانـی اسـت کـه در آشـپزی مهـارت دارنـد. راه 
اندازی هـر دو گزینـه آسـان تر از یـک رسـتوران کامل 
اسـت و بـه شـما امـکان می دهـد بـا کارکنـان و منوی 
کوچک تـر شـروع کنیـد. می توانید یـک کامیـون ارائه 
غـذای راه انـدازی کنیـد کـه مثـًا فقـط سـیب زمینی 
سرخ شـده را با چاشـنی های دیوانه کننده می فروشـد، یا 
یک پاپ آپ سـاندویچ صبحانه در کافی شـاپ محله تان 

راه انـدازی کنید.

 ۳۷ ( یـک کسـب و کار در زمینـه نظـم دهی 
فضاهـای اداری و خانگـی راه انـدازی کنیـد

 Tidying Up With« مجموعه هـای ویدئویـی ماننـد
Marie Kondo« و »The Home Edit« سازمان دهی 
حرفـه ای را معرفـی کـرده و میلیون ها نفـر را در معرض 
جادوی یـک خانـه مرتب قـرار می دهنـد. اگـر در ایجاد 
نظـم در فضاهـای پـر از هـرج و مـرج مهـارت داریـد، 
می توانیـد کسـب وکاری راه انـدازی کنیـد کـه ایـن 
خدمات را به کسـانی که بـه آن ها نیـاز دارند ارائـه دهد. 
سـازمان دهی انبارهای آشـپزخانه، کمدها، قفسـه های 
کتـاب و مـوارد دیگـر همـه گزینه هایـی هسـتند کـه 
می توانیـد در کسـب وکار جدید خود بـه مشـتریان ارائه 
دهیـد. آمـوزش سـازمان دهی و نظم بخشـی در زندگی 
شـخصی و حرفـه ای از آن نـوع ایده هـای اسـتارت آپی 
اسـت که این روزهـا با اسـتقبال زیادی مواجه می شـود.

 
۳۸ ( طراحـی داخلی بـرای افـراد متخصص 

جـوان ارائـه دهید
آیـا اسـتعدادی در زمینـه تزئیـن و دکوراسـیون داخلـی 
داریـد؟ پـس توصیـه می کنیـم پیـش از پرداختـن بـه 
سـایر ایده های اسـتارتاپی مطرح شـده، یک کسب وکار 
طراحی داخلـی راه انـدازی کنیـد. بـا ایـن کار می توانید 
خدمـات خـود را با نـرخ سـاعتی به صـورت مجـازی به 
متخصصان جوانی کـه به دنبـال الهام گرفتن هسـتند، 
ارائـه دهیـد. ایـن کار می تواند به همین سـادگی باشـد 
کـه آن هـا تصاویـری از فضـای جدیـد خـود در سـایت 
شـما آپلود می کنند و شـما چند لینک با مبلمـان مطابق 
بودجه آن ها ارسـال می کنید و تصاویر نمونـه ای از ظاهر 

اتاق پـس از مبلـه شـدن می فرسـتید و تمام.

 ۳۹ ( ایـده اسـتارت آپ محصـوالت دسـت 
سـاز

یکی از مـواردی که می توانیـد از طریق آن یک کسـب 

و کار مناسـب را راه اندازی کنید، این اسـت که در حیطه 
فعالیت هـای هنری کـه خودتان دارید دسـت بـه ایجاد 
یک کسـب و کار بزنیـد. مثـًا می توانید اگر در سـاخت 
مجسـمه یا دسـتبند و گردنبند یا حتی اکسسـوری های 
زنانـه و مردانـه خاقیـت داریـد، آن هـا را بـه نمایـش 
بگذاریـد و بفروشـید؛ حتـی می توانیـد از ایـن طریـق 
آموزش هایـی را بـه افـراد دیگـر ارائـه دهیـد تـا آنهـا 
نیز برای شـما کار کننـد و یک کسـب و کار را مناسـب 

راه انـدازی کنید.
 

۴۰ ( ایده اسـتارتاپ فروش کیک و شـیرینی 
نگی خا

کیـک و شـیرینی از جملـه خوراکی هایی هسـتند که با 
ذائقـه هـر شـخصی می تواند جـور درآیـد. اگر شـما هم 
در ایـن زمینـه می توانیـد فعالیـت کنیـد پس بـه راحتی 
از طریـق ارائـه کیـک و شـیرینی های خانگـی لذیـذ و 
خوشـمزه می توانید کسـب و کاری مناسـب را بـه وجود 
آوریـد. کافیسـت یـک پیـج راه انـدازی کنیـد و بـا ارائه 
توضیحـات و ویدیوهایـی کـه از کارهایتان بـه نمایش 
می گذاریـد بـه درآمـد مـورد نظـر برسـید؛ عـاوه بـر 
این پـس از مدتـی می توانید فضایـی فیزیکـی را نیز راه 

انـدازی کنید.

 ۴۱ ( اپلیکیشن رژیم
تناسـب اندام یکی از مواردی اسـت که بیشـتر افـراد به 
آن توجه بسـیار زیـادی دارنـد؛ بنابراین می توانیـد از این 
طریق یک اسـتارتاپ کامـًا خاقانه را راه انـدازی کنید 
شـما می توانیـد اپلیکیشـن هایی در راسـتای چاقـی یـا 
الغری ایجاد کـرده و بـا خاقیت های نوینی کـه در آن 
به مـردم ارائـه می دهید بـه آنها کمـک کنید تا بـه وزن 

ایـده آل خود برسـند.
 

۴۲ ( نگهداری از کودکان
یکـی از راه هایـی کـه می توانـد کمـک کنـد تا شـما به 
درآمـد مناسـب برسـید ایـن اسـت کـه از فرزنـدان آنها 
نگهـداری کنید. بـا توجه به اینکـه والدین شـاغل کمتر 
می تواننـد با فرزنـدان خـود ارتباط برقـرار کننـد و از آنها 
مراقبت داشـته باشـند، می توانیـد بـا خاقیت هایی که 
دارید کـودکان آنها را سـرگرم کنید. سـعی کنیـد که در 
این راسـتا اطاعات خود را بروز کنید و بر اسـاس سـنی 
که این کودکان دارند بازی ها و سـرگرمی های مناسـب 

را در اختیـار آنها قـرار دهید.
  

۴۳ ( ایجاد اپلیکیشن تحویل دارو
همانطور کـه می دانیـد گاهـی بـه دسـت آوردن برخی 
داروهـا بـرای افـراد ممکـن اسـت سـخت باشـد. حتی 
گاهـی برخی افـراد بـا توجه بـه سـن و سـال باالیی که 
دارنـد نمی تواننـد به راحتـی به دنبـال یـک دارو بگردند 
و راهـی داروخانه هـا شـوند. در صورتی که شـما بتوانید 
اپلیکیشـنی ایجاد کنید کـه نسـخه های آنهـا را بخواند 
و داروهـای مـورد نظـر را از داروخانه های سـطح شـهر 
پیـدا کنـد و بـه آدرس ارائه شـده توسـط مردم برسـاند، 
می توانـد یـک کسـب و کار فـوق العـاده را بـرای شـما 

به وجـود آورد.
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معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که نظام حل اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مساله در وزارت علوم پا نگرفته است، گفت: ۱۲۰ قطب علمی در کشور 
داریم که مساله حل کن نیستند.

به گزارش ایسنا دکتر پیمان صالحی در آخرین روز از اجاس دو روزه 
رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که در 
محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، با اشاره به 
تجربیات معاونت علمی ریاست جمهوری، افزود: در آن زمان ۶۲۰۰ شرکت 
دانش بنیان ایجاد شده بود و در هر جا نیازی در کشور احساس می شد، ما 
برای حل مسائل به این شرکت ها مراجعه می کردیم. وی ادامه داد: در این 
زمینه ما سعی کردیم یک نظام حل مساله سریع در حوزه های تخصصی 

ایجاد کنیم و با مکانیسم هایی که در اختیار داشتیم؛ اقدام به حل مسائل 
کشور با محوریت شرکت های دانش بنیان می کردیم. صالحی ادامه داد: 
ولی یکی از چالش های ما در وزارت علوم پا نگرفتن نظام حل مساله است. 
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۲۰ قطب علمی در کشور داریم که مساله حل کن نیستند، یادآور شد: 
از این رو پیشنهاد می شود که برای ایجاد قطب های علمی و یا پردیس 
فناوری ابتدا برآوردی از میزان اعتبارات مالی آن صورت گیرد. وی ادامه 
داد: همچنین پیشنهاد می شود برای ایجاد این قطب ها عامل مالی نیز به 
آن اضافه شود. در حال حاضر در همه استان های کشور صندوق پژوهش و 
فناوری ایجاد شده است و می توان از ظرفیت آنها در این حوزه استفاده کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم:

۱۲۰ قطب علمی مساله حل نکن در کشور داریم

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـا بیـان اینکـه ۲۷ نفـر از اعضای 
هیات علمـی از فرصـت مطالعاتی 
در صنعت اسـتقبال کردنـد، گفت: 
عـاوه بـر آن سـرمایه گذاری در 
بخـش ماشـین آالت ۱۵ درصـد 
افزایـش یافتـه و رکـود ۸ سـال 

گذشـته شکسـته شـده اسـت.
ایسـنا، سـیدرضا  بـه گـزارش 
روز  آخریـن  در  فاطمی امیـن 
رؤسـای  روزه  دو  اجـاس  از 
و  پژوهشـگاه ها  دانشـگاه ها، 
پارک هـای علـم و فنـاوری کـه 
در محـل سـازمان پژوهش هـای 
علمـی و صنعتـی ایـران برگـزار 
شـد، وضعیـت تولیـد در کشـور را 
مناسـب توصیف کـرد و افـزود: بر 
اسـاس گـزارش مرکـز آمار، رشـد 
اقتصادی در ۶ ماه اول سـال جاری 
۳.۳ درصـد بـوده کـه این رشـد در 
بخـش صنعـت و معـدن بـه ۴.۹ 

درصـد رسـیده اسـت.
وی با بیـان اینکه رشـد این بخش 
به دلیـل اشـتغال زایی مهم اسـت، 
ادامـه داد: همچنیـن ایـن رشـد در 
سـال های گذشـته به ترتیب ۳ ۵.، 
۱.۹ بـوده کـه حکایت از یک رشـد 

منفـی دارد.
فاطمی امیـن ادامـه داد: همچنین 
صـادرات بـا ۱۹ درصـد افزایـش 
تـا ۱۰ دی مـاه سـال جاری بـه ۴۲ 
میلیـارد دالر و واردات بـا ۱۴ درصد 
افزایش به ۴۳ میلیارد دالر رسـیده 
اسـت، بـر ایـن مبنـا، کسـری تراز 
تجـاری واردات و صـادرات به ۱.۳ 
میلیارد دالر کاهـش یافته که قصد 
داریم ایـن شـاخص را سـال آینده 

بـه صفر برسـانیم. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
خاطر نشـان کرد: سـرمایه گذاری 
در بخـش ماشـین آالت ۱۵ درصد 
افزایـش یافتـه و رکـود ۸ سـال 

گذشـته شکسـته شـده اسـت.
فاطمی امیـن بـا طـرح این سـؤال 
که چـرا این پیشـرفت ها در زندگی 
مردم محسوس نیسـت، دلیل این 
امر را تـورم دانسـت و اضافـه کرد: 
بخـش تولید خـوب پیش مـی رود 
و با هم افزایـی بین کسـب و کارها 

باید رونـد را تقویـت کنیم.
وی دو هـدف عمـده وزارت صمت 
را اقتدار بین المللـی و بهبود زندگی 
مـردم دانسـت و افـزود: اقتـدار 
بین المللـی در ۴ بعـد مشـخص 
می شـود؛ در بعـد اقتصـادی یکـی 
از معیارها صـادرات کاالی پیچیده 
اسـت که بر اسـاس آن شـاخصی 
به نـام پیچیدگی معرفی می شـود، 
این شاخص یعنی محصولی صادر 
کنیم که کشـورهای کمتری تولید 
کننـد و محصولـی وارد کنیـم کـه 
کشـورهای زیادی تولیـد می کنند.

وی رسـیدن بـه چنیـن جایگاهـی 
را نشـان دهنده قدرت اقتصـادی و 
دانشی بودن کشـور دانست و افزود: 
جامعه دانشـی، جامعه ای اسـت که 
توانسـته کسـب و کارهایی شـکل 
دهـد و محصوالتـی درسـت کنـد 
که جوامـع دیگـر تولیـد نمی کنند.

وزیـر صمـت کارکردهـای مراکز 
علمـی را ارتقـاء و پیشـبرد علـم و 
فنـاوری و تربیت سـرمایه انسـانی 
دانسـت و گفـت: بـدون ارتبـاط 
بـا کسـب و کارهـا ایـن دو هـدف 
نیـاز  ایـن  نمی شـود؛  محقـق 

دوطرفـه اسـت.

 خبراول
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استقبال ۲۷ هزار 
عضو هیات علمی از 

طرح فرصت مطالعاتی 
صنعتی

وزیرصنعت اعالم کرد:

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک آینده و شرکت کیمیا اسپیدیافزایش سقف تسهیالت طرح »آینده داران« بانک آینده

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

عیدی سال ۲۰۲3؛ ایده های استارتاپی برتر

در بازدیـد سرپرسـت سـتاد توسـعه فنـاوری آب، اقلیـم و 
محیط زیسـت از »نمایشـگاه بین المللـی صنعـت آب و 
تاسیسـات آب و فاضاب ایـران«؛ بر ضـرورت بهره گیری 
از توانمنـدی داخلـی و دسـتاوردهای شـرکت های 
دانش بنیـان در پروژه هـای جـاری شـرکت آب و فاضاب 

تاکیـد شـد.
محمـد همـت سرپرسـت سـتاد توسـعه فنـاوری آب، 
اقلیـم و محیط زیسـت معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری از نمایشـگاه بین المللـی 
صنعـت آب و تاسیسـات آب و فاضـاب ایـران بازدیـد 
کـرد. در ایـن بازدیدهـا موضوعاتـی چـون »اسـتفاده از 
محصـوالت و خدمـات شـرکت های دانش بنیـان در ایـن 
صنایـع«، »بهره گیـری از توانمندی داخلی و دسـتاورهای 
شـرکت های فعـال در پروژه هـای جـاری شـرکت آب و 

فاضـاب بـا حمایـت سـتاد توسـعه فنـاوری آب، اقلیـم و 
محیـط زیسـت« مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

ایـن بازدیدهـا بـا هـدف برقـراری ارتبـاط مسـتقیم بـا 
متخصصـان داخلـی و بازدیـد از محصوالت شـرکت های 
دانش بنیـان در حـوزه تجهیـزات آبـی، آب شـیرین کن ها، 
محصـوالت آزمایشـگاهی و غیره انجام شـد و سرپرسـت 
سـتاد توسـعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیسـت جلسـات 
مشـترکی بـا بیـش از ۱۵ شـرکت دانـش بنیـان در محل 

غرفه هایشـان داشـت.
در ایــن جلســات بــر سیاســت های کلــی ســتاد در 
ــد  ــده مانن ــال آین ــرای س ــرو ب ــا وزارت نی ــی ب هماهنگ
ــیرین کن ها،  ــاخت آب ش ــی و س ــش طراح ــعه دان »توس
ــگاهی  ــزات آزمایش ــی و تجهی ــواد مصرف ــازی م بومی س
ــای  ــعه فناوری ه ــور و توس ــاب کش ــت آب و فاض صنع

ــاره  ــرو، اش ــا وزارت نی ــی ب ــم در هماهنگ ــا اقلی ــط ب مرتب
ــا توجــه  ــی خــود ب ــرای اقدامــات آت ــا شــرکت ها ب شــد ت

ــد. ــزی کنن ــور برنامه ری ــای کش ــه نیازه ب
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و 
ــن رخــداد صنعتــی  ــوان بزرگتری ــه عن ــران ب فاضــاب ای
ــا حضــور  ــه ســاالنه ب ــن حــوزه ک ــران در ای و تجــاری ای
جمعــی از شــرکت های توانمنــد داخلــی و خارجــی در 
ــت  ــود؛ فرص ــا می ش ــاب برپ ــت آب و فاض ــه صنع زمین
ــن  ــال در ای ــرکت های فع ــا ش ــت ت ــی اس ــیار مغتنم بس
ــرض  ــود را در مع ــوالت خ ــتاوردها و محص ــت دس صنع
بازدیــد دســت انــدرکاران و متخصصــان این صنعــت قرار 
ــا در نظــر گرفتن رونــد تقاضــای بازارها و ســمت  دهند و ب
ــای  ــا و نوآوری ه ــت، فعالیت ه ــن صنع ــد ای ــوی رش و س

ــد. ــی کنن ــود را جهت ده ــی خ آت

 اخبـار اصفهـان  بانـک آینده بـا هدف 
ارزش آفرینـی بیش تـر و به منظـور حمایـت 
از سـبد مصرفـی خانـوار و تقویـت و بهبـود 
قـدرت خریـد مشـتریان، امـکان خریـد 
اعتبـاری از فروشـگاه های بـازار بـزرگ 
ایـران )ایران مـال( را فراهـم کرد و نسـبت 
بـه بازنگـری در طـرح »آینـده داران« 
و افزایـش پرداخـت تسـهیات در قالـب 
ایـن طـرح تـا مبلـغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )پانصد 
میلیون ریـال(، اقـدام کـرده اسـت. تمـام 

مشـتریان بانـک آینـده کـه دارای انـواع 
سـپرده های سـرمایه گذاری بلندمـدت، 
سـپرده بلندمدت شتاب و آینده سـاز هستند، 
بـا ثبت نـام در سـامانه های  ننـد  می توا
»پیشـخوان مجازی« abplus.ir و »سمتا« 
ir.samta.ba24 و یـا بـا مراجعـه به شـعب 
ایـن بانـک، بـر اسـاس میزانـی کـه خـود 
اعـام یـا توافـق می کننـد، در قبـال وثیقه 
به میزان اعتبار درخواسـتی، بیـن ۱۰ )ده( تا 
۵۰۰ )پانصـد( میلیون ریـال اعتبـار دریافت 

کننـد. بازپرداخـت اعتبـار نیـز بـه شـیوه 
اقسـاطی خواهـد بـود.

ایـن اعتبار به خریـد از فروشـگاه های طرف 
قرارداد در بـازار بـزرگ ایـران )ایران مال( و 
مجموعه هایپراسـتار واقع در آن، اختصاص 

دارد.
فهرسـت فروشـگاه های طـرف قـرارداد 
طـرح »آینـده داران« در وب سـایت بانـک 
آینـده به نشـانی ir.ba24 در دسـترس تمام 

مشـتریان گرامـی اسـت.

 اخبـار اصفهـان  بانـک آینـده و 
شـرکت کیمیـا اسـپیدی قشـم بـا امضای 
گسـترش  و  برتقویـت  تفاهم نامـه ای 
همکاری هـای مشـترک تأکیـد کردنـد. 
ایـن تفاهم نامـه با حضور شـعبان مـرادی، 
رئیـس هیأت مدیـره و سرپرسـت بانـک 
آینـده، خواجـه حـق وردی، معـاون امـور 
شعب و بازاریابی، سـودبخش، معاون مالی 
و خانـم فخریان، معاون بانکداری شـرکتی 
و تجـاری بانـک آینـده، احمـد هاشـمی، 

مدیرعامـل شـرکت کیمیا اسـپیدی قشـم 
و حمیدرضـا دهقانـی، عضـو هیأت مدیـره 
ایـن شـرکت امضـا شـد. درچارچـوب این 
متقابـل  همکاری هـای  تفاهم نامـه، 
بـرای ایجـاد بسـترهای مناسـب در زمینه 
خدمـات متقابل مالـی، اعتبـاری و خدمات 
بانکـی بـا هـدف ارزش آفرینـی بیش تـر 
بـرای مشـتریان، سـهامداران، کارکنـان 
و مجموعـه ذی نفعـان طرفیـن، انجـام 
می شـود. شـرکت کیمیـا اسـپیدی قشـم 

بـر آن اسـت تـا بـه پشـتوانه سـرمایه های 
توانمنـد سـازمانی، بـکار گیـری دانش روز 
و سیسـتمهای کارامـد و حرکـت در مسـیر 
اسـتراتژی کان شـرکت مـادر، درحـوزه 
تجـارت و توزیـع انـواع محصـوالت سـبد 
روانـکار بـا کیفیـت، در کشـور و منطقـه 
عـاوه بـر حفظ سـودآوری، کسـب سـهم 
بـازار مطلـوب بـرای مصـرف کننـدگان 
در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف ذینفعـان 

اقـدام نمایـد.
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