
آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 شماره 2000090229000002

شهرداری منظریه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000090229000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/12/22 ساعت 15 تاریخ انتشار: 1400/11/24  
مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/12/22  ساعت 15 تاریخ بازدید: 1400/12/11 

تاریخ اعالم به برنده: 1400/12/24 تاریخ بازگشایی: 1400/12/23 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی: 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:1- برگزاری مزایده صرفا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 
از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.  2- کلیه اطالعات  امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست 

جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است. 12
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نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی
نوبت دوم دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ ضمانتنامه شماره مرجعموضوعردیف
)ریال(

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

267/2423/000/0002000001434000076-4-400خرید شیرآالت برنزی انشعابات آب1

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/28 می باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،

 تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت 

سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/4چهار شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/12/14شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
1400/12/15یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکت ها

حسین علی محمدی رزوه - شهردار گوگد شناسه: 1276386

نوبت دوم آگهی مزایده جایگاه CNG نوبت اول، مرحله اول و دوم
شهرداری گوگد به استناد مجوز شماره 23 مورخ 1400/11/10 شورای اسالمی شهر گوگد در نظر دارد جایگاه CNG را به مدت یک سال )1401( به صورت اجاره و با پیشنهاد 

پایه به صورت 46/8 درصد از سود حاصله سهم شهرداری و 53/2 درصد سهم پیمانکار از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1( شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان وقت  اداری روز یکشنبه مورخ 1400/12/8 به دبیرخانه شهرداری گوگد ارائه نمایند.

2( شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 750.000.000 ریال بابت 5 درصد سپرده شرکت در مزایده را به حساب 0107391071003 به نام شهرداری گوگد واریز و فیش را همراه 
با پاکت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

3( برنده استعالم کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به شهرداری ارائه دهد.
4( شرکت کنندگان قبل از هر گونه اقدام می توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور مالی و اداری )تلفن 57330020( کسب نمایند.

آگهـی مناقصـه 
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد عملیات بهسازی، به زراعی، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر به شماره 

20000932980000005 را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فر اخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانی: 

تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/30
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/7

مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/18
زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/12/19

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

علی اصغر حاج حیدری 
 شهردار خمینی شهر
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان یک شنبه| 1 اسفند 1400| 20  فوریه  2022 |  18 رجب  1443 | سال دوم| شماره 1000 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

 امروز هزارمین شــماره از 
روزنامه اخبــار اصفهان به 
چاپ رســید و خوشحالیم 
که یک روزنامــه اصفهانی 
در جمع دیگــر روزنامه های 
اســتانی توانســت در دل 
خوانندگانــش جا بــاز کند 
و امــروز بــه چاپ هــزارم 
برســد. در حقیقت شــاهد 
انتشــار هزارمین شــماره 
یــک روزنامه بــودن لحظه 
خوشایندی است. روزنامه ای 
که به مســائل و رویدادهای 
اســتان اصفهان پرداخته و 
بــا محوریــت پرداختن به 
موضوعــات اقتصــادی و 
خبرهای صنعت و بازار و هر 
آنچه به چرخه اقتصاد در یک 
استان صنعتی مربوط است 
توانســته هر روز به جایگاه 
واقعی خود نزدیک شــود. 
اخبار اصفهان متعلق به همه 
اصفهانی ها اســت و تعلق به 
اجتماعی دارد که با روزنامه 

آشتی هستند. 
2 ادامه در صفحه 
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یلدا توکلی
سرمقالـــه
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جشن تولد کاغذی برای چاپ 
هزارمین شماره

اخبار اصفهان 
شماره 1000؛ جوان 

و جویای نام!

What is What is 
Botox?Botox?
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نماینده مجلس عنوان کرد:

بی دقتی در اجرای قوانین دلیل مشکل آلودگی هوا

2

 نشست رونمایی از پوستر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گران بها، طال و سنگ های قیمتی، ششمین نمایشگاه بورس
 بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری 1401 در اصفهان برگزار شد:

  اصفهان میزبان نمایشگاه گلدینکس 2022

مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان از نظارت 
ویژه این شــرکت بر رفتار مصرفی مشترکین در 
روزهای پایانی سال خبر داد. مهرداد خورسندی 
با اشــاره به آغاز خانه تکانــی و تمیزکاری منازل 
گفت: بیــش از 300 نفر از کارکنان شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان در قالب گشــت های 
مروجین مصرف بهینه آب اقدام به گشت زنی در سطح شهرها و روستاهای 
تحت پوشش کرده و با هدررفت های مشــهود و فعالیت هایی که موجب 
مصرف بی رویه آب می شــود برخورد خواهند کرد. وی شســتن فرش، 
خودرو، لوازم خانگی و اثاثیه در معابر و همچنین ســرریز مخازن ذخیره 
آب را مصداق هدررفت مشهود آب اعالم کرد و گفت: به دلیل سنت خانه 

تکانی از اوایل اسفند تا زمان آغاز سال نو به عنوان روزهای اوج مصرف در 
بخش خانگی محسوب می شود و به همین دلیل از شهروندان و روستائیان 
عزیز درخواست می شود نسبت به صرفه جویی در مصرف آب دقت الزم را 
داشته باشند. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان 
افزود: مشــترکین این شرکت بهتر اســت در این روزها به جای شست و 
شوی فرش و خودرو در منزل به مؤسســات قالیشویی و کارواش مراجعه 
کرده و شیرآالت منزل خود را نیز به لوازم کاهنده مصرف نظیر پرالتور و 
سردوش های کاهنده مجهز سازند. اضافه می شود درحال حاضر نزدیک 
به 100 درصد جمعیت شهری و 95 درصد جمعیت روستایی در 98 شهر 
و 949 روستا از خدمات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بخش 

آب استفاده می کنند.

با اتمام عملیات جدول گذاری در دو ضلع شــمالی و 
جنوبی پل؛ جابجایی پایه های روشنایی و اجرای مجدد 
تاسیسات برقی ورودی خیابان »فاضل هندی« و نصب 
پایه های روشنایی و نرده های جان پناه بر روی عرشه پل 
در روزهای گذشته و همچنین اجرای عملیات روکش 
آسفالت پل دوربرگردان فاضل هندی به مالصدرا به 
مراحل پایانی خود نزدیک و آماده بهره برداری عموم 
شهروندان شده است. شــهردار فالورجان در رضایت از روند پیشرفت عملیات 
اجرایی در فاز نهایی ضمن اعالم خبر فوق افزود: پس از عملیات کلنگ زنی این پل 
دوربرگردان در سال گذشته و اجرای فازهای مختلف آن متعاقباً تکمیل عملیات 
سازه ای و اجرای عملیات جدول گذاری در ورودی و خروجی های این پل که حد 
فاصل خیابان های فاضل هندی و مالصدرا می باشد وارد مرحله روکش آسفالت و 
نصب عالئم ترافیکی شده است. که با جدیت هر چه تمام تر از سوی پیمانکاران و 
عوامل مربوطه با نظارت واحد عمرانی اجرایی گردیده و تسریع در تکمیل و بهره 

برداری آن را در دستور کار خود قرار داده ایم.
محمدعلی عزیزی در ادامه افزود: به یــاری خداوند متعال، همت پیمانکاران و 
نظارت واحد عمرانی شــهرداری؛ عملیات جدول گذاری و زیر سازی و نصب 
تاسیسات روشــنایی آن در روزهای قبل انجام و روکش آسفالت و نصب عالئم 
ترافیکی اش که در راستای بهبود عبور مرور وسائط نقلیه و تسهیل در آمد و شد 
در امتداد دو خیابان فاضل هندی و مالصدرا مد نظر است طبق برنامه زمان بندی 
شده به اتمام می رسد و هر چه سریعتر به بهره برداری عموم شهروندان شهر و 
شهرستان می رسد. شــهردار فالورجان در پایان عنوان کرد: اجرای پروژه های 
مختلف عمرانی در سطح شهر، همواره به عنوان گامی در راستای توسعه و آبادانی 
شــهر در رأس دیدگاه مدیریت شــهری بوده و این مهم خود صبر و شکیبایی 
شهروندان عزیز در اجرای پروژه ها را همچون گذشته می طلبد که همراه و همیار 
شهرداری باشند. گفتنی است پل دور برگردان خیابان فاضل هندی به مالصدرا 
حدفاصل میدان جانبازان به میدان نماز وارد مرحله نهایی اجرایی خود؛ روکش 

آسفالت ورودی و خروجی و عرشه پل از طرفین می باشد.

همزمان با آغاز سنت خانه تکانی صورت می گیرد؛

گسترش فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در سطح استان اصفهان

شهردار فالورجان خبر داد:

نزدیک شدن پروژه پل دوربرگردان فاضل هندی به مالصدرا در مراحل پایانی
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عناوین شغلی در استارتاپ ها را بشناسید:

8 جایگاه مهم برای یک استارتاپ

گالیه یک نماینده مجلس از اوضاع نابسامان بازار برنج:

  بازار برنج در انحصار دالل ها 
محتکران است

چاره تثبیت شاخص سبز، در تاالر سرمایه چیست؟

بازگشت رونق با ترمیم اعتماد

چهره  برتر چهره روز

شهردار اصفهان با اشاره به سانحه تصادف 
پاکبان اصفهانی:

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و 
تیران و کرون در مجلس:

پاکبانان و نیروهای خدماتی شهر، 
به احساس امنیت نیاز دارند

نظام داوری در کاهش مراجعه 
مردم به دادگستری ها مؤثر است

شهرداراصفهان دربرنامه رادیویی »سالم 
اصفهــان« گفت: پاکبانــان و نیروهای 
خدماتی باید درشهراحســاس امنیت 
کنند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند.  
علی قاسم زاده افزود: شــهر یک پیکره 
واحد اســت که حیات آن به حیات تک 

تک سلول های شهر...

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد 
و تیران و کــرون در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ایجاد ســازمان نظام 
داوری کشور و نهادهای شبه قضایی در 
کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها و 
تسهیل رسیدگی به پرونده ها مؤثر است. 

32ابوالفضل ابوترابی، در ...

فرهنگ مصرف 
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ادامه از صفحه یک:
...   اخبار اصفهان یک روزنامه 
مســتقل اســت و انگیــزهٔ 
دســت به قلم بــردن در آن 
جست وجوی منافع شخصی 
نیســت، که اگر غیــر از این 
بود، باید به مانند برخی دیگر 
که تازه از راه رســیده اند از 
امکاناتی چشمگیر برخوردار 
می بود. در اســتان اصفهان 
امروز روزنامــه و هفته نامه و 
ماهنامه و حتی گاهنامه های 
زیادی وجود دارد که هر یک 
سبک و ســایق مخصوص 
به خود دارند و در این میان 
حفظ مخاطب در شرایطی که 
رسانه ها و سایتهای اینترنتی 
در کوتاهتریــن زمان ممکن 
اطاعات خــود را در اختیار 
کاربرانشــان قرار می دهند 
کاری بس دشــوار بــه نظر 
می رســد. تعدد شبکه های 
تلویزیونــی و جذابیتهــای 
صدا و تصویر این نوع وسیلهٔ 
ارتباطی، خــود رقیب عمدهٔ 
دیگری بــرای مطبوعات به 
شــمار می آیند. در رقابتی 
چنیــن تنگاتنــگ معلــوم 
نیست که نشــریات کاغذی 
تا کی خواهند توانست دوام 
بیاورنــد اما اخبــار اصفهان 
امید وار اســت کــه اگر به 
انتشــار دیجیتالی هم برسد 
باز مخاطبین خــود را دارد. 
در کنار ایــن رقبای نوظهور 
پرقــدرت، در نظــر بگیرید 
دشواریهایی همچون افزایش 
چنــد صددرصــدی قیمت 
کاغــذ، هزینه هــای چاپ و 
لیتوگرافی هم اضافه شــود 
و همین امر بــر روند کیفی 
کار مطبوعات تاثیرات منفی 
فراوانی می گــذارد اما اخبار 
اصفهان در تاش اســت که 
این مشکات از کیفیت کار 
کم نکند بر جای می گذارند. 
ضرورت هــای کار روزنامــه 
نــگاری و انتشــار نشــریه 
برای مخاتبــان عمومی، در 
بســیاری موارد سبب شده 
که در انتشــار برخــی آرا، 
تحلیل ها و نقــد و نظرها با 
احتیاط برخورد نماییم، که 
امیدواریم مخاطبان گرامی 
ما این ضرورتها را درک نموده 
و از تــداوم همراهی شــان 
بــا اخبــار اصفهــان دریغ 
ننمایند. قدم برداشــتن در 
مسیر بهبود اوضاع اجتماعی 
شهر و اســتانمان و احساس 
مسوولیت در قبال منافع ملی 
و ایران عزیزمان، افقی است 
که اخبار اصفهــان از ابتدای 
انتشــار برای خود ترســیم 
نموده و تاکنون همهٔ تاشش 
بر این بوده که در این مسیر 
گام بردارد از همین رو بسیار 
امیدواریــم کــه همراهان 
همیشــگی ما و کسانی که 
می تواننــد از این پس همراه 
ما باشند ما را از ماطفت های 
صمیمانــٔه خود بــی نصیب 
نگذارند و در راه رشد هر چه 
بیشتر روزنامه اخبار اصفهان 

یاری کنند.

یلدا توکلی
سرمقالـــه
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علیرضا مرتضوی در نشست رونمایی 
از پوســتر پانزدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی فلزات گران بهــا، طا و 
سنگ های قیمتی، ششمین نمایشگاه 
بــورس، بانک، بیمــه و فرصت های 
سرمایه گذاری 1401 در اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان مفاخــر زیادی در هنر، 
صنعت و صنایع مختلف دارد که یکی 
از آنها طا است و اصفهان با معادنی که 
دارد یکی از قطب های استخراج طا و 
از قطب های ماشین آالت مرتبط با طا 

به شمار می رود.
وی بیــان داشــت: ســعی داریم در 
نمایشــگاه 1401 که بــه نظر من و 
خیلی از کارشناسان کشور کیفی ترین 
نمایشگاه ســال آینده خواهد بود که 
در سطح کشور برگزار می شود را در 
سطح منطقه گسترش دهیم و مفتخر 
هستیم صنایع مرتبط در این زمینه و 
صنایعی که فرایند پرداخت را انجام 
می دهند یا در زمینه گوهرســنگ ها 
فعال هستند و غیره را زیر یک سقف 
کنار هم قرار دهیم تا همدل و هم صدا 
برای نشــان دادن قدرت و توان این 
صنعت به کشور و منطقه جمع شوند.

    نمایشگاه طال ارزش افزوده بسیار 
باالیی دارد

رئیس اتحادیه طا و جواهر اصفهان 
گفت: بر کســی پوشــیده نیست در 
تمــام دنیا اهمیت نمایشــگاه طا و 
جواهر کامًا مشهود است، از طرفی 
به دلیل اینکه باالترین ترنوول مالی 
را در صنعت یا صنف طا )البته طا 
صنف است ولی ما در اصفهان ادعای 
صنعت داریم( اکنون برندهای مختلف 
طا خیلی تاشگر هســتند و تمام 
نمایشگاه هایی که در سطح کشورهای 
دنیا بخصوص بانکوک یا هنک کنگ یا 
دبی یا در امریکا شرکت می کنند چون 
حائز اهمیت زیادی اســت و از بقیه 
اصناف و صنعت ها جداســت چرا که 

ارزش افزوده بسیار باالیی دارد.
شیشه بران با بیان اینکه بیس و پایه 
این گونه نمایشگاه ها انتقال نوآوری 
مدل هایی است که تمام هنرمندان این 
صنف نسبت به یکدیگر دارند، گفت: 

این نمایشگاه ها از این بابت می تواند 
ارزش افزوده خیلی زیادی داشته باشد 
چون حجم پول در این مسئله خیلی 
باالست این صنعت برای صادرات نه 
نیاز به کشــتی دارد نه نیاز به تراک 
دارد اما در یک چمدان کوچک مبالغ 

هنگفتی جابجا می شود.
رئیس اتحادیه طا و جواهر اصفهان 
تصریح کــرد: این نمایشــگاه طی 
پانزده دوره ای که برگزارشده بهترین 
نمایشگاه شناخته شده است حاصل 
مشارکت تمام کسانی بوده که در این 
زمینه زحمت کشــیده اند؛ مشارکت 
اتحادیه گرفته تا شرکت نمایشگاه های 
بین المللی و تا امروز خیلی موفق عمل 
کرده است، ما نیز هدفمان این است 

در آینده موفق تر از پیش عمل کنیم.

    میز طال را بــه اصفهان منتقل 
کردیم

نایب رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طا و جواهر و نقره 
و سنگ های قیمتی استان اصفهان 
گفت: نمایشگاه طا و جواهر بویژه در 
شهر اصفهان که قطب تولید طای 
کشور است بسیار اهمیت دارد و کمی 

دچار بی مهری قرارگرفته است.
محمدرضا خسروی افزود: در دو سال 
گذشته باوجود کرونا نمایشگاه را برگزار 
کردیم ولی آن طور که می خواستیم 
نشد، امسال در انجمن و هیئت مدیره 
همت را بر این گذاشتیم که بهترین 
نمایشــگاه ســال های گذشــته در 
ایران را برگــزار کنیم ولی حتی خود 
هم صنفی هــای ما هنوز بــه آن باور 
نرسیده اند که نمایشگاه چه اهمیتی 
در ارتقای تولید صادرات و بهتر شدن 

صنعت ما دارد.
وی افزود: نمایشگاه جایگاهی است 
که همه می توانند اجناسی که دارند 
را پرزنت کرده و بــه معرض نمایش 
بگذراند و ما در ســال 1391 نه صد 
میلیون دالر صادرات داشتیم که این 
میزان ارزآوری برای اســتان ما بوده 
است ولی متأسفانه با کج سلیقگی هایی 
کــه وجــود داشــت صــادرات با 
دستورالعمل از ســوی بانک مرکزی 

برای ما محدود شــد اما با جلســات 
متعددی کــه داشــته ایم امیدواریم 
تحریم ها برداشته شــود و به جایگاه 

اصلی خود برگردیم.

    افزایش امکان ارزآفرینی از طریق 
برگزاری نمایشگاه

مدیرعامل ماشین سازی صالحی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه خود ما در اکثر 
نمایشگاه های طا و جواهر دنیا شرکت 
می کنیم، نمایشگاه می تواند جایگاه 
خوبی در دنیا و بویژه اصفهان داشته 
باشد و چون همه اصفهان را به عنوان 
یک شــهر طایی می شناســند اگر 
بتوان از این طریق آن توانمندی ها را 
بین المللی کنیم بسیار نتیجه مطلوبی 

خواهد داشت.
علی اصغر صالحــی همچنین گفت: 
نمایشــگاه را مرکــز تجارتی جهان 
می خوانند مــا با توجه بــه اینکه در 
تمام در نمایشگاه های سراسر جهان 
شرکت می کنیم وقتی می بینیم تمام 
ماشین آالت یا جواهرآالت استقبال 
بین المللی دارند متوجه می شــویم 
که ما هم اگر بتوانیم این پتانسیل را 
در اصفهان داشــته باشیم می توانیم 
صــادرات، کارآفرینــی و همچنین 
ارزآفرینی بسیار زیادی موفق باشیم. 
وی در پایان بیان داشت: ما نیز تا جایی 
که در توان داشته باشیم با نمایشگاه 
طای 1401 اصفهان نهایت همکاری 

را خواهیم داشت.

    سفیر نمایشگاه بین المللی طالی 
اصفهان خواهم بود

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز در حاشــیه این نشست 
بیان داشت: هنوز برای بیشتر فعاالن 
جامعه طا مشخص نیست که جایگاه 
نمایشــگاه طا چقدر مهم است چرا 
که نمایشگاه طا می تواند یک پکیج 

کامل برای عاقه منــدان، فعاالن و 
هنرمندان صنعت طا برای گرفتن 
ارتباط بین المللی و ملی در سرتاسر 

کشور و جهان باشد.
ابراهیم حبیب الهی افزود: اگر بتوانیم 
جایگاهمان را به ســال های 93 و 92 
که با 750 میلیــون دالر صادرات با 
ارز 3000 و 3100 تومانی داشــتیم، 
برگردانیم هیچ احتیاج دیگری نداریم.

وی بیان داشــت: مــن به زعم خودم 
نزدیک به 10 سال است در برگزاری 
نمایشگاه مجدانه شرکت دارم و با هر 
نوع مخالفت و ســنگ اندازی که در 
سال های قبل ایجادشــده مخالفت 
خودم را نشان داد و همراهی خودم را 
با دعوت دوستانم از سراسر دنیا نشان 
دادم و ســعی کرده ام برای نمایشگاه 
بین المللی اصفهان ســفیر باشــم؛ 
امیدوارم نمایشــگاه یک پکیج کامل 
از طراحی، تولید، صنعــت، معادن، 
سنگ های قیمتی، طا، نقره و البته 

اکسسوری ها باشد.

    نمایشــگاه عاملی برای توسعه 
پایدار است

انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا 
گفت: در مورد جایگاه نمایشگاه های 
طا و جواهر باید این نکته خیلی مهم را 
بگویم که نمایشگاه عاملی برای توسعه 
پایدار و صادرات است که این امر باعث 
می شود بخش خصوصی و تولیدکننده 
طا از ظرفیت های خود استفاده کرده 
و جذب نیروی کار کند و همچنین در 
کم کردن بیکاری هم تأثیر بســزایی 

دارد.
محمد رضایی عنوان کــرد: یکی از 
کارهایی که در کشور ما پتانسیل باالیی 
دارد تولید زیورآالت است که قدمت 
باالیی هم در کشور ما داشته و به عنوان 
کاری اســت که می تواند نیروی کار 

زیادی را با کمترین هزینه به خودش 
جذب کند چرا که ما دارای پتاسیل 
قوی نیروی انسانی داریم بخصوص در 
حوزه طا ولی متأسفانه در چند دهه 
گذشــته به خوبی به آن توجه نشده 
و بیشــتر صادرات ما کنسل شده و تا 
جایی که ما یک کشــور واردکننده 

قلمداد می شویم.
وی بیان داشت: امیدواریم این نگرش 
تغییر کنــد و مســئولین بویژه روی 
سرمایه گذاری برای نســل جوان ما 

توجه داشته باشند.
انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا 
ادامــه داد: به عنوان یکــی از اعضای 
هیئت مدیــره انجمن طــا یکی از 
دالیل ایجاد انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان انجمن طا می گویم 
طبق قانون حمایت از تولید و صادرات 
بوده است و انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طــا همه قوای خود 
را برای حمایت از نمایشــگاه طا و 
جواهر اصفهان خواهد گذاشت چون 
کامًا بــه این مســئله معتقدیم که 
نمایشگاه هرچقدر با قدرت تشکیل 
شود می تواند انسجامی به بخش کار و 
تولید زیورآالت در شهر اصفهان دهد 
و نماش دهنــده کار تولیدکنندگان 
ماشین آالت به کشــورهایی اطراف 

باشد.
رضایی ابراز کر: بیشتر روی صحبتم 
با کسانی است که در شهر ما صاحب 
قدرت و ذی نفوذ هســتند. باید نگاه 
ما به کشــورهایی مثل ترکیه باشد 
که از کشور ما عقب بودند و اآلن از ما 
جلو هستند؛ باید ببینیم چه کردند 
و راه هایی رفته اند که البته کامًا هم 
درست بوده در بخش اقتصادی آنچه 
انجام داده اند به پیشرفت منجر شده 
و ما نیز نمونه آن را در شــهرک طا 

پیاده سازی داشته باشیم.

 نشست رونمایی از پوستر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گران بها، طال و سنگ های قیمتی، ششمین نمایشگاه بورس
 بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری 1401 در اصفهان برگزار شد:

اصفهان میزبان نمایشگاه گلدینکس 2022
مریم محسنی:   مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های اصفهان 
گفت: سعی داریم بین المللی فلزات گران بها، طال و سنگ های 
قیمتی، ششمین نمایشــگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های 
ســرمایه گذاری 1401 در اصفهان که به نظر مــن و خیلی از 
کارشناسان کشور کیفی ترین نمایشگاه سال آینده خواهد بود 
که در سطح کشور برگزار می شود، را در سطح منطقه گسترش 

دهیم.
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در شــــــهر 

جشن تولد کاغذی برای چاپ 
هزارمین شماره

اخبار اصفهان 
شماره 1000؛ جوان و 

جویای نام!

مروری بر اقدامات جدید در باغ رضوان اصفهان

»شفافیت« و »عدالت«، محور فعالیت 
سازمان آرامستان ها

سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان با در نظر گرفتن رویکرد 
»شــفافیت« و »عدالت« و با هدف کاســتن از رنج و اندوه خانواده های 
داغدار نســبت به تدوین و اجرای چندین طرح جدید در این ســازمان 

اقدام کرده است.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان دراین باره توضیح 
داد: رویکرد اصلی مدیریت ســازمان آرامستان ها در این دوره مدیریت 
شهری این است که باید کاری کنیم تا همه دغدغه ها و نگرانی های ارباب 
رجوع هنگام مراجعه به باغ رضوان حذف شود و آنها هیچ نگرانی به جز 

غم از دست دادن عزیزان خود نداشته باشند.
علی حاجیان افزود: در راستای تحقق این رویکرد و با تاکید بر هندسه 
حرکت سازمان که بر مبنای عدالت و شفافیت شکل گرفته است، نسبت 
به تدوین و اجرای چند طرح مهم اقدام شــده است که یکی از آنها آگاه 
سازی شــهروندان از تمامی جزییات، مراحل و هزینه های خاکسپاری 

است.
او تصریح کرد: تاکنون شــهروندانی که برای طی مراحل خاکسپاری به 
باغ رضوان مراجعه می کردند به طور واضح از جزییات کار و هزینه های 
مربوط به آن ها اطاعی نداشتند اما در این دوره تمامی این اطاعات به 
طور واضح در سایت سازمان و رسانه ها منتشر شده است و شهروندان به 
طور مشخص از مراحل کار مانند خدمات تکفین، خاکسپاری، مراحل 

پس از دفن و... مطلع می شوند.
حاجیان با بیان اینکه تمامی این تعرفه ها قانونــی و مورد تأیید مراجع 
ذیربط است، تاکید کرد: از شــهروندان عزیز می خواهیم که هیچ مسیر 
دیگری را به جز مسیرهای مشخص شده از سوی سازمان آرامستان ها 
در پیش نگیرنــد و حتی یک ریال مازاد بر آنچه کــه طبق این تعرفه ها 

مشخص شده، نپردازند.

    همراهی روحانیون هدایتگر با خانواده های داغ دیده
برخی از افراد هنگام از دســت دادن عزیزان خود، به سبب ازدیاد اندوه، 
تمرکز فکری شان را از دســت می دهند و قادر به مدیریت صحیح روند 
اقدامات مربوط به خاکسپاری و تدفین نیستند. به همین جهت سازمان 
آرامستان ها طرحی را با عنوان طرح هادی در پیش گرفته که گامی مهم 

درجهت رفع این مشکل است.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان با اعام این خبر 
اظهار کرد: یکی دیگر از روش های تحقق شفافیت و عدالت در سازمان 
آرامستان ها اجرای طرح هادی اســت. به این ترتیب که کارشناسان و 
مدیران ما در اتاق های فکر به این نتیجه رسیدند که بهتر است در تمامی 
مراحل تدفین، شخصی آگاه به مسائل شرعی در کنار افراد قرار گیرد و 

جزییات مربوط به این مراحل را اجرا کند.
او اضافه کرد: خانواده های داغدار نبایــد هیچ دغدغه ای در روند تدفین 
داشته باشــند چون به خودی خود داغ عزیزانشان را تحمل می کنند و 
نباید انتظار داشت که نسبت به رتق و فتق امور دفن و جزییات کار نیز 

آگاه باشند.
به گفته او، در تمامی این مراحل یک روحانی آگاه به مســائل شرعی در 
کنار خانواده های داغدار حاضر می شود و نســبت به انجام امور شرعی 

اقدام می کند.

    حضور یک کارشناس آگاه در تمامی مراحل تدفین
یکی دیگر از بخش های طرح هادی، حضور یک کارشــناس آگاه نسبت 
به مراحل اداری و اجرایی مراســم تدفین است که از ابتدا در کنار ارباب 

رجوع حاضر می شود.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان با اعام این خبر 
گفت: این طرح که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا در آمده به مراجعه 
کنندگان کمک می کند تا از همان ابتدای مراجعه به سازمان از تمامی 

مراحل کار اعم از قوانین، ضوابط و شرایط، هزینه ها و... آگاه شوند.
او ادامه داد: همچنین نظرسنجی درباره فعالیت سازمان آرامستان ها و 
دریافت انتقادات و پیشــنهادات در این طرح توسط کارشناس مربوطه 

انجام می شود.
 

    کودکان از فلسفه مرگ به زبانی کودکانه آگاه می شوند
یکی دیگر از دغدغه های افراد هنگام مراجعه به آرامستان برای اجرای 
مراسم تدفین، حضور کودکان و آسیب های احتمالی است که با تماشای 
این مراســم به آنها وارد می شود. سازمان آرامســتان ها برای رفع این 
مشــکل نیز طرح راه اندازی مهد کودک را اجرایی کرده است. طرحی 
که حاجیان درباره آن توضیح داد: اینکه کودکان در طی اجرای مراسم 
تدفین در فضای باغ رضوان حاضر باشــند آســیب هایی را برای آنها به 
همراه دارد و خانواده ها نیز معموالً به دلیل شرایط روحی خاصی که در 
آن زمان دارند یا از این مسله غافل هستند و یا قادر به دور کردن کودکان 

از این مکان نیستند.
او افزود: به همین دلیل نسبت به اجرای فاز نخست احداث مهدکودک ها 
تا قبل از عید نوروز اقدام کرده ایم و در صورت دریافت بازخوردهای مورد 

انتظار از سوی شهروندان، فازهای بعدی را هم راه اندازی خواهیم کرد.
او از ارائه برنامه هایی با محوریت آموزش فلســفه مرگ به کودکان خبر 
داد و گفت: در این مهدکودک ها آموزش هایی متناسب با مبانی شرعی 
و دینی درباره مرگ و همچنین متناســب با سن و موقعیت کودکان به 

آن ها ارائه می شود.  

شهردار اصفهان با اشاره به سانحه 
تصادف پاکبان اصفهانی:

پاکبانان و نیروهای 
خدماتی شهر، به 

احساس امنیت نیاز 
دارند

شــهرداراصفهان دربرنامه رادیویی »ســام اصفهان« گفت: 
پاکبانان و نیروهای خدماتی باید درشهراحساس امنیت کنند تا 

بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
 علی قاسم زاده افزود: شهر یک پیکره واحد است که حیات آن 
به حیات تک تک ســلول های شهر، یعنی شــهروندان وابسته 
است؛ اگر هر سلولی آرام آرام بی حس و بی تفاوت شود و نسبت 
به ســلول های پیرامونی واکنش نداشته باشــد، آرام آرام آن 
 بافت می میرد و عائم حیات اجتماعی ومعنوی ازشــهرزدوده 

می شود.
 وی تصریح کرد: انتظارمی رود شــهروندان نســبت به مسائل 
شــهر تحلیل و ادراکی عمیق داشــته باشــند و کاســتی ها و 
کمبودهــا و نیازها را بــه خادمان خود درشــهرداری انعکاس 

دهند، زیرا مدیریت شهری خود را موظف می داند که انتظارات 
شــهروندان را پیگیری کند. البته هرجا توان ما محدود باشد، 
 صادقانه با شهروندان در میان خواهیم گذاشت و ازمردم کمک 

می گیریم. 
شهردار اصفهان با اشاره به حادثه تلخ که برای یکی ازپاکبانان 
شهررخ داد، گفت: هرروز که ازمنزل به سمت محل کار می رویم، 
در مسیر خود، پاکبانان زحمت کشــی را مشاهده می کنیم که 
درشهرمشغول فعالیت هستند تا شهری تمیزودلنشین داشته 

باشیم.
 اوادامه داد: یکی ازپاکبانان شــهر که درپیاده رو مشغول انجام 
وظیفه بود، به دلیل انحراف یک خودرو ازمسیر خود، براثرخواب 
آلودگی راننده، جان خود را ازدست داد و خانواده ای در آستانه 

سال جدید داغدار شدند؛ شدت این تصادف و سرعت راننده به 
قدری زیاد بوده که خودرو از گاردریل بزرگراه و دیگر موانع عبور 
کرده و در پیاده رو با این پاکبان برخورد کرده و ســپس راننده 
خودرو از محل متواری می شود که موضوع توسط پلیس راهور 
در حال پیگیری است. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه چشمان 
قانون همیشه بیداراست، تصریح کرد: انتظار می رود رانندگان 
هنگام خواب آلودگی، ازرانندگی خودداری و با سرعت مطمئنه 
حرکت کنند. ممکن است به جای این پاکبان، فرزند یا اقوام ما 
دچاراین سوانح رانندگی شوند، لذا باید کمک کنیم عزیزانی که 
به نوعی ایثار می کنند تا شــهری تمیزداشته باشیم، نیمه های 
شب و بامداد درسطح شهر، احســاس ناامنی نکنند و بتوانند با 

آرامش به وظایف خود عمل کنند.

گزارش

گفت و گو با هنرمند نقاشی که نمایشگاه دائمی رویای رهایی را برپا کرده است:

هدفم ایجاد محیطی امن و آرام است
اخبار اصفهان :    هنر وسیله آرامش روح و پناهگاه انسانهاست. 
مینا دهقان نقاشی هایش را با همین تعبیر کشیده. او متولد شهریور 
1365 است و با اینکه در رشته دکتری مدیریت صنعتی و مالی 
درس خوانده که هیچ ربطی به حوزه نقاشی ندارد اما به این خاطر 
عشق نوجوانیش به هنر ریشــه های هنر نقاشی از همان سیزده 
سالگی در او زنده شده است. او کارش را از سال 87 به شکل جدی 
با آموزش تخصصی کودکان شروع کرده و در سال 95 نمایشگاهی 
با عنوان رویای رهایی راه اندازی کرده است و حاال در نقش مدیر 
این گالری دائمی و عضو انجمن بین المللی آبرنگ ایران، هم فعالیت 
آموزشی دارد و هم به نوعی نقاشی را به عنوان حرفه اصلی اش دنبال 
می کند. با این بانوی هنرمند که ده سال است در حوزه نقاشی کار 
 می کند و معتقد است هنر ابزاری برای آرامش است به گفت و گو 

نشستیم.
نمایشــگاه رویای رهایی با چه هدفی شروع شد و 

اکنون به چه شکل است؟
این نمایشگاه از سال 98 راه اندازی شد و قالب موضوع آن آزادی 
زنان اســت. به این خاطر که من اعتقاد داشتم که نجابت زنانه به 
خیلی چیزها مربوط است. بنابراین این نجابت را در قالب نقاشی 
می خواستم نشان دهم. این نمایشگاه اکنون پایگاهی برای زنان 

شده که در آن احساس آرامش و امنیت کنند.
گویا به غیر از این نمایشگاه نمایشگاه های دیگری هم 

برگزار کرده اید؟
بله در این بین در نمایشگاه های گروهی متعددی در ایران شرکت 
کردم، از جمله نمایشــگاه آوای رنگ و احســاس در برج میاد، 
نمایشگاه بین المللی آبرنگ ایران، نمایشگاه پروانه ای در سیتی 
سنتر اصفهان، شرکت در فستیوال های خارجی اعم از: ازمیر، ترکیه 

و هند نیز شرکت داشته ام.

تکنیک های شما شامل چه چیزهایی می شود؟
تقریباً در تمامی تکنیک ها کار می کنم از آبرنگ گرفته تا سیاه قلم و 

مدادرنگ و آموزش اکرلیک و رنگ و روغن مدرن و انتزاعی.
و در این جهان سیال و درخشنده از رنگ و نور به دنبال 

چه چیزی هستید؟
ببینید هر نقاشی دنیای خودش را دارد. من هم به نوبه خودم دوست 
داشتم نقاشیهایم را از حالت بازاری مابانه خارج کنم. بنابراین گاهی 
شعر می گفتم و از همان شعرها در نقاشی هایم استفاده می کردم. 
نقاشی های من به نوعی مفهومی است و خوشحالم که با برگزاری 
نمایشگاه رویای رهایی مورد توجه و استقبال منتقدان هم قرار 

گرفته است.
گویا نقاشــی به عنوان فعالیت تمام وقت شما به 
شمار می رود و شما آموزش هم می دهید. شما تنها 

برای زنان کالس اموزشی می گذارید؟
من هنرم را مختص قشــر و جنــس خاصی نکــرده ام. همه 
می توانند از آموزش های من استفاده کنند به این علت بیشتر 
خانم ها می آیند که فراغ بال بیشــتری دارند و من هم ســعی 
کرده ام محیطی امن و راحت برای آموزش آنها ایجاد کنم که 
کمی از دغدغه های روزانه بیرون بیایند و به نوعی رها شوند و 
چند ساعتی هم برای خودشان وقت بگذارند. بنابراین از سال 
98 به شکل مستقل کارم را شروع کردم و روزانه حدود 40 تابلو 

را برای فروش می گذاریم.
هنر چگونه وارد این بازی شد؟ این تفکر که زنان باید 
برای خودشان فراغت داشته باشند از کجا شروع شد؟

به نظر من هنر مثل ورزش یوگا است که انســان ها را به آرامش 
می رساند. زنان به عنوان پایه های یک خانواده می توانند با رسیدن 
به آرامش آن را میان خانواده ببرند و این شادی را با اعضای دیگر 
خانواده تقسیم کنند. همین شد که سعی کردم حتی زنان خانه دار 

را هم به این وادی بیاورم.
در این میانه آیا استعدادهای درخشان هم یافتید؟

بله خیلی ها حتی قلم به دست نگرفته بودند اما با آموزش هایی که 
دیدند مشخص شد که استعدادهای نهفته بسیاری داشته اند و آثار 

شگرفی هم تولید کردند.
حاال چند هنرجو دارید؟

با آمدن کرونا به هر حال تعداد هنرجویان ما نیز به واســطه این 
ویروس کاهش پیدا کردند و اکنون به شــکل ثابتی نیســتند و 

تعدادشان متغیر است.
کدام نقاشی خودتان را بیش از بقیه دوست دارید؟

نمی توانم پاســخی برای این ســؤال پیدا کنم. چــون تک تک 
نقاشی هایم مثل بچه هایم هستند که دوستشان دارم و هر کدام 

مفهومی را القا می کنند.
شــما به عنوان یک هنرمند به مقوله هنر برای هنر 

بیشتر معتقد هستید یا هنر برای جامعه؟
ببینید من به هر دو معتقدم اینکه هنر باید در خدمت جامعه باشد. 
برخی از هنرمندان با قیمت های گران سعی می کنند که هنر را برای 
خود هنر نگه دارند اما من سعی کرده ام که هزینه ها را به حداقل 
برسانم تا تمامی اقشار جامعه بتوانند در این کارگاه ها شرکت کنند 
و هنر به دل جامعه رسوخ پیدا کند. متاسفانه برخی از افراد به خاطر 
هزینه های باال کمتر در کاس های آموزشی شرکت می کنند و من 
این را نمی پسندم چون بیشترین تمرکزم بر ایجاد یک محیط امن 

و آرام است.



فرماندار تیران و کرون:

استقرار تعزیرات حکومتی 
 فرآیند نظارتی را

تکمیل می کند

مرکـز غربالگـری سـرطان نجف آباد بـا حضور 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
افتتـاح و به بهره بـرداری رسـید. همزمـان با سـفر 
اسـتان  بـه  بهداشـت  وزیـر  عین اللهـی،  بهـرام 
اصفهان، اولین آزمایشـگاه تخصصی نان وآب، 
مرکـز  و  نجف آبـاد  ازدواج  مشـاوره  مرکـز 
غربالگری سـرطان در نجف آباد افتتاح شـد. در 
ایـن مراسـم که رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان، معـاون سیاسـی فرمانـدار نجف آبـاد، 
نماینده نجف آباد در مجلس شـورای اسـامی، 
و  و درمـان شهرسـتان  بهداشـت  مدیـر شـبکه 

همچنیـن هیئـت همـراه وزیـر بهداشـت حضور 
داشـتند، مرکز مرکز غربالگری سـرطان توسـط 
بهـرام عین اللهـی بـه بهره بـرداری رسـید. بهـرام 
عین اللهی در حاشـیه ایـن بازدید گفت: ایجاد و 
توسـعه مراکز غربالگری و تشـخیص زودهنگام 
ایـن  از  پیشـگیری  بـرای  کشـور  در  سـرطان 
بیمـاری ضـروری اسـت و بایـد مراکز بیشـتری 
راه انـدازی شـود. وی افـزود: باتوجـه بـه لـزوم 
و ضـرورت وجـود ایـن نـوع مراکـز در سـطح 
حمایت هـای  و  همه جانبـه  همـت  بـا  کشـور، 
ایـن  غربالگـری  موردنیـاز  تجهیـزات  مقتضـی 

مرکـز از جملـه ماموگرافـی تأمین خواهد شـد. 
در ایـن مرکـز عـاوه بـر امکانـات و تجهیـزات 
تخصصـی  آزمایشـگاه  سـرطان،  غربالگـری 
کیفیـت نـان وآب و مرکـز مشـاوره ازدواج نیـز 
غیـور،  علیرضـا  همچنیـن  اسـت.  شـده  ایجـاد 
مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اظهار 
کـرد: ایـن مرکـز بـه همـت خیّـران نیکـوکار 
ابراهیـم رحیمی و عباسـعلی ملـک زاده با هزینه 
۶۰۰ میلیـارد ریـال در زمینـی بـه مسـاحت ۱۰۰ 
متـر مربـع، با زیربنـای ۲ هـزار و ۷۰۰ متر مربع و 

در سـه طبقـه سـاخته شـده اسـت.

میـراث فرهنگـی مهـارت صابون سـازی قمصر کاشـان در فهرسـت 
آثـار ملـی قـرار گرفـت. عبـاس تـراب زاده در گفـت و گـو بـا مهـر 
اظهار داشـت: قمصر تنها مرکز صابون سـازی در شهرسـتان کاشـان 
اسـت کـه صابون هـای آن از دیربـاز زبانـزد مـردم کاشـان و حوالـی 

آن بوده اسـت.
وی ابراز داشـت: در گذشـته بیشـتر مردم برای اسـتحمام یا شسـت و 

شـوی لباس هایشـان از صابـون قمصر اسـتفاده می کردند.
وی تصریـح کـرد: عـاوه بـر ایـن از زمان هـای قدیـم تاکنـون در 
مجالـس عقـد و عروسـی ایـن صابون هـا نقش داشـته اسـت؛ چنانکه 
هنـگام مراسـم حنابنـدان، همـراه بـا چنـد کیسـه حنـا بیـن خانـواده 
عـروس و دامـاد ردوبـدل می شـد یـا یکـی از وسـایل سرسـفره عقد 

را تشـکیل مـی داده اسـت.
فرهنگـی  میـراث  اداره  معنـوی  میـراث  پرونده هـای  ثبـت  مسـئول 
گردشـگری و صنایـع دسـتی کاشـان خاطرنشـان کـرد: عطاری های 
بـازار کاشـان در کنـار محصـول گل و گاب و عرقیـات دارویـی 

صابـون قمصـر هـم می فروشـند.
وی گفـت: سـاخت ایـن صابون کـه فصـل آن از اوایل بهار تـا اوایل 
پاییـز اسـت تـا همین چند سـال اخیر بـه صـورت کامًا سـنتی انجام 
می شـد وهنـوز هـم چنـد نفـری در گوشـه ای از حیاط منـزل خود به 

این کار مشـغول هستند.
تـراب زاده افـزود: مـواد اولیه این صابون شـامل پی گوسـفند، قلیاب 
یا کلیاب، نمک، سـود سـوزآور و آب اسـت و معموالً برای ساخت 
یـک تیـون صابـون، سـه من پی، سـه من کلیـاب و نیم مـن آهک را 

پـس از مراحـل آمـاده سـازی می پزند و قالب گیـری می کنند.

شـهردار نجـف آبـاد گفـت: ۷۰ درصـد بودجـه ۱۴۰۱ شـهرداری نجـف آبـاد عمرانـی 
شـد. بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج اصفهـان، عبدالرسـول امامـی بیـان داشـت: بودجه 
سـال ۱۴۰۱ بالـغ بـر ۵۷۰ میلیارد تومان اسـت کـه ۵۵۰ میلیارد تومان آن نقدی و بیسـت 

میلیـارد تومـان آن غیـر نقدی اسـت.
وی اضافـه کـرد: با در نظر گرفتن شـرایط سـخت اقتصادی مردم، سـهم بودجه عمرانی 
در آن بـه ۳۸۰ میلیـارد تومـان می رسـد کـه ۷۰ درصـد بودجـه ۱۴۰۱ شـهرداری نجف 

یـک فعـال محیـط زیسـت و حقـوق حیوانـات گفـت: تبعـات بـی تفاوتی به آباد عمرانی شـد.
مـرگ پرنـدگان و ماهیـان زاینـده رود کـه بـه دفعات بـه دلیل خشـکاندن این 

رودخانـه شـاهد آن هسـتیم بـی شـک دامنگیـر مردم می شـود.
سـپهر سـلیمی در گفـت و گو با ایرنـا افزود: خشـکاندن رودخانه زاینـده رود 
در دهه اخیر به کرات سـبب کشـته شـدن میلیون ها جانور و زیسـتمند بزرگ 
و کوچـک شـده و این روند همچنـان ادامه دارد و ایـن روزها با مرگ ماهیان 

و پرنـدگان مهاجر پر رنگ تر شـده اسـت.
وی ادامـه داد: انـواع موجـودات و حیوانـات زاینـده رود و تـاالب بیـن المللی 
گاوخونـی قرن هـا در ایـن منطقـه زندگـی کـرده و حـق حیـات داشـته اند امـا 
رفتـار نامناسـب و خودخواهانـه انسـان ها در ادوار مختلـف، مـرگ و نابـودی 

آنـان را رقـم زد.
وی تصریـح کـرد: دربـاره زاینده رود بارها سـخن گفته شـده اسـت و همه از 
مسـووالن و متولیـان تـا بسـیاری از مـردم می دانند که مشـکل کجاسـت و راه 

حل هـا را می داننـد امـا عملگرایـی در آن وجـود ندارد.
سـلیمی تصریـح کـرد: در سـال های گذشـته مسـائل زاینـده رود بـا عملکـرد 
نامناسـب برخـی تصمیـم گیـران و تصمیـم سـازان پیچیده تـر شـده اسـت و 
عواملـی ماننـد بارگذاری هـای غیـر اصولـی و بیـش از حـد، طرح هـای انتقال 
آب و افزایش صنایع و جمعیت، وضعیت خشـکی متوالی رودخانه را بوجود 

آورده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه یـک اصـل کلی در طبیعـت تاکید کـرد: زاینـده رود و بطور 
کلـی طبیعـت در زمان احسـاس خطـر به انسـان ها و جوامع و تمدن ها هشـدار 
می دهـد و ایـن هشـدار بـا هشـدارهای کوچک آغـاز می شـود و جوامعی که 

ایـن هشـدارها را جـدی نگرفته انـد باهای بزرگ بر سرشـان آمده اسـت.
ایـن فعـال زیسـت محیطـی افـزود: بـی خانمانـی و نابـودی پرنـدگان و سـایر 
موجـودات بویـژه آبزیـان در ایامـی که باز هم شـاهد خشـکاندن زاینـده رود 
هسـتیم و با بی تفاوتی از کنار آن می گذریم هشـداری اسـت که دامن سـایر 

زیسـتمندان از جملـه انسـان ها را نیـز خواهـد گرفت.
سـلیمی خاطرنشـان کـرد: زمانی کـه در یک پهنه طبیعی بحرانـی رخ می دهد 
در ابتـدا موجـودات کوچک تـر و ضعیف تر آسـیب می بینند و بـه ترتیب این 

فراینـد به موجـودات بزرگتر سـرایت می کند.
وی اظهارداشـت: بنابرایـن بـی تفاوتی بـه مرگ موجـودات از جمله ماهیان یا 
پرنـدگان، دیـر یـا زود و به حتم و یقین یقه سـایر زیسـتمندان، مردم و مسـببان 

آن را خواهـد گرفت.
ایـن حامـی و فعـال حقـوق حیوانـات گفـت: ادامـه یـا افزایـش ایـن رفتـار 
نامناسـب بـا طبیعـت، بحران های زیسـت محیطی متعـددی را رقـم خواهد زد 
و حتـی می تـوان گفـت هم اینک بـرای این اسـتان رخ داده کـه مهمترین آن 
فرونشسـت زمیـن بـا رتبـه یـک در کشـور اسـت کـه بـای جـان مردم شـده 

است.
سـلیمی افـزود: نجـات سـایر موجـودات از مـرگ و نجات تـاالب گاوخونی 
و زاینـده رود، سـرمایه گـذاری بـرای خـود اسـت به ایـن معنی کـه حتی اگر 
مـا حامـی حیوانات و محیط زیسـت نیسـتیم و آینده آنها برایمان مهم نیسـت، 
دسـت کـم باید بـرای رهایی خـود از نابودی به حق حیات سـایر زیسـتمندان 

و محیط زیسـت احتـرام بگذاریم.
وی اضافـه کـرد: هیـچ چیزی مهم تر از زیسـت بوم )اکوسیسـتم( زاینـده رود 
و طبیعـت و تمـدن ایـن دیـار نیسـت و نباید آن را به سـایر بخش هـای ناپایدار 

مانند صنایع بفروشـیم.
بـه گفتـه وی، تأمیـن ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابـه جاری سـازی زاینده رود 
و احیـای بخشـی از تـاالب بیـن المللـی گاوخونـی کـه ایـن روزها نظـاره گر 
خشـکی بخـش اعظم آن هسـتیم کار چندان سـختی نیسـت اگـر بپذیریم که 
ایـن امـر به سـود ما خواهـد بود و یک موضوع صرف محیط زیسـتی نیسـت.

بـه گـزارش ایرنـا، خروجـی سـد زاینـده رود ۱۲ بهمن امسـال با هـدف جاری 
سـازی آب در بسـتر این رودخانه در حوزه شـهر اصفهان و سپس شرق استان 
به منظور کشـت غله در بخشـی از اراضی کشـاورزی بصورت پلکانی افزایش 
و سـاعت ۱۰ صبـح ۲۴ بهمـن کاهـش یافـت در نتیجه بخش قابـل توجهی از 
بسـتر زاینده رود از جمله در کانشـهر و شـرق این اسـتان دوباره خشک شد.

اصفهـان وضعیـت آبـی نابسـامان و کم سـابقه ای را در نیم قـرن اخیـر سـپری 
می کنـد بطوریکـه رودخانـه زاینـده رود در ۲ دهـه اخیـر از سـد چـم آسـمان 
در شهرسـتان لنجـان واقـع در غـرب اسـتان تـا تـاالب گاوخونـی بـه دفعـات 
خشـکانده و از مهـر سـال ۹۹ تاکنـون نیـز، این موضـوع باز تکرار شـده و این 
سـبب از بیـن رفتـن میلیاردهـا زیسـتمند بـزرگ و کوچـک از ماهیـان آبزیان 

گرفتـه تـا گیاهـان و درختان شـده اسـت.
زاینـده رود کـه بـه طـول افـزون بـر ۴۵۰ کیلومتـر بزرگتریـن رودخانـه منطقه 
مرکـزی ایـران بـه شـمار مـی رود، در سـال های گذشـته بـه کرات خشـکانده 

است. شـده 

هشدار یک فعال محیط زیست به مردم:

بی تفاوتی به مرگ پرندگان و ماهیان 
زاینده رود دامنگیر می شود

گـزارش

اسـتقرار  گفـت:  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار 
تعزیـرات حکومتـی در ایـن شهرسـتان فرآینـد 
نظارتـی بـازار را تکمیـل و مراجعـات مردمـی به 

می شـود. حـذف  مجـاور  شـهر  اداره 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی محمدی کیا در نشسـت 
محـل  در  کـرون  و  تیـران  بـازار  تنظیـم  سـتاد 
فرمانـداری افـزود: اداره تعزیـرات حکومتـی در 
ایـن شهرسـتان وجـود نـدارد و متخلفیـن صنفـی 
و پرونده هـای قاچـاق کاال بـه شهرسـتان نجـف 

آبـاد بـرای رسـیدگی ارسـال می شـود.
بـه  رسـیدگی  قاضـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ابـاغ  دارای  بایـد  تیـران  ارجاعـی  پرونده هـای 
باشـد، تصریـح کـرد: بـه دلیـل عدم حکم تا سـه 
ماهـه گذشـته هیـچ پرونـده ای از ایـن شهرسـتان 
بررسـی نمی شـد که این مشـکل در حـال حاضر 

رفـع شـده اسـت.
اسـتقرار  یادآورشـد:  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار 
قاضـی تعزیـرات حکومتـی در این شهرسـتان در 
حـال پیگیـری اسـت تـا فرآینـد نظـارت صنفـی 
تکمیـل و مشـکات رفت و آمد به شـهر مجاور 

یابد. کاهـش 
وی بـر نظـارت نسـبت بـه مراحـل توزیـع اقـام 
مهـم  اجنـاس  تأمیـن  و  کاال  فـروش  دولتـی، 
زندگـی مـردم در ماه پایانی سـال و ایام نوروز و 
مـاه مبارک رمضـان تاکید کرد و اظهار داشـت: 
سـتاد تنظیـم بـازار به صـورت هفتگی بررسـی و 
کاالی مـورد نیـاز مـردم شهرسـتان توسـط اداره 
جهـاد  مدیریـت  و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
از  آن  تأمیـن  پیگیـری  و  بـرآورد  کشـاورزی 
مرجـع توزیع اسـتانی انجام شـود. محمدی کیا با 
بیـان اینکـه ۱۲۰ تن سـیب و پرتقال بـرای نوروز 
بـه قمیـت دولتـی در ایـن منطقه توزیع می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: امسـال ۷۵ تـن روغـن، ۳۸ تن 
قنـد، ۱۵۷ تـن برنـج، ۱۳۵ تـن شـکر و چهـار تن 
مـرغ بـه صـورت قمیـت مصـوب دولتـی بـرای 
تنظیـم بـازار در شهرسـتان توزیـع شـده اسـت. 
وی اضافـه کـرد: مأموریـت تنظیم بـازار اخیراً بر 
عهـده مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها 
قـرار گرفتـه که بـا همـکاری دیگر دسـتگاه های 
متولـی مثـل صنعـت، معـدن و تجـارت و تعـاون 
روسـتایی انجـام خواهـد شـد. فرمانـدار تیـران و 
کـرون یادآورشـد: بیـش از ۳۰ تـن روغـن و ۳۳ 
تـن شـکر بـرای تأمیـن نیـاز ایـن منطقه از سـوی 
جهـاد کشـاورزی بـه منظـور در توزیـع در بـازار 
وی  می شـود.  انجـام  بـزودی  کـه  شـده  تقاضـا 
یادآورشـد: ۲۵ درصـد از تولیـد تخـم مـرغ هـر 
در  دولتـی  عرضـه  و  بـازار  تنظیـم  بـرای  خطـه 
سـامانه رهتـاب بـه ثبـت می رسـد و توزیـع آن 
بـه صـورت قیمـت حمایتـی خواهـد بـود. تیـران 
و کـرون بـا بیـش از ۷۲ هزار نفـر جمعیت در ۴۵ 

کیلومتـری غـرب اصفهـان قـرار دارد.

امام جمعه موقت شهر بادرود:

استفاده از ماسک و 
تزریق دوز سوم واکسن 

کرونا ضروری است

امام جمعه بادرود در خطبه های این هفته نماز جمعه:

ستاد تنظیم بازار با تشدید نظارت ها، قیمت ها را کنترل کند

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خبر داد:

۷۰ درصد افراد بستری در بیمارستان واکسن نزده اند

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس:

نظام داوری در کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها مؤثر است
تیران و کرون در مجلس  و  مردم شهرستان های نجف آباد  نماینده 
شورای اسامی گفت: ایجاد سازمان نظام داوری کشور و نهادهای شبه 
قضایی در کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها و تسهیل رسیدگی به 
پرونده ها مؤثر است. ابوالفضل ابوترابی، در گفت وگو با ایرنا افزود: 
پیشنهاد راه اندازی این سازمان در هیات رئیسه مجلس اعام وصول 

و برای بررسی تخصصی در کمسیون حقوقی در حال بررسی است.
وی افزود: راه اندازی چنین نهادی به صورت خصوصی تحت نظارت 
دستگاه قضایی در دیگر کشورها نیز مرسوم بوده که با کاهش حجم 
پرونده های دادگستری ها مانع از اتاف وقت مردم در جرائم درجه 

پایین می شود.
اسامی  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 

تصادفات  را  کشور  قضایی  پرونده های  از  درصد   ۲۰ اینکه  بابیان 
می دهد،  تشکیل  کم اهمیت  فردی  بین  و  خانوادگی  اختافات  و 
تصریح کرد: ورود این پرونده ها به محاکم وقت زیادی را اتاف 
می کند این در حالی است که قابلیت رسیدگی به آنها در مراکز شبه 

قضایی وجود دارد.
وی افزود: راه اندازی مراکز شبه قضایی و سازمان داوری با استفاده 
از بخش خصوصی به این دسته از پرونده ها رسیدگی و دادگاه را 

متمرکز بر پرونده های مهم می کند.
دارای  افراد  بکارگیری  با  داوری  نظام  سازمان  داد:  ادامه  ابوترابی 
بر  نظارت  که  می شود  راه اندازی  حقوق  رشته های  در  تخصص 
آن از طریق هیات مدیریت متشکل از نماینده آنان، نماینده ای از 

می شود.  انجام  اسامی  شورای  مجلس  و  مجریه  قوه  قضاییه،  قوه 
با  این ساختار بخش خصوصی در پرونده های  ابوترابی گفت: در 
نماینده  شد.  خواهد  داوری  خصوصی  بخش  توسط  پایین  جرائم 
مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
پرونده های ورودی  برای کاهش  است  اضافه کرد: الزم  اسامی، 
دادگستری، برنامه ریزی و اصاح ساختار انجام گیرد و وقت محاکم 
و دادسرا برای موضوعات با درجه پایین هدر نرود همچنین با تمرکز 
به گفته  ایرنا،  به گزارش  پیشگیری وقوع جرم کاهش می یابد.  بر 
پرونده در  به هفت هزار  نزدیک  ماهانه  رییس دیوان عالی کشور 
علل  اصلی ترین  از  یکی  که  می شود  تشکیل  کشور  دادگاه های 

یک شنبه 1 اسفند 1۴00 | شمــــاره 1000تشکیل این حجم از پرونده، بی اطاعی مردم از قوانین است.
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حجت االسام سعید رجبی امام جمعه موقت 
شهر بادرود در خطبه های این هفته نماز جمعه 
بادرود اظهار کرد: در آستانه ماه اسفند قرار 
داریم، اسفندماه در فرهنگ مردم ایران یعنی 
مردم  تکاپوی  و  برای سال جدید  آمادگی 
برای خرید لباس و لوازم موردنیاز شب عید 

نوروز که بسیار پسندیده و قابل توجه است.
وی افزود: در سال های اخیر و به علت شیوع 
کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه دشمن 
کشور بعضی از افراد جامعه ازلحاظ اقتصادی 
دچار مشکاتی شدند که زندگی برای آنها 
سخت شده است و برای شب عید خود شاید 

خجالت زن و فرزندان خود را بکشند.
نیازمندان و  به  رجبی تصریح کرد: کمک 
مهم ترین  از  آنها  مشکات  و  مسائل  رفع 
دستورات و آموزه های دین اسام و وظیفه 
فرصت  نوروز  ایام  لذا  بوده  مسلمان  هر 
خوبی برای مؤمنان و خیران است تا دست 
نیازمندان را گرفته و روزهای خوبی را برای 

خانواده های آنان فراهم کنند.
مسأله  کرد:  اذعان  بادرود  موقت  امام جمعه 
دوم گرانی اقام است، توقع می رود وزارت 
جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با تشدید 
نظارت ها برای بازار عید نوروز و کنترل بازار 
فراهم  را  مردم  موردنیاز  اقام  تهیه  شرایط 
قیمت ها  گرانی  و  کمبود  با  مردم  تا  کنند 

مواجه نباشند.

امام جمعـه نطنـز گفـت: توقـع مـی رود وزارت جهـاد 
کشـاورزی و سـتاد تنظیـم بـازار بـا تشـدید نظارت هـا 
بـرای بـازار عیـد نـوروز و کنتـرل بـازار شـرایط تهیـه 
اقـام موردنیـاز مـردم را فراهـم کنند تا مـردم با کمبود 

و گرانـی قیمت هـا مواجـه نباشـند.
امام جمعـه  مرتضـوی  روح اهلل  سـید  حجت االسـام 
موقـت نطنـز در خطبه هـای این هفته نمـاز جمعه اظهار 
کـرد: مـردم عزیـز ایـران چهل و سـومین بهـار انقاب 
اسـامی را باشـکوه جشـن گرفتند و از مـردم عزیز که 
ایـن ایـام بـا حضـور معنـی دار خـود درراه پیمایـی ۲۲ 
بهمـن و دیگـر مراسـم ها ایـن ایـام را گرامی داشـتند و 
باعـث یـاس و نومیدی دشـمن شـدند تشـکر می کنیم.

وی افـزود: امـام خمینـی )ره( در سـال ۵۷ بـا حمایـت 
مـردم و خـون شـهدای عزیـز توانسـت به اسـتبداد شـاه 
پایـان بدهـد و معنـی برپایـی ایـن جشـن ها ایـن اسـت 
کـه ما بـرای انقاب سـال ۵۷ جشـن نمی گیریـم، بلکه 
برپایـی جشـن بدیـن معناسـت کـه ایـن انقـاب و این 
مسـؤولیت بـزرگ بـرای حفـظ انقاب بـرای مـا ادامه 
دارد و فلسـفه جشـن انقـاب ایـن اسـت کـه بـاور و 

ارزش هـای انقـاب فرامـوش نشـود.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه حواشـی و اتفاقـات دردنـاک 
چهلمین جشـنواره فیلم فجر، خاطرنشان کرد: یکسری 
افـراد کـه باورهای دینـی و انقابی آنها رشـد نکرده به 
خودشـان اجـازه دادنـد کـه باورهـای ملـی و مذهبـی 
مـردم را مـورد هجمـه قـرار بدهنـد، مـا بـه افـرادی که 
هیـچ هزینه ای بـرای انقـاب نداده اند اجـازه نمی دهیم 

کـه بیاینـد خون شـهدای عزیـز را پایمـال کنند.
برگـزاری  حکمـت  گفـت:  نطنـز  موقـت  امام جمعـه 
جشـنواره فیلـم فجـر ایـن اسـت کـه فرهنگ اسـام را 
ترویـج داده و حقایـق انقـاب را بـرای جوانـان تبییـن 
کنـد و ارزش انقـاب را ترویـج دهـد، امـا متأسـفانه 
شـاهد بودیـم در ایـن جشـنواره فرهنـگ ابتـذال غربی 
ترویـج شـد و موضـوع مهـم حجـاب کـه تکلیـف، 
مسـئله دینی، حق اهلل و مسـئله عمومی اسـت در حاشـیه 
ایـن جشـنواره متأسـفانه رعایـت نشـد. وی بیـان کـرد: 
امیدواریـم متولیـان امر با یک دقت و وسـواس خاصی 
بـه ایـن موضوعـات توجـه کننـد و ایـن هتاکـی و ضد 

ارزش را به سـرعت موردبررسـی قـرار بدهنـد.

رئیـس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان گفـت: ۷۰ درصـد افـرادی که 
در بیمارسـتان اردسـتان بسـتری و یـا در بخـش مراقبت هـای ویژه بسـتری 
می شـوند یـا واکسـن نزده انـد و یا مراحـل واکسیناسـیون خـود را تکمیل 

نکرده انـد.
علـی صادقـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
مدت هـا از شـیوع ویـروس کرونای اُمیکرون در کشـور می گـذرد، هنوز 
بـه اوج پیـک ششـم نرسـیده ایم و احتمـاالً هفته هـای آینـده بـه ایـن پیک 

می رسـیم.
بیمـاران  ترخیصی هـای  و  بسـتری  اینکـه در حـال حاضـر  بیـان  بـا  وی 
کرونایـی در بیمارسـتان اردسـتان یک اندازه شـده اسـت، گفـت: با توجه 
بـه اینکـه بـرآورد می شـود پیـک اُمیکـرون تـا اواسـط فروردین مـاه ادامه 
داشـته باشـد، تمـام کادر درمـان و بخش هـای بیمارسـتان شـهید بهشـتی 

اردسـتان در آمـاده بـاش کامـل هسـتند.
تاثیرگـذاری  بـه  اشـاره  بـا  اردسـتان  بهشـتی  شـهید  بیمارسـتان  رئیـس 
واکسیناسـیون کرونـا در کشـور، گفـت: تأثیـر واکسیناسـیون در مقایسـه 

پیـک دلتـا با اُمیکرون بسـیار مشـهود بوده، به طـوری که فوتی های بسـیار 
کمتـری پیـک ششـم نسـبت بـه پیـک پنجم داشـته اسـت.

صادقی با بیان اینکه ۷۰ درصد افرادی که در بیمارسـتان اردسـتان بسـتری 
و یـا در بخـش مراقبت هـای ویـژه بسـتری می شـوند یـا واکسـن نزده انـد 
یـا مراحـل واکسیناسـیون خـود را تکمیـل نکرده انـد، گفـت: هنـوز  و 
برخـی از خانواده هـا بـه اشـتباه از واکسـن زدن و شـایعاتی کـه در ایـن 
خصـوص مطرح می شـود، می ترسـند؛ در صورتی که مشـاهده آمار تأثیر 

واکسیناسـیون در کشـور را بسـیار موفـق بیـان می کنـد.
وی گفـت: اکنـون مشـاهده می شـود شـیوع کرونـای اُمیکـرون در اطفال 
و نوجوانـان بسـیار زیـاد اسـت و مراجعـه کننـدگان ایـن گـروه سـنی در 
بیمارسـتان اردسـتان نسـبت بـه گذشـته ۴۰ درصـد افزایش داشـته اسـت.

رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان، تصریـح کرد: مشـکلی که در 
حـال حاضـر مشـاهده می شـود، سـاده انگاری مـردم اسـت. بازدیدهـای 
میدانـی نشـان می دهـد کـه ۶۰ درصـد از مـردم شهرسـتان اردسـتان اصًا 
ماسـک نمی زننـد و عـادی انگاری به طـور عجیبی در حال افزایش اسـت.

صادقـی بـا بیـان اینکـه مهم تریـن مسـئله ای کـه می توانـد مـا را بـه خطـر 
مشـاهده  بعضـاً  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  عادی انـگاری  همیـن  انـدازد 
کردیـم کـه افـراد در رفـت و آمدهـای خـود بـه ادارات و خریدهـای 
 روزمـره خـود فاصله گـذاری اجتماعـی را رعایـت نمی کننـد و ماسـک

نمی زنند.
وی بـا تاکیـد بـر قطـع زنجیـره شـیوع ویـروس کرونـا در جامعـه، گفـت: 
و  غیرایمـن  تجمعـات  در  حضـور  از  بایـد  همچنـان  می رسـد  نظـر  بـه 
سربسـته خـودداری شـود و حتی االمـکان مسـافرت های غیرضـروری و 

برگـزار شـود. هوشـمندانه  برگزاری هـای جلسـات 
رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان با اشـاره به تعطیلی کاس های 
حضوری مدارس ابتدایی در شـهرهای اردسـتان و مهابـاد، گفت: با توجه 
بـه ماهیتـی کـه در نوع اُمیکـرون وجـود دارد، بیـش از ۲۰ درصد مبتایان 
کودکان هسـتند، غیرحضوری کردن مدارس مخصوصاً در دوره ابتدایی 
اقـدام درسـت و بـه جایـی بود کـه امیدواریم مابقـی مدارس نیـز این رویه 

را انتخاب کنند.

با حضور وزیر بهداشت؛

مرکز غربالگری سرطان نجف آباد به بهره برداری رسید
مسئول ثبت پرونده های میراث معنوی اداره میراث 

فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کاشان:

 صابون سازی قمصر کاشان
ثبت ملی شد

شهردار نجف آباد خبر داد:

۷۰ درصد بودجه ۱۴۰۱ شهرداری عمرانی شد



 As announced by a pro-
vincial official, the value of 
export from North Khorasan 
province, in the northeast of 
Iran, rose 102 percent during 
the first 10 months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 
2022), as compared to the 
same period of time in the 
past year.
Mohammad Badri, the direc-
tor-general of the province’s 
governorate’s office of eco-
nomic affairs, announced 
that 334.2 million tons of 
products worth $137.8 mil-
lion were exported from the 
province in the ten-month 
period of this year, indicating 
also 19.4 percent growth in 
terms of weight.
He named petrochemicals, 
steel products, aluminum in-
gots, cement, foodstuffs, and 
agricultural products as the 

main commodities exported 
from the province in the first 
ten months of this year, and 
Afghanistan, Iraq, Turkmen-
istan, Uzbekistan, Germany, 
India, Turkey, Ukraine, Paki-
stan, Poland, Syria, Russia, 
Kazakhstan, Georgia, Azer-
baijan, Tajikistan, Malaysia, 
Belgium, Kuwait, Austria, 
Oman, Indonesia, UAE, Bur-
kina Faso, Italy and Armenia 
as the export destinations.
As previously announced by 
the head of Islamic Republic 
of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil exports rose 
38 percent during the first 10 
months of the current year, 
as compared to the same pe-
riod of time in the past year.
Alireza Moghadasi said Iran 
exported over 100 million 
tons of non-oil products 
worth $38.763 billion in the 

mentioned period.
According to the official, the 
weight of exports in the men-
tioned period also grew by 
seven percent in comparison 
to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export desti-
nations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, and 
Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic 
Republic imported 33 million 
tons of non-oil commodi-
ties worth $41.473 billion in 
the mentioned period, with 
a 34-percent growth in val-
ue and a 17-percent rise in 
weight, year on year.
The United Arab Emirates 
was the top exporter to Iran 
in the said period, followed 
by China, Turkey, Germany, 
and Switzerland, he stated.

According to the official, out 
of the total non-oil goods im-
ported into the country in the 
first 10 months of this year, 
25 million tons worth $15 bil-
lion were basic goods, which 
indicates an increase of 26 
percent in weight and 56 per-
cent in value, year on year.
Moghadasi noted that cur-
rently about five million tons 
of commodities are stored 
at the country’s customs 
for which the clearance pro-

cedures will be carried out 
soon.
“There are 160 customs ac-
tive in the country, and this 
number is increasing with 
the creation of new free 
zones and economic areas,” 
he added.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 

$73 billion in the past Iranian 
calendar year.
IRICA former Head Meh-
di Mir-Ashrafi had put the 
weight of non-oil trade at 
146.4 million tons and said 
that the figure showed a 
25-million-ton annual de-
cline, which is the result of 
sanctions and coronavirus 
pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 
million tons valued at $34.5 
billion, and that of import 
was 34.4 million tons worth 
$38.5 billion in the past year, 
the official added.
Among the country’s non-oil 
export destinations, China 
was the first, with importing 
$8.9 billion worth of prod-
ucts, Iraq was the second 
with importing $7.3 billion, 
the United Arab Emirates 
the third with importing $4.6 
billion, Turkey the fourth 
with importing $2.5 billion, 
and Afghanistan the fifth 
with importing $2.2 billion, 
Mir-Ashrafi announced, and 
named gasoline, natural gas, 
polyethylene, propane, and 
pistachio as Iran’s major ex-
ported products during the 
past year.
He further named Iran’s top 
sources of non-oil imports in 
the said time, as China with 
exporting $9.7 billion worth 
of products to the Islamic 
Republic, the UAE with $9.6 
billion, Turkey with $4.3 bil-
lion, India with $2.1 billion, 
and Germany with $1.8 bil-
lion, respectively, and men-
tioned corn, cellphone, rice, 
oil meal, and oilseeds, wheat, 
and raw oil as the major im-
ported items.

Export from North Khorasan 
province rises 102% in 10 months on year

Turkey, Iran Judo 
Federation Sign MoU
Judo federations of Iran and Tur-
key sign an MoU to set up joint 
practicing camps and coach im-
provement classes.Head of Iran 
Judo Federation Arash Mir-Es-
maeili travelled to Turkey at the 
invitation of his Turkey coun-
terpart Sezer Huysuz. The two 
met on Thursday and signed a 
memorandum of understanding 
for cooperation between the two 
national federations. They agreed 
to set up joint practicing camp of 
national judo teams soon and to 
improve technical level of Iranian 
and Turkish coaches.

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

IMIDRO: Iran’s Alu-
minum Output Rises 
24%
Iran has reported a significant 
surge in aluminum output in 
the current calendar year as the 
country continues to enjoy high-
er activity in its metals and min-
ing sector. Figures published by 
Iran’s state-run metals and min-
ing holding IMIDRO showed that 
aluminum production by major 
Iranian smelters had reached over 
0.453 million metric tons (mt) in 
the 10 months to January 20.
The figure was an increase of 
24% from the similar period in 
2021, said the IMIDRO report.

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

IRGC Navy chief: 
Persian Gulf security 
is due to intelligence 
superiority
Commander of the Islamic Revo-
lution Guards Corp (IRGC) Navy 
said on Friday that security in the 
Persian Gulf is owed to intelli-
gence superiority by Iran, high-
lighting preparation for defend-
ing the territorial waters and the 
country’s security interests.
Admiral Alireza Tangsiri made the 
remarks while visiting IRGC naval 
units in the northern Persian Gulf 
region to closely monitor combat 
readiness and capability, opera-
tions of floating, missile, forest 
and UAV units, as well as the 
latest tactics and upgraded plans.

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

Bank loans to knowl-
edge-based compa-
nies up 127% in 10 
months on year

The loans paid by the banks to 
the knowledge-based compa-
nies during the first ten months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-January 
20, 2022) have been 127 percent 
more than the loans paid to these 
companies in the same period of 
time in the past year.
According to the Central Bank of 
Iran (CBI) data, Iranian banking 
system has paid 509.4 trillion 
rials (about $1.959 billion) of fa-
cilities to 1,176 knowledge-based 
companies during the ten-month 
period of this year.

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

UNWTO offers sup-
port to member 
states for tourism 
revival
The World Tourism Organization 
(UNWTO) has said it provides 
support with member states to 
gain tourism revival. “UNWTO 
is supporting communities as 
they prepare to welcome visitors 
back and realize the potential of 
tourism to kickstart recovery and 
drive sustainable and inclusive 
growth,” the UN body said in a 
press release. The World Tour-
ism Organization has said it has 
developed technical assistance 
packages to help revive COV-
ID-battered tourism businesses.

Iran-EU trade ris-
es 9% in 2021

The value of trade between 
Iran and the European Un-
ion reached €4.863 billion in 
2021, registering a nine-per-
cent growth compared to the 
previous year.
According to the data re-
leased by the European 
Union’s statistics office Eu-
rostat, the trade between 
Iran and the European Union 
during 2020 stood at €4.458 
billion, Tasnim news agency 
reported.
Iran exported €922 million 
worth of commodities to the 
union during January-De-
cember 2021 to register a 
29-percent rise year on year.
Based on the mentioned data, 
the exports from Europe to 
the Islamic Republic in the 
said year also increased by 
five percent, standing at 
€3.941 billion.
Iran had imported €3.745 
billion worth of commodities 
from the European Union 
states in 2020, while export-
ing €713 million to the re-
gion.
Among European countries, 
Germany was Iran’s top 
trading partner in 2021, ac-
counting for about a third of 
Iran’s trade with the Europe-
an Union. Germany exported 
€1.449 billion worth of goods 
to Iran while importing €274 
million worth of commodities 
from the Islamic Republic. 
The country’s total trade with 
Iran was 1.723 billion euros.
Italy was Iran’s second-big-
gest trading partner with 
€628 million euros of com-
modity exchanges. The coun-
try exported €450 million 
worth of goods to Iran while 
importing €178 million worth 
of products from the country.
The Netherlands stood in 
third place with a trade of 
€481 million. The country 
exported €443 million euros 
worth of goods to Iran and 
imported €38 million.
Iran mainly exports foodstuff 
and livestock, beverages and 
tobacco, raw materials, min-
eral fuels, and vegetable oils 
to the European countries, 
while foodstuff, beverages 
and tobacco, mineral fuels, 
vegetable oils, and chemicals 
are also the main products 
imported from the union.
The value of trade between 
Iran and the European Union 
had reached €3.4 billion dur-
ing the first nine months of 
2021, a two-percent growth 
compared to the same period 
last year.
According to the data re-
leased by the Tehran Cham-
ber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TC-
CIMA), Iran exported €554 
million worth of commodities 
to the union during the said 
nine months, while importing 
goods valued at €2.7 billion, 
Mehr News Agency reported.
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Sources close to the Organization 
of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) have told Reuters that 
OPEC+ is expected to persuade 
Iran to join the group’s cut deal if 
the U.S. sanctions are lifted from 
the country’s oil industry.
A successful outcome to the Vi-
enna nuclear talks could lift U.S. 
sanctions on Iran’s exports, ac-
cording to the International Energy 
Agency, potentially bringing 1.3 
million barrels per day (bpd) of 
Iranian oil back into the market. 
That could ease tight global supply 
and take some heat out of a rally 
that has taken benchmark prices 
to just a few dollars short of $100 
a barrel.
Iran is currently exempt from the 
existing deal between OPEC and 
allies, known as OPEC+, to limit oil 
supply due to the impacts of the 
U.S. sanctions.
“It is very likely OPEC will adjust 
Iran into the deal, as there is no 
other option,” said an OPEC+ 
source, who added that an agree-
ment on reviving the nuclear ac-
cord looked close.
According to Reuters, a source 
familiar with Iranian thinking said 
Iran would first seek to restore its 
lost output, but would likely, after 
talks with OPEC+, agree to a quo-
ta. Iran is one of the five founding 
members of OPEC.

OPEC, in its latest monthly report, 
put Iran’s crude oil production in 
January at 2.503 million bpd, 21 
percent more than the figure for 
December 2021.
Iran produced 2.482 million bpd 
of crude oil in December 2021, 
the report said citing secondary 
sources.
The Islamic Republic’s average 
crude output for the fourth quarter 
of 2021 stood at 2.480 million bpd 
indicating a 40,000-bpd increase 
compared to the figure for the first 
quarter of the year, the report indi-
cated. OPEC put the average Irani-
an crude output for 2021 at 2.405 
million bpd, while the average out-
put in 2020 was 1.988 million bpd.
These statistics show that al-
though with the re-imposition of 
the U.S. sanctions, Iran’s oil pro-
duction decreased; gradually the 
country has been able to compen-
sate for part of the output decline.
The country’s heavy crude oil price 
also increased $10.91 in January, 
to register a 14.6 percent rise 
compared to the previous month, 
according to the OPEC report.
Iran sold its heavy crude oil at 
$85.59 per barrel in the mentioned 
month, compared to December’s 
$74.68 per barrel.
Based on the OPEC data, the coun-
try’s average heavy crude price 
was $54.38 in 2021.

 Iranian Industry, Mining, and 
Trade Ministry is going to hold 
the 14th Iran-Uzbekistan Joint 
Economic Committee meeting in 
the coming days, an official with 
the country’s Trade Promotion 
Organization (TPO) announced.
Director-General of the TPO’s 
U.S. and Europe Office Moham-
mad-Reza Karimzadeh said on 
Friday that the 14th Iran-Uzbek-
istan Joint Committee meeting 
will convene in Tehran on Feb-
ruary 20-21, the TPO portal re-
ported.
Expert committees have held 
talks in recent days to coordinate 
the preparation of the draft for a 
memorandum of understanding 
(MOU) between the two coun-
tries on economic, investment, 
customs, transportation, energy, 
health, scientific, technological, 
tourism, cultural and agricultural 
arenas, Karimzadeh said.
The official further noted that 
given the importance of enhanc-
ing relations between the private 
sectors of the two countries, the 
organizers also plan to hold a 
seminar on trade opportunities 
of the two nations on the side-
lines of the mentioned meeting 
at the venue of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) on 
February 21.

As to the significance of the 
Joint Economic Committee 
meeting in developing the trade 
and economic relations between 
Iran and Uzbekistan, the Iranian 
official noted that Uzbekistan is 
one of the important destination 
markets for Iranian commodi-
ties.
Iran’s exports to Uzbekistan have 
witnessed a growth in recent 
months, Karimzadeh said.
Iranian Deputy Foreign Minister 
for Economic Diplomacy Mehdi 
Safari said on February 17 that 
the Islamic Republic is going to 
hold two joint economic com-
mittee meetings with Uzbekistan 
and Kazakhstan in Tehran in the 
coming days separately.
It is expected that holding such 
meetings will help sign promis-
ing agreements for future coop-
eration in different fields, Safari 
noted.
According to the deputy foreign 
minister, an expertise delegation 
from Pakistan will also visit Teh-
ran in the near future to discuss 
collaborations with officials in 
Iran’s agriculture sector.
Pakistan and Iran have so far 
shown determination to enhance 
economic and trade ties between 
private and administrative sec-
tors of both countries, Safari 
added.

OPEC+ would seek to woo 
Iran into supply cut deal post sanctions

Iran-Uzbekistan Joint 
Economic Committee meeting to be held soon

The IRICA head 
further announced 
that the Islamic 
Republic imported 
33 million tons of 
non-oil commodi-
ties worth $41.473 
billion in the men-
tioned period, 
with a 34-percent 
growth in value 
and a 17-percent 
rise in weight, 
year on year



As announced by the head of Iran’s Ag-
ricultural Mechanization Development 
Center, 60 trillion rials (about $230.7 
million) has been invested in the ag-
ricultural mechanization sector of the 
country in the current Iranian calendar 
year (began on March 20, 2021).
Kambiz Abbasi said that 80 percent of 
the funds of the agricultural mecha-
nization sector were given to farmers 
from cheap banking facilities to buy 
the tools, machinery and equipment 
they need.
According to the official, this is the 
largest volume of investment in this 

sector in recent decades.
He continued by pointing to the 
farmers’ welcome for increasing the 
mechanization coefficient, which is 
the basis of commercial agricultural 
development, and said the demand of 
farmers for purchasing and supplying 
agricultural equipment and machinery 
is increasing.
The official had earlier noted that the 
Agricultural Mechanization Devel-
opment Center plans to increase the 
country’s agricultural mechanization 
coefficient to 2.3 horsepower per hec-
tare in the current year.

Iran’s agricultural mechanization co-
efficient has currently reached 1.65 
horsepower per hectare.
According to Abbasi, the Agriculture 
Ministry has been allocating a sepa-
rate credit line for the mechanization 
of the agriculture sector every year, so 
that since the Iranian calendar year of 
1392 so far, nine credit lines have been 
opened for this sector.
Statistics show that there is an annual 
demand for 25 trillion rials (about $96 
million) of facilities for the develop-
ment and modernization of agricultural 
machinery.
Since over 95 percent of the tech-
nology and knowledge in this area is 
domestic, despite the U.S. sanctions 
most of the goals in the mechanization 
of various agriculture sectors will be 
achieved without any problems, ac-
cording to Abbasi.
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 develop-
ment.
Implementing billions of dollars worth 
of development, research, and educa-
tional projects across the country is an 
indication of the significant improve-
ments in this sector.

What is Botox?

Barij Essence crowned champions 
of Iran’s women volleyball league

Barij Essence claimed the title of 
the Iran’s Women’s Volleyball Super 
League on Thursday.
Barij Essence defeated defending 
champions Saipa 3-1 (25-19, 25-14, 
21-25, 25-20). Zob Ahan finished in 
third place after beating Paykan 3-1 
(29-27, 25-20, 25-27, 27-25). 
Barij Essence outside hitter Mahsa 

Kadkhoda was named the league’s 
MVP. 
Zob Ahan are the most decorat-
ed team in Iran Volleyball Super 
League, winning the title six times 
out of 21. 
Barij Essence will represent Iran in 
the 2022 Asian Women’s Club Vol-
leyball Championship in Kazakhstan.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 279 
points to close at 1.282 million 
points on Saturday.
Over 8.261 billion securities worth 
53.065 trillion rials (about $204 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,231 points and the second mar-
ket’s index lost 5,005 points.
TEDPIX dropped 2,000 points 
(less than one percent) to 1.282 
million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Tehran Oil Refining Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, and National Iranian Copper 
Company were the most widely 
followed ones.
Capital market in a country elim-

inates the enterprises’ need for 
external financing that requires 
forex rate risk; and plays an im-
portant role in risk sharing and the 
effectiveness of capital allocation 
in various economic sectors, and 
as a result increases economic 
growth and welfare in society.
In Iran, where the capital market 
plays a small role in the long-term 
financing of enterprises, the gov-
ernment can play an important 
role in the development of the 
capital market and take initiatives 
to develop this market and in-
crease its efficiency.
Two recent measures taken by the 
Iranian government indicate that 
the government is determined to 
support the capital market and 
strengthen this market’s role in 
the national economy.

You likely already know about Botox for wrin-
kles, the most common application for Botox 
injections. But there are many additional uses for 
Botox that you may not have heard of, with even 
more on the horizon in the coming years. Botox 
could even be the answer for a lingering condi-
tion of your own.
Before launching into the ways Botox can help 
you with one of its unique applications, it’s im-
portant to understand what you’re getting when 
you receive Botox injections. So what is Botox, 
and what is it used for?
In brief, Botox, or Botulinum toxin, is an inject-
able primarily used as a wrinkle reduction or 
prevention tool. When injected by a licensed pro-
fessional, Botox temporarily stops your nerves 
from telling your facial muscles to contract, an 
action that causes those tell-tale signs of aging 
around a person’s mouth, eyes, forehead, chin, 
and neck.
 Uses for Botox Beyond Wrinkle Reduction
Now let’s learn about some additional applica-
tions and unique uses for Botox beyond what the 
injectable is traditionally known for.
 Chronic Migraines
Using Botox for chronic migraines has been 
one of the more popular Botox uses since the 
migraine therapy received FDA approval in 2010. 
Treatment of migraine with Botox injection typ-
ically require several rounds of injections, the 
relief experienced by those who suffer from 
chronic migraines is worth the quick trips for 
therapeutic Botox treatments.
 Excessive Sweating
Those suffering from primary axillary hyper-
hidrosis or excessive sweating from the un-
derarms have seen positive Botox results for 
sweating. For those who haven’t had any luck 
with traditional methods for excessive sweating, 
like prescription-strength antiperspirants, a new 
treatment can mean saving them from all kinds 
of embarrassment. Underarm Botox injection 

has many drastic results for patients.
Jaw Tension and TMJ
Botox for TMJ, or disorders affecting the tempo-
romandibular joint in and around your jaw, has 
seen encouraging results among patients suffer-
ing from jaw tension and pain. Injections around 
a patient’s forehead, temples, and jaw muscles 
typically offer some relief within several days, at 
times up to several weeks, but you’ll need repeat 
sessions to continue to decrease jaw clenching, 
teeth grinding, and excess tension.
 Overactive Bladder
A series of Botox injections for an overactive 
bladder is an FDA-approved treatment to curb 
leakage and unfortunate accidents. By targeting 
your bladder muscle, Botox works to calm those 
nerves responsible for an overactive bladder, 
leading to far fewer leaks than without treatment.
 Neck Spasms and Neck Pain
Botox isn’t only useful in targeting those wrinkle 

lines in your neck. If you suffer from neck mus-
cles tight enough that they’re causing you pain, 
Botox could also help reduce your discomfort.
Botox is even FDA-approved to treat cervical 
dystonia, a painful neurological disorder that 
causes a neck tilt and severe neck pain. In these 
extreme cases, Botox has been found highly 
effective in reducing neck pain and the visible 
symptoms associated with the disorder.
Acne Reduction
When traditional methods like topical treatments 
and even prescription-strength oral applica-
tions don’t work, targeted Botox injections have 
proven effective in managing oil production in 
acne-prone skin. While that doesn’t mean some 
minimal Botox will immediately clear up your 
acne, it can mean your face will eventually be-
gin to clear up thanks to fewer oils clogging your 
pores.
 Crossed Eyes

Botox has been used for crossed eyes or strabis-
mus since the 1970s when the FDA approved the 
procedure as a treatment. As in other applica-
tions, the Botox injection works to relax the mus-
cles in the eyes, temporarily keeping a patient’s 
eyes from crossing in opposite directions. Mul-
tiple procedures are required for longer-lasting 
results.
 Gummy Smiles
Yes, you can still smile following Botox treat-
ments. But those with a gummy smile, or a smile 
that reveals more than 2 millimeters of your 
upper gum may not feel comfortable doing so. 
Luckily, Botox has an application for gummy 
smiles, too. The procedure involves Botox injec-
tions to your upper lip, allowing that lip to relax 
enough to cover enough of your gums when you 
smile and keep that smile looking natural. It’s a 
quick alternative to surgical procedures that of-
fer more permanent solutions.
 Thin Lips
Among cosmetic procedures, the benefits of Bo-
tox still extend beyond wrinkle reduction. Those 
who aren’t quite sure they want a lip filler or 
more invasive procedure to plump up their lips 
have been turning to the Botox lip flip. The treat-
ment gives fans of the method a subtle flip of the 
upper lip line, which leads to the appearance of a 
poutier, fuller mouth.
Cosmetic Surgery Alternatives
Along those same lines, doctors have been us-
ing Botox in various ways as an alternative to 
cosmetic surgery. Botox injections can give the 
appearance of a face-lift with strategic injections 
around the jaw, nose, eyes, forehead, or even 
a nose job with injections at the base of your 
nose. That allows for the nose to lift a bit after 
natural droop occurs as people age. While Botox 
injections in this way are temporary, they may 
certainly be more cost-effective and less scary 
for patients looking for cosmetic fixes beyond 
wrinkle reduction.

TEDPIX down 279 points on Saturday

Iran FM meets UN 
chief, Slovenian 
president in Munich
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian held separate 
meetings with UN Secretary-Gen-
eral António Guterres and Slo-
venian President Borut Pahor in 
Germany on Friday.
The meetings were held on the 
sidelines of the 58th Munich Se-
curity Conference (MSC), accord-
ing to Iran’s Foreign Ministry’s 
official website.
Amir-Abdollahian is in Munich to 
attend the conference. Iran usual-
ly attends the security conference 
in order to discuss matters of mu-
tual interest with other countries.

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

Japan’s top refiner 
mulls resuming oil 
imports from Iran
The top crude oil refiner in Japan 
declared it has plans to resume oil 
imports from Iran amid growing 
interest among Asian peers to fol-
low the suit.
Chairman of Eneos Holdings Inc 
Tsutomu Sugimori said on Thurs-
day that the Japanese refiner will 
consider resuming oil imports 
from Iran if talks between Teh-
ran and world powers to revive a 
2015 nuclear deal, known as the 
JCPOA, are successful, Press TV 
wrote. The announcement comes 
amid Japan’s efforts to prevent 
a sharp rise in fuel prices as the 
country fears a collapse of talks 
over Iran nuclear deal and rising 
tensions between Russia and 
Ukraine could impact a global 
market already affected by the 
spread of the coronavirus.

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

Handicraft work-
shops, exhibition 
launched in Gilan 
Province
Two handicraft workshops were 
launched in Bandar Anzali, north-
ern province of Gilan, on Thurs-
day in a ceremony attended by a 
number of provincial officials.   
Speaking in the inaugural cere-
mony, Vali Jahani, head of Gilan 
Province’s Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organ-
ization, said that generation of 
jobs in handicrafts sector of Gilan 
Province in a year designated as 
“Year of Production, Support 
and Elimination of Obstacles” by 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, 
is among the top priorities of the 
organization.

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

Iran’s Rights Official: 
EU Resolution Not 
Based on Facts
An Iranian official on Friday de-
nounced the European Parlia-
ment’s resolution on death sen-
tence in Iran, saying it is based on 
political goals that do not repre-
sent reality on the ground. Kazem 
Gharibabadi, the secretary-gen-
eral of Iran’s Human Rights 
Office, cited the fact that death 
sentence is used in 55 countries, 
encouraging European states to 
respect the laws and cultural va-
riety of other countries. Accord-
ing to the International Covenant 
on Civil and Political Rights, the 
death penalty is permissible in 
capital crimes, the Iranian offi-
cial said. He said the Europeans 
should avoid forcing other coun-
tries to accept and implement EU 
standards which violated the sov-
ereignty of those states.

Over 193,000 tons 
of alumina powder 
produced in 
10 months

Iran has produced 193,534 tons of alumina powder 
during the first ten months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-January 20, 2022).
As reported, alumina powder output was 193,962 
tons in the same period of time in the past year.
Aluminum oxide, which is commonly called alumina, 
is an inert, odorless, white amorphous material often 
used in industrial ceramics.
Alumina is an important ceramic material for indus-
trial applications. The numerous fields of application 

range from construction materials, to filling materials, 
as well as abrasives and catalysts.
In plants and mechanical engineering, alumina ce-
ramics are mainly used for wear and corrosion pro-
tection.
The particle size distribution largely determines the 
application range and the quality of an alumina pow-
der. Reliably identifying the differences in particle size 
is therefore an essential requirement of the measur-
ing instrument.

Over $230m invested 
in agricultural mechanization in 11 months



 رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 طراحی و ساخت دستگاه 
فشار داغ با نرخ کرنش ثابت

یک شنبه 1 اسفند 1400  | شمـاره 1000 ISFAHAN
N E W S

یک عضو کمسیون کشــاورزی، آب ومنابع 
طبیعــی مجلس شــورای اســامی گفت: 
محتکران نبض بازاررا دردســت گرفته اند، 
آن ها با روش هــا و ترفندهای انبــارداری و 
مدیریت روانــی بازار، کار را جلــو می برند و 
اقام به خصوص داخلــی را در احتکار خود 
گرفته اند. ســر نخ افزایش قیمــت برنج در 
پایتخت نیست، فروشــنده یعنی سه استان 
تعیین کننده شمالی قیمت را تعیین می کنند 
وبه استان های دیگرخریدار با قیمت باالتری 
می فروشند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی پیش از این گفته بود که افزایش نرخ 
برنج به نفع خریدارهم نیست، خریدار برنج را 
گران می خرد و با کشــیدن نرخ قانونی خود 
برهرکیلو محصول، به مصرف کننده گران تر 
ازقبل می فروشــد. روندی که طی شش ماه 
گذشته بیش از گذشته شدت یافته و اکنون 
به نقطه اوج خود رسیده اســت، در این بین 
دولت تاش کرده تا با توزیع برنج ازســوی 
شرکت بازرگانی دولتی التهاب بازار را کنترل 
کند، سیاســتی که اگر چه عطش ناشــی از 
کمبود را تا حدی برطرف کرده، اما در کاهش 
قیمت برنج تأثیر چندانی نداشــته اســت. 
حجت االســام محمدتقی نقدعلی، نماینده 
مردم خمینی شــهر در مجلس می گوید: تا 
زمانی که قانون تعزیرات ضعیف است، اشباع 
بازار برنج توســط وزارت جهاد کشــاورزی 
با هدف تنظیم بــازار این محصول، ســر از 
انبارهای محتکــران و دالل های در می آورد. 
وی افزود: این مسئله را به صراحت و شفافیت 
به ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفتم و 
ایشان هم هیچ پاســخی در مقابل این شبهه 
واین اعتراض نداشــت، اما قول داد پیشنهاد 
اعطای اختیارات ویژه ازسوی سران اقتصادی 
قوا برای برخــورد جدی ســازمان تعزیرات 
با محتکران را درهیئت دولــت دنبال کند. 
این عضوکمســیون کشــاورزی، آب ومنابع 
طبیعی مجلس با اعتقاد بر اینکه کشورازحیث 
کمیت برنج چــه در بخــش واردات و حتی 
تولید این محصول با مشــکل مواجه نیست، 
گفت: اگرنگوییم مازاد بر مصــرف به اندازه 
میزان مصرف داخلی برنج تولیدی و وارداتی 
وجود دارد، اما عمده مشــکل ما به دســت 
گرفتن نبض بازار برنج توسط دالل ها و برخی 
محتکران بی انصاف اســت و می بینیم که تا 
تولید برنج به دلیل خشک سالی کمی کاهش 
می یابد فرصت طلبان شــرایط را به شــکل 
کامل دردست می گیرند و برنجی که مثًا ۳۰ 
هزار تومان از کشاورز خریده اند را در بازار با 
قیمت هر کیلو ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به فروش 
می رسانند. وی با تاکید بر اینکه مشکل عمده 
در بخش برنج مبارزه با دالل جماعت و احتکار 
کننده است و در بیان نقش نظارتی مجلس 

در حل اصولی مســئله، تصریح کرد: موضوع 
شدیداً و اکیداً از وزیر جهاد کشاورزی مطالبه 
شده، اما به نظر می رسد سیاستی که توسط 
وزیر پیش گرفته شــده، سیاســت موفقی 
نباشد. وزارتخانه می خواهد تناژی بالغ بر ۱۶۰ 
یا ۷۰ تن برنج تنظیم بازار را به شکل تدریجی 
به بازار مناطق مختلف کشــور تزریق کند، 
همان طور که به عنوان نمونه حدود ۳۰ هزار 
تن برنج را در شمال کشور به بازار تزریق کرده 
است، غافل از اینکه این تزریق اقام خارجی 
به بازاریک بخش کاروبخش دیگر مربوط به 
محتکران و دالالن است. نقدعلی اضافه کرد: 
محتکران نبض بازار را در دســت گرفته اند، 
آن ها با روش هــا و ترفندهای انبــارداری و 
مدیریت روانی بازار کار را جلو می برند و اقام 
به خصوص داخلی را دراحتکارخود گرفته اند 
و راه حل مشکل هم جدیت سازمان تعزیرات 
کشور است، اما مشــکل عمده این سازمان 
اختیارات محدود آن درحد یک جریمه وآن 
هم مختصراســت، به طوری که غالباً سر یک 
سال سوابق ســوء وتخلفات تجاروکسانی که 
بازاررا دردســت می گیرند و با اعصاب وروان 
مردم بازی می کنند یک مرتبه صفرمی شود 
وسوابق آن ها دیگرمدنظرقرار نمی گیرد. این 
عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس با تأکید بر اینکه قانون تعزیرات بسیار 
ضعیف است، گفت: به وزیر جهاد کشاورزی 
پیشنهاد دادم که حاال که مشکل ضعف قانون 
تعزیرات وجود دارد و جریان ارائه الیحه و روند 
تصویب قانون و اعطای اختیارات بیشــتر به 

تعزیرات درمجلس هم طوالنی است، می توان 
در یک روند کوتاه مدت یکی دوروزه ســران 
اقتصادی قوا به منظور مبارزه با محتکران برنج 
اختیارات ویژه ای را برای ســازمان تعزیرات 
کشوری ولو به صورت مقطعی در نظر بگیرند. 
وی اضافه کرد: دراین پیشــنهاد قراراســت 
وزیردادگســتری اختیار ویژه ای را از سران 
اقتصادی قوا برای سازمان تعزیرات به عنوان 
سازمان زیر مجموعه خود مطالبه کند، چون 
مسئله حضوردالالن برنج در بازار موضوعی 
جدی اســت و جز با برخورد جدی وقضایی 
هم حل نمی شــود، ایــن کاردر کوتاه مدت 
امکان پذیر است و باعث می شود تا محتکران 
دِر برخی از این انبارها را بــاز کنند و تجاررا 
ملزم می کند تا اقام احتکار شــده را در بازار 
عرضه کنند. نقد علی در پاســخ به این سؤال 
که آیا اراده پیگیری این پیشــنهاد در وزارت 
جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: وزیرجهاد 
کشاورزی از پیشنهاد اســتقبال کرد و گفت 
با وزیر دادگســتری ودیگرمقامات مسئول 
اقتصادی در دولت و معاون اول صحبت کرده 
و پیگیرمسئله اســت، اما تا این لحظه اتفاق 
خاصی نیفتاده، البته مــا این هفته در حوزه 
انتخابیه هســتیم و مجدداً مسئله را درهفته 
آینده درمجلس دنبال خواهیم بود. نماینده 
مردم خمینی شــهر در مجلــس، ادامه داد: 
بازاراکنون اشــباع از انــواع و اقام مختلف 
برنج اعم از داخلی و خارجی اســت، کسری 
اقام اساســی وجود ندارد و حتــی واردات 
هم به اندازه کافی انجام شــده، فقط می ماند 

اینکه نبض بازار از دست محتکران و دالالن 
گرفته شود.

وی در پاسخ به این ســؤال که اگربازار اشباع 
اســت پس چه مشــکلی برای عرضه وجود 
دارد؟ گفت: منظورم از بازار، انبارها اســت، 
انبارهایی که در دســت دالالن و محتکران 
بازار برنج اســت که این محصــول را به بازار 
عرضه نمی کنند. نقد علــی درباره اینکه چرا 
وزارت جهاد کشــاورزی با برنج ایرانی تولید 
داخل بازار را اشــباع نمی کند، تصریح کرد: 
دولت در صورتی اقام ایرانــی را خریداری 
می کند کــه مازاد بــر مصرف باشــد، اقام 
داخلی برنج عمدتاً توســط تجار خریداری 
شــده و درانبارها نگهداری می شــود و تنها 
الزام حاکمیتی اســت که باعث عرضه برنج 
موجود در انبارها می شود، الزامی که به دلیل 
ضعف قانون تعزیــرات امروز وجــود ندارد. 
این عضو کمسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس، ادامه داد: ازاین روکه مشخصاً 
مســئولیت تنظیم بــازار و مدیریت اقام بر 
عهده وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته، این 
وزارتخانه می تواند با ارائه پیشنهاد کمیسیون 
کشاورزی به هیئت دولت، وزارت دادگستری 
را بر پیگیری مســئله و اخذ اختیارات ویژه 
برای سازمان زیر مجموعه خود یعنی تعزیرات 
ملزم کند، تا هم زمان با سیاست اشباع بازار از 
سوی دولت، محتکرینی هم که اقام داخلی 
و خارجی را درانبارهای خود احتکار کرده اند 
هرچه سریع تر برنج ها را به بازار عرضه کرده و 

قیمت برنج کاهش یابد.

06
مســابقات فوتســال گروه پنج مناطق کشور 
بعد از پنج روز جمعه در ســالن امام علی )ع( 
دانشگاه یزد با قهرمانی تیم پاالیشگاه اصفهان 

به پایان رسید. 
به گزارش ایرنا، این مسابقات با حضور تیم های 
آتیه سازان یزد میزبان این رقابت ها با منطقه 
آزاد کیش، بتن سازان کرمان، مقاومت میناب، 

پاالیشــگاه اصفهان، ســپاهان ایذه و هدف 
هرمز هرمزگان به صــورت دوره ای و مجتمع 

پیگیری شد.
 در پایان بعد از تیم پاالیشــگاه اصفهان با ۱۵ 
امتیاز، تیم آتیه سازان یزد با ۱۲ تیم در مکان 
دوم گروه قرار گرفت و این دو تیم جواز حضور 
در مرحله نهایی مســابقات مناطق کشــور را 

کسب کردند که زمان و مکان رقابت ها توسط 
فدراسیون اعام می شود. 

در آخریــن روز مســابقات تیم پاالیشــگاه 
اصفهان موفق شد حریق خود تیم هدف هرمز 
هرمزگان را دو بر یک شکست دهد، سپاهان 
ایذه خوزستان دو بر صفر از سد تیم بتن سازان 
کرمان گذشت و آتیه سازان یزد پنج بر چها بر 

منطقه آزاد کیش غلبه کرد.
۳۰ تیم فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی یزد 
در لیگ های کشوری حضور دارد و این استان 
با یک میلیون و ۲۳۶ هــزار نفر جمعیت ۴۷ 
هیات ورزشی استانی، ۴۰۰ هیات شهرستانی 
و ۶۲ هزار ورزشــکار زیرپوشش بیمه ورزشی 

دارد.

فوتسال پاالیشگاه اصفهان قهرمان مسابقات 
گروه پنج مناطق کشور شد

درخشش پاالیشگاه 
اصفهان در ایران

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســامی گفت: مشکل 
آلودگی هوای اصفهان مربوط به 
بی دقتی در اجرای قوانین است، 
درســت در حالی که در استان 
طرح ها و قوانین باالدستی بسیار 

خوبی وجود دارد.
عبــاس مقتدایــی در خصوص 
رعایت قوانین باالدستی، افزود: 
عمل بــه این قوانیــن اینکه هر 
مجموعــه، کارخانه و شــرکت 
تولیــدی بایــد چــه اقداماتی 
انجام دهــد که این بــه معنای 
ســخت گیری نیســت بلکه به 
معنای ایجــاد انضبــاط برای 

زیست بهتر است.
وی اظهار داشــت: نمایندگان 
مجلس درعین حالــی که باید 
از خلق ثــروت، حمایت کنند؛ 
موظف هستند که از حق حیات 
برای مردمانی که در یک اقلیم 
هســتند به عنوان یک ضرورت 
آنی، عینی، ملمــوس و روزمره 

حمایت کنند.
رییــس مجمــع نماینــدگان 
شهرســتان اصفهــان افــزود: 
موضــوع هوای پاک و ســالم از 
ضروریات جامعه است و اصفهان 
به این دلیل که تاکنون نتوانسته 
موانع و مشکات خود را به نحو 
شایســته توضیح بدهد، مورد 
بی مهری های جدی قرارگرفته 

است.
بــه گفتــه وی، بازگشــایی 
مشــعل های مازوت ســوز در 
هنگامه ای کــه وضعیت هوای 
اصفهان و آالینده هــا در هوای 
این کانشهر شرایط ویژه ای را 
ایجاد کرده است و این نشان داد 
که ما نتوانستیم به نحو شایسته 
حرف خــود را در ســطح ملی 
مطرح کنیم و بــه گزارش های 
کارشناسی سازمان های همانند 

محیط زیست توجه کنیم.
مقتدایی تصریح کرد: منظور از 
اینکه نتوانســتیم مشکل خود 
را به وضوح بیــان کنیم، نهادها، 
دســتگاه ها و مجموعه هــای 
متولی کار هســتند که در طول 
زمــان باید گزارشــهای الزم را 
تهیه می کردند تــا از طریق آن 
گزارشها، یک وضعیت مشخص 

در سطح ملی مطرح می شد.
وی با اشــاره به حجــم مصرف 
مازوت در نیروگاه های اســتان، 
خاطرنشان کرد: آلودگی هوا با 
توجه به حجــم مصرفی مازوت 
در ۲ نیروگاه شهید منتظری و 
اصفهان که درمجموع بالغ بر ۱۰ 
میلیون لیتر محاسبه شــده که 
به اندازه مصرف بیش از ۱۰ تا ۱۲ 
نیروگاه در استانهای دیگر است.

وی علــت اصلی حجــم باالی 
مصــرف مــازوت در ۲ نیروگاه 
اصفهان را حجم و گســتره زیاد 
تولید بــرق و وســعت ورودی 
دریافــت خــوراک در ایــن 

نیروگاه ها ذکر کرد.
مقتدایی با یــادآوری اینکه این 
موضوع در جلسات کارشناسی 
با حضور مســووالن عالی رتبه 
کشور مطرح شــده است، گفت: 
مسووالن کشــوری مشاهدات 
عینی از این وضعیت داشتند و 
بعید بود که راضی به ادامه ایجاد 
خفگی و یا شــبه خفگی در این 

کانشهر می شدند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســامی افزود: اشکال 
دیگر این اســت که تصمیماتی 
که در ســطح ملی گرفته شده 
بگونه ای اســت که بــرای همه 
اســتانها و شــهرها بطور عموم 
نسخه واحد پیچیده شده و این 
مهم، نقطه شــروع اشکال کار 

کارشناسی است.

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینده مجلس عنوان کرد:
بی دقتی در اجرای 
قوانین دلیل مشکل 

آلودگی هوا

رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه در حاشیه 
سومین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران از طراحی و ساخت 
دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه خبر 

داد.
جمشاد جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: دستگاه فشار داغ، دستگاهی 
با تکنولوژی پیشرفته اســت که برای اولین بار در مقیاس صنعتی، 
توسط دانشمندان و متخصصان داخلی در ایران بازطراحی و ساخته 
شده است. این دستگاه قادر اســت نرخ کرنش ثابت را در محدوده 
۰.۰۰۱ بر ثانیه تا ۵ بر ثانیه به نمونه اعمال کند. معروف ترین شرکت 
سازنده دستگاه فشار گرم در جهان، شرکت GLEEBLE آمریکاست 
و به دلیل تحریم های فعلی، اجازه فروش آن به ایران داده نمی شود.

وی بیان کرد: در راستای بومی سازی و جلوگیری خروج ارز از کشور، 
این دستگاه باعث صرفه جویی دالری شده و مهم تر از آن در خروج 
ارز از کشــور مؤثر بوده و بی نیــازی از واردات این محصول حاصل 

شده است.
رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
ازآنجاکه واحد متالورژی و فرایندهای تولید شرکت های تولیدکننده 
فوالد برای طراحی مــواد جدید به بررســی رفتــار کارپذیری و 
پدیده های بازگشت دینامیکی و استاتیکی این مواد قبل از نورد گرم 
نیاز دارند، بنابراین ساخت این دستگاه به کمک دستگاه پیچش داغ 
که قبًا توسط متخصصین داخلی ســاخته شده است، گام بلندی 
به سوی تحقق اهداف استراتژیک شــرکت فوالد مبارکه در زمینه 

طراحی و تولید محصوالت جدید است.
جمشیدیان تصریح کرد: توانایی های دیگر این دستگاه که می تواند 
مورداستفاده اساتید دانشگاه، دانشجویان و محققان سراسر کشور 
قرار گیرد عبارت اند از طراحی سیکل ترمومکانیکال فرایند نورد گرم 
و فورج ورق و مقاطع، تعیین ظرفیت موردنیاز برای غلتک های نورد، 
بهینه سازی خط نورد گرم شامل نیروی موردنیاز، زمان بین پاسی، 
بهینه سازی ساختارهای متالورژیکی در محصوالت تولیدی، امکان 
مطالعه گستره وســیعی از آلیاژها شــامل آلیاژهای دما باال نظیر 
سوپرآلیاژها و فوالدهای نســوز، قابلیت ایجاد محدوده وسیعی از 
پارامترهای فرایندی شامل دما، نرخ کرنش و تنش اعمالی، امکان 
انجام تست مشابه دیاتومتری جهت تشــخیص دمای استحاله، 

امکان طراحی آلیاژهای کارپذیر.
وی افزود: این دســتگاه به گونه ای طراحی شــده است که نمونه 
می تواند به صورت مقاومتی گرم شــود و چون کــوره ای برای گرم 
کردن نمونه در نظر گرفته نشده است، مشکل طوالنی بودن فک ها 
و خطای آزمایش ناشــی از فک های بلند وجود ندارد. این دستگاه 
مجهز به یک سیستم خنک کننده است که توانایی سرمایش سریع 
فوالد در محیط های هوا، مخلوط آب وهوا و آب را دارد. لذا با طراحی 
و شبیه سازی فرایندهای ترمومکانیکال نورد داغ، می توان ادعا کرد 
انقاب دیگری در طراحی و توسعه فوالدهای نوین در شرکت فوالد 

مبارکه رخ داده است.
رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
گفتنی است که این دستگاه با حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه و 

توسط دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده است.

  ساخت شبیه ســاز نورد گرم فوالد مبارکه؛ مقدمه ساخت 
فوالدهای نوین

محمدرضا طرقی نژاد، اســتاد دانشــگاه صنعتــی اصفهان و عضو 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: تاکنون پژوهشکده فوالد دو دستگاه برای شرکت 
فوالد مبارکه طراحی و ساخته است. یکی دستگاه پیچش گرم است 
که دو سال پیش تحویل فوالد مبارکه شد و دیگری دستگاه فشار 
داغ که در مراحل آخر ساخت است و طی دو ماه آینده به این شرکت 

تحویل داده می شود.
وی افزود: هر دو دســتگاه قابلیت های خاصی دارد و تقریباً ازنظر 
عملکردی مشابه دستگاه گریبل آمریکاست که نمونه آن در ایران 
وجود ندارد. کار این دو دستگاه شبیه سازی خط نورد گرم است و 
با مقدار مواد کمی نیرو، سرعت و دمای تغییر شکل را شبیه سازی 
می کند و ســپس نتیجه آزمایش را به خط نورد منتقل می کند که 
برای تولید آلیاژهای فوالدی جدید الزامی اســت. به عاوه این دو 

دستگاه عملکردی مکمل یکدیگر دارند.
عضو پژوهشکده فوالد دانشــگاه صنعتی خاطرنشان کرد: برای هر 
فوالدی که می خواهد تولید شود باید چند عامل بررسی شود؛ میزان 
نورد یا رافینگ، دمای فینیشینگ و میزان نورد در فینیشینگ و این 

دستگاه در ابتدای کار این موارد را شبیه سازی می کند.

گزارش ویژه

اقتصاد استان

گالیه یک نماینده مجلس از اوضاع نابسامان بازار برنج:

 بازار برنج در انحصار دالل ها محتکران است

نشســت بررســی فرصت های تجــاری و 
سرمایه گذاری ایران و پرتغال با حضور کاترین 
گویا )Catarina Gouveia(، مشاور بازرگانی 
انجمن دوســتی پرتغال و ایــران، نونو وارزیا 
)Nuno Varzea(، دبیــر اقتصادی ســفارت 
پرتغال در تهــران و دبیرکل اتــاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان 
در ابتدای این نشســت بهنام ابراهیمی، دبیر 
کل اتــاق بازرگانی اصفهــان ضمن معرفی 
توانمندی ها و ظرفیت های اســتان اصفهان، 
به تشریح فعالیت ها و اقدامات اتاق بازرگانی 
اصفهان به عنوان اتاق معین کشــور پرتغال 

پرداخت.
وی با اشاره به پتانسیل های بی نظیر اصفهان در 
صنعت گردشگری و همچنین صنایع فوالدی، 
پتروشیمی و محصوالت کشاورزی و خشکبار، 
بر ضرورت توســعه تجاری اصفهان و پرتغال 
تاکید کرد. ابراهیمی اعمال تحریم های ظالمانه 
آمریکا بر ایران را از چالش های توسعه تجارت 

دو کشور عنوان و تهاتر کاالیی را به عنوان یکی 
از راهکارهای اصلی رفع تحریم های موجود و 

ممنوعیت انتقال پول به ایران برشمرد.
نونو وارزیا دبیر اقتصادی ســفارت پرتغال در 
تهران نیز در این نشست انتقال تکنولوژی و 
دانش فنی از پرتغال به ایران به ویژه در حوزه 
بازیافت را از پتانسیل های ویژه همکاری پرتغال 

و اصفهان دانســت و بر آمادگی این کشور بر 
توسعه همکاری با ایران به ویژه استان پهناور و 

صنعتی اصفهان تاکید کرد.
وی با اشاره به توانمندی های اصفهان و پرتغال 
در حوزه گردشــگری، بر ضرورت همکاری 
بیشتر در این زمینه به ویژه برگزاری جلساتی 
در زمینه توسعه گردشگری و آموزش هتلداری 

با همکاری مدیریت هتل اســپیناس پاالس 
تاکید کرد. نونــو وارزیا در ادامــه با توجه به 
اینکه پرتغال وارد کننده بزرگ روغن زیتون 
از کشورهای اســپانیا و ایتالیا است پیشنهاد 
نمود در زمینه تولید روغن زیتون با کیفیت 
در اصفهان از طریق سرمایه گذاری مشترک 
تجار پرتغالی و اصفهانی همکاری شود. کاترین 
گویا مشاور بازرگانی انجمن دوستی پرتغال و 
ایران نیز در این نشست به تشریح مشکات 
عمومی تجارت ایران و جهان پرداخت. وی از 
آمادگی خود برای فعالیت به عنوان واسط در 
زمینه های تجارت ایران با کشور پرتغال و حتی 
سایر کشورهای اروپایی و آفریقایی در تمامی 
زمینه ها بــه ویژه حوزه های قیــر، مواد اولیه 
پتروشیمی و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های 
دارویی خبرداد. در پایان این نشست پیشنهاد 
شــد به منظور برقراری ارتباط مناسب بین 
 B2B فعاالن اقتصادی ایران و پرتغال، جلسات
تخصصی مجازی در زمینه های دارای پتانسیل 

همکاری مشترک برگزار شود.

نشست بررسی فرصت های تجاری وسرمایه گذاری ایران وپرتغال برگزارشد:

در حوزه گردشگری ضرورت همکاری بیشتر

 معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی با اعام این 
که بودجه سال آینده عمران روستایی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است، اظهار داشــت: طرح های هادی 
روستایی که در سال های گذشته تهیه شــده اند باید با توجه به 
نیاز امروز مورد بازنگری قرار گیرند. محمدرضا شاملو که به همراه 
نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک و مدیر کل 
بنیاد مسکن استان اصفهان از روستاهای خور و بیابانک و نایین 
بازدید می کرد اظهارکرد: ۴۰ هزار روستا اکنون در طرح هادی 
مشارکت داده شده اند و همچنان طرح هادی روستاهای باالی 
۲۰ خانوار را نیز شامل می شود؛ طرح هادی و بهسازی بافت، ۲۰ 

میلیون جمعیت روستایی را پوشش می دهد.
وی افزود: در بررسی های اولیه سه هزار و ۵۰۰ روستا در قالب طرح 
هادی اجرا شده و با سیاست های اتخاذ شده تعداد این طرح ها به 

چهار هزار و ۴۰۰ روستا افزایش یافته است.
شاملو با اشاره به اینکه در ۲۰ هزار روستا هنوز طرح هادی شروع 

نشــده و همچنین اجرای طرح هادی در بیش از ۱۰ هزار روستا 
نیمه تمام اســت، گفت: بودجه الزم برای اجرای طرح هادی در 
یک دوره ۱۰ ساله حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و اعدادی که 
اعام شده برای سال آینده یک سوم نیاز ماست؛ فعالیت عمرانی و 
ایمن سازی روستاها در سال های قبل با توجه به اعتبار هشت هزار 
میلیارد تومانی که تخصیص یافته بود مناسب به نظر می رسید و 
مجموع اعتبارات ملی و روستایی که تاکنون تخصیص یافته ۷۵ 

درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بهســازی محیط روستایی از وظایف 
بنیاد مسکن است و در ۲۱ هزار و ۳۰۰ روستا این طرح اجرا شده 
است، خاطرنشان کرد: اکنون اجرای طرح هادی و بهسازی محیط 
روستایی به خواست عمومی تبدیل شده است اما اعتبارات کفاف 

تأمین خواست عمومی را نمی دهد. معاون عمران روستایی بنیاد 
مسکن انقاب اسامی گفت: عمران روستایی در حفظ جمعیت 
روستا، بهبود و ارتقای شرایط بهداشتی، مهاجرت از شهر به روستا، 
شرایط آمد و شــد و تردد و حمل محصوالت روستایی تاثیرات 
بسیار خوبی داشته است اما رقم اعتبارات برای سال آینده هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، درحالی که قیمت مصالح 
و هزینه عمران تا ۶۰ درصد افزایش داشته است بنابراین با کثرت 
روستاها و وضعیت گرانی حتی اعتبار فعلی به صورت قطره چکانی 
هم به روستاها نخواهد رسیدوی درباره اجرای نهضت ملی مسکن 
در روستاها گفت: مطابق این طرح، در مناطق روستایی به افراد 
فاقد زمین و با هدف ساخت و ساز، زمین ۹۹ ساله داده می شود 
که در صورت تقاضا این زمین ها به صورت قطعی نیز به مالکان 
واگذار خواهد شد ضمن اینکه در زمینه اجرا و بهسازی روستاها 
برنامه ریزی برای اجرای چهار هزار و ۷۰۰ پروژه جدید و نیمه تمام 

در تمامی مناطق کشور را در دستور کار خود قرار داده ایم.

معاون بنیاد مسکن خواستار شد:

بازنگری در طرح های هادی



امین سریزدی :    اخیراً و در حالــی که صفحات سردشمالی 
روزهای داغی را تجربه می کنند و روس ها هر روز با خبری جهان 
 )RECD( را سوپرایز می کنند، وزارت توســعه اقتصادی روسیه
اعالم کرد که قصد دارد درصد قابل توجهی از مالیات اســتخراج 
بیت کوین در این کشــور را کاهش دهد. این بیانیه که توســط 
خبرگزاری محلی Izvestia منتشر شد، برنامه های دولت کرملین 
برای تشویق ســرمایه گذاری در صنعت ماینینگ این کشور به 
وسیله تعیین نواحی اســتراتژیک با نیروی برق ارزان و مناسب 
برای اســتخراج ارز دیجیتال را شــرح داد. متخصصین کریپتو 
این اقدام رئیس جمهور روسیه، والدیمیر پوتین را نشان دهنده 
تصمیم این کشــور برای بهره برداری از مزایای صنعت نوظهور 
کریپتو می دانند. این در حالی اســت که با وجود عالقه روســیه 

به جذب ســرمایه گذاری در حوزه ماینینگ، خود کشــور هنوز 
تصمیم بر قبول کامل کریپتو نگرفته است. رئیس بانک مرکزی 
 Apex Bank روسیه، »الویرا نابیولینا« اوایل این هفته اعالم کرد که
»از هیچ تالشی برای متقاعد کردن دولت و ارائه جزئیات بیشتر 
درباره خطرات مهم کریپتو دریغ نخواهد کرد.« این درحالی است 
که همین حاال هم این کشوربه یکی از قدرت های برتر بازار کریپتو 
تبدیل شده است. درحال حاضر بیش از 12 میلیون آدرس کیف 
پول در این کشور ایجاد شده است که بیش از 2 تریلیون روبل در 

آن قرار گرفته است.
روســیه در حال حاضر از نظر قدرت ماینینگ در جهان، در رتبه 
سوم قرار دارد و بعد از مشــکالت ایجاد شده در قزاقستان، قصد 
دارد به کانونی امن برای شرکت های استخراج بیت کوین تبدیل 

شود. با وجود ریســک هایی که همواره به صنعت کریپتو نسبت 
داده شده است، مشخص است که روسیه تمایلی به چشمپوشی 
از مزایای این صنعت نوظهور ندارد. به عنوان کشوری که همواره 
هدف تحریم های بین المللی بوده، والدیمیــر پوتین همواره به 
پتانسیل های صنعت کریپتو برای تبدیل به ابزاری برای معامالت 
بین المللی ودورزدن محدودیت های بین المللی اشاره کرده است.

جالب اینجاست چین هم چنین رفتاری را از خود نشان داده است 
و قصد دارد تسلط CBDC خود را در سطح جهانی تحمیل کند، 
زیرا قصد دارد اقتصاد خود را ازتاثیر پذیری ازکریپتو در خارج از 
این کشور، حفظ کند. نکته بدیهی این است که چین و روسیه باید 
با US CBDC رقابت کنند. ارزی که در جدیدترین دور آزمایشی 

خود به سرعت 1.7 میلیون تراکنش در ثانیه رسیده است.
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رضا اخالق پور:   بــورس بازاری 
مناســب برای تأمین مالی شــرکت ها 
است اما متاسفانه این بازار مهم مالی هر 
روز شاهد بخشنامه های مختلف و وعده 
و وعیدهایی است که موجب سردرگمی 
ســرمایه گذاران و عــدم ورود جریان 
نقدینگی جدید به بازارســهام می شود 
و باعث می گردد تا شاخص بورس، یک 
روز رنگ سبز و روز دیگر رنگ قرمز به 
خود بگیرد. اما آیا هــر روز اتفاق های 
بنیادی خاصــی در کلیــت و صنایع 
مختلف بــازار رخ می دهد که شــاهد 
چنین نوسان های عجیب و غیر منطقی 
در بازار هستم؟ پس علت چیست؟ در 
حال حاضر به نظر می رســد دو حلقه 
گمشــده بــورس شــفافیت و اعتماد 
دهستند. حلقه های جدا شده از زنجیره 
بازار ســرمایه که با دخالت های دولت 
به چالشی اساســی برای ورود جریان 
نقدینگی تازه به ســمت بازار سرمایه 
تبدیل و باعث سردرگمی فعاالن بازار و 
نوسان های عجیب و غیر طبیعی روزانه 

در این بازار شده است.

    بگذارید بورس مسیر خود را برود
این روزها حتی انتشــار اخبار مثبت از 
گزارشات شرکت ها، قیمت های جهانی 
وحتی رســــیدن قیمت ها به کفهای 
حمایتــی هیچکدام بر روند شــاخص 
تأثیر ندارد. ترس و بی اعتمادی و خروج 
پول از ســهام و تزریق دربازارهای کم 
ریسک باعث شــده تا بازار به اخباری 
مانند افزایش قیمت نفت و گزارشــات 
شرکت ها واکنش نشــان ندهد. برای 
برون رفت از این شــرایط دولت باید با 
تثبیت قوانین و مقــررات، اعتماد را به 
بورس برگرداند و بگذارد بازار مســیر 
خود را پیدا و طی کند. در حوزه اقتصاد، 

اصطالحی فرانسوی است به نام » لسه 
فر » کــه در لغت یعنی »بگــذار خود 
انجام دهد«، لســه فر رویکردی است 
که طبق آن تراکنش میــان افراد باید 
عاری از هر گونه دخالت دولت باشــد. 
موضوعی که بسیاری از اقتصاددان ها، 
رفع مشکل این روزهای بازار را تثبیت 
در سیاســت های اقتصــادی و عــدم 
دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت 
در معامالت سهام می دانند. به تعبیری 
دیگر دولت باید فقط با تعریف مجموعه 
قوانین مصوب، بر نحوه فعالیت بازیگران 
بازار نظارت کند تــا تخلفی در جریان 

معامالت رخ ندهد.

    بسته حمایتی، حمایتگر نیست
هر وقت بورس با ریزش های ســنگین و 
طوالنی مدت مواجه می شود، مسئولین 
با ارائه بسته های حمایتی به فکر نجات 
بورس می افتند. هر چند ممکن است این 
بسته های حمایتی در کوتاه مدت باعث 
شتاب بخشیدن به بازار شوند اما تاکنون 
نتوانسته اند در بلندمدت تأثیر مثبتی بر 
کلیت بازار سهام داشــته باشند. ضمن 
اینکــــه تجربه نشان داده با حمایت و 
تزریــق از منابع صنــدوق ذخیره ارزی 
نمی توان صفهای خرید و فروش را جمع 
کردو باعث رونق بازار شد. به عبارت دیگر 
اگر دولت بخواهد بدون ایجاد شفافیت 

و برنامه ریزی جامع، فقط با تزریق پول 
به بورس، شــرایط را ایده آل کند، این 
عمل مانند ریختن آب در کویر است که 
در عمل بی فایده اســت. بنابراین دولت 
باید به جای اجرای سیاست های موقت، 
عوامل مؤثر بر بورس را شناسایی کند و با 
تثبیت درقوانین و سیاست های اقتصادی 
و عدم دخالت در بازار، باعث ورود جریان 

نقدینگی های جدید ورشد بورس شود.

    اعتماد شرط برگشــت به روزهای 
سبزبورس

در حال حاضر تأثیر اخبار منفی همچون 
افزایش نرخ خوراک وقیمت انرژی برای 

شــرکت های پتروشــیمی و پاالیشی و 
همچنین فلزات اساسی، در کنار افزایش 
نرخ حقــوق مالکانه دولتی معــادن، با 
پشتکار کارشناسان ومسئوالن سازمان 
بورس تا حدودی کمرنگ شــده است 
و تالش ها بــرای کاهش ریســک های 
موجود ادامــه دارد؛ اماهمچنان بازار دو 
حلقه شــفافیت و اعتماد را پیدا نکرده 
است، حلقه های جدا شده از زنجیره بازار 
سرمایه که با دخالت های دولت به چالشی 
اساسی برای ورود جریان نقدینگی تازه 
به سمت بازار سرمایه تبدیل شده است. 
امافارغ از چالش های موجود با توجه به 
در پیش بودن فصل مجامع در ماه های 
آینده و در نظر گرفتن سود پیش بینی 
شده شرکت ها، در حال حاضر بسیاری 
از نمادهای بازار به ســطح قیمت های 
ارزنده ای رســیده اند که برای ســرمایه 
گذاری با دید میان و بلند مدت می تواند 
محل امن ومناســبی برای کسب انتفاع 
در بازاری با تحلیــل )پی به ای( کمتر از 

6 یا 7 باشد.

    سواد مالی عامل موفقیت
یکی ازعواملــی که باعث ضــرر و زیان 
ســهامداران در بورس می شود نداشتن 
سواد مالی است. اغلب ســهامداران به 
جای اینکه شــرایط بنیادی و تکنیکی 
سهام را بررســی کنند؛ صف های خرید 
و فروش را رصد می کنند وبر اساس آن، 
ســهام معامله می کنند و در نهایت نیز 
ممکن است متضرر شوند. بنابراین برای 
موفقیت در بورس باید ســرمایه گذاران 
و عالقه مندان به فعالیت در بازار سهام 
قبل از انجام معامالت، دانش و سواد مالی 
خود را در زمینه بورس افزایش دهند و با 
دانش کافی و فارغ از رفتارهای هیجانی 

در بورس سرمایه گذاری نمایند.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرد:

کاهش درصد قابل 
توجهی از مالیات 

استخراج بیت کوین

شرکت »ِمتا پلتفرمز« در پی بزرگترین 
ریزش ماهانه قیمت سهام، از فهرست 
1۰ شرکت برتر جهان از نظر ارزش بازار 

حذف شد.
شرکت مادر فیس بوک زمانی با ارزش 
بازار بیش از یک تریلیون دالر، ششمین 
شرکت ارزشمند بزرگ جهان بود، اما 
در پایان معامالت روز پنج شنبه ارزش 
بازار این شــرکت به ۵6۵ میلیارد دالر 
رسید و این شــرکت در رتبه یازدهم 
قرار گرفت. شرکت ِمتا پلتفرمز که سال 
گذشته نام خود را از فیس بوک تغییر 
داد تا منعکس کننــده تمرکز فعالیت 
این شرکت به متاورس )دنیای مجازی( 
باشد، ماه میالدی جاری ریزش بیش از 
۵۰۰ میلیارد دالری ارزش بازارش در 
مقایسه با اوج آن در سپتامبر را تجربه 
کرد.افت ارزش ســهام ِمتا پلتفرمز از 
زمان انتشار دو هفته پیش نتایج مالی 
ضعیفتر از حد مطلوب مربوط به ســه 
ماهه گذشته و توقف رشد کاربران این 
شبکه اجتماعی، ادامه پیدا کرد و اکنون 
۴6 درصد کاهش در مقایسه با رکورد 

سال گذشته را نشان می دهد.
شرکت تسال با ارزش بازار ۹۰6 میلیارد 
دالر، جای ِمتا را به عنوان ششــمین 
شرکت ارزشمند بزرگ جهان گرفته 

است.

گزارش بلومبرگ شرکت »ِمتا پلتفرمز« 
را حذف کرد؛

 خروج مِتا از فهرست
 ۱0 شرکت برتر جهان

اقتصاد دیجیتال
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در گفت و گو با استاد اقتصاد دانشگاه مطرح شد:

مالیات بر عایدی سرمایه؛ الزامات و چالش ها
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: باید یک بار برای همیشــه پذیرفت که 
افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل تولید و ثبات اقتصاد 
کالن فقط از مسیر دستیابی به تورم های تک رقمی مستمر می گذرد.

کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشــگاه آزاد اسالمی درباره 
مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار ایِبنا گفت: گرچه موافقان طرح 
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( معتقدند که این پایه مالیاتی 
سابقه ای حدود یکصد ساله در جهان دارد و در بیشتر از 1۰۰ کشور 
جهان پیاده سازی و اجرا شده است و می تواند از سوداگری جلوگیری 
نموده و باعث هدایت ســرمایه ها از سمت سوداگری به فعالیت های 
مولد اقتصاد شود؛ اما باید توجه داشت که اگر شرایط و پیش نیازهایی 
برای اجرای این مالیات در کشور وجود نداشته باشد امکان استحاله 
شــدن آن وجود دارد. وی ادامه داد: بنابراین ممکن است به اهداف 
مدنظر سیاســتگذار اصابت نکند و مثل برخــی ابزارهای اقتصادی 
دیگر باشد که از کشــورهای غربی اخذ کردیم، ولی از آنها به نحوی 
در اقتصاد کشور استفاده کردیم که به دلیل عدم رعایت برخی پیش 
نیازها همان کارکردی را که در کشــورهای پیشرفته داشتند را در 

کشور ما ایفاء نکردند.
لواسانی با تاکید براینکه اساساً در نرخ های تورم مستمر بسیار اندک 
نزدیک به صفر، مالیات بر عایدی ســرمایه موضوعیت ندارد، اظهار 
کرد: باید یک بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، 
افزایش بهره وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کالن و ثبات در بازار 
دارایی ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورم های تک رقمی مستمر 
عبور می کند که مهم ترین عامل دســتیابی به تورم های تک رقمی 
مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشــد نقدینگی یا برقراری تناسب 

بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می گذرد.
این کارشــناس اقتصادی گفــت: بنابراین اگر نرخ رشــد نقدینگی 
متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی 
برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به ســمت بازار سهام، 
هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن، هدایت نقدینگی به سمت 
بخش مولد و... در نهایت منجر به تورم شده و محکوم به شکست است. 
به گفته او، شرط الزم هدایت شدن نقدینگی و اعتبار به سمت تولید و 
بخش مولد اقتصاد، نرخ های تورم تک رقمی مستمر است. در شرایط 
تورم های مزمن دو رقمی باال، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش 
مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، محکوم 
به شکست است و احتماالً عامالن اقتصادی راهکارهایی را برای دور 
زدن و فرار از این نوع مالیات ها در شرایط تورم های باال، ابداع می کنند 
و تجربه برخی کشــورها در این حوزه و ناکارایی برخی سیستم های 
مالیاتی به جهت انگیزه های رانت جویی در برخی کشورها مؤید این 
مطلب است. لواســانی تاکید کرد: اصوالً زمانی که طی چندین سال 
به صورت مســتمر درآمدها و مخارج دولت با یکدیگر تناسب دارد و 
بودجه دولت تقریباً در توازن باشد و کسری های بودجه مزمن قابل 
توجهی هم وجود نداشته باشد و همچنین زمانی که طی چندین سال 
ناترازی های ترازنامه بانک های تجاری و صندوق های بازنشســتگی 
وجود نداشته باشد، نرخ رشــد نقدینگی کنترل شــده و به تدریج 

انتظارات تورمی نیز تثبیت می شــود و اگر این شرایط چندین سال 
ادامه یابد، آن گاه تورم های تک رقمی مستمر در اقتصاد کشور تثبیت 

خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشــگاه اظهار کرد: تثبیت نرخ های تورم تک رقمی 
نیز مستمر باعث می شود که فعالیت های سفته بازی در دارایی هایی 
مثل مسکن، سهام، ارز، طال و ... سودآوری چندانی نداشته باشد چرا 
که که در شرایط تورم های تک رقمی مســتمر، بازدهی دارایی های 
مذکور نیز تقریباً حدود نرخ تورم ســاالنه خواهد بــود و بنابراین در 
مجموع با ادامه این شرایط، نااطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد و 
خانوارها و شــرکت ها می توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند و 
در این شرایط، فعالیت های مولد به صورت خودکار جذاب می شوند 
و نقدینگی و اعتبار به صورت اتوماتیک به سمت تولید و بخش مولد 
اقتصاد حرکت می کند و نیازی هم به ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی 
سرمایه نیست و درنهایت این ثبات مستمر تورمهای تک رقمی منجر 
به ایجاد ثبات اقتصادی شده و در نهایت منجر به رشد سرمایه گذاری 

در بخش مولد اقتصاد و رشد اقتصادی می شود.
وی در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه کشورهایی 
مثل ترکیه و گرجســتان مشــوق های قابل توجهی را برای سرمایه 
گذاران ایرانی و ســرمایه گذاران سایر کشــورها برای خرید امالک 
و مستغالت، تأسیس شــرکت و راه اندازی کســب و کارها در نظر 
گرفته اند، بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی 
در ادبیات حوزه مالیات یک مالیات کارا )Efficient( محســوب 
نمی شــود، دارای باراضافی )اثر اضافی( اســت و موجب اختالل در 
تخصیص منابع می شــود و از این لحاظ نوعی زیان رفاهی برای کل 
جامعه ایجاد می کند همچنین به دلیل اینکه ایــن مالیات به زیان 
متغیر عایدی سرمایه عمل می کند، اثرجانشــینی دارد و لذا باعث 
انحراف رفتار افراد می شود. وی ادامه داد: چرا که به زیان یک متغیر 
مثل عایدی سرمایه و به نفع ســایر متغیرها عمل می کند، بنابراین 
اعمال این مالیات باید با مطالعات منســجم علمی و اسناد پشتیبان 
قابل دفاع اجرا شود و سعی شود در ابتدا به صورت آزمایشی بر برخی 
استان ها یا مناطق خاص پیاده سازی شــود تا ایرادات احتمالی آن 

رفع شود.
لواسانی تصریح کرد: از طرف دیگر باید هزینه های اجرای این مالیات 
با فواید اجرای آن مقایســه شــود و ســپس در خصوص اجرای آن 
تصمیم گیری شود چرا که فرض کنید بخش اعظم خرید و فروش های 
فعلی امالک و مستغالت به دنبال اجرای این قانون، انجام نشود، حال 
این سؤال مطرح می شود که آیا ممکن است اجرای این قانون باعث 
ایجاد رکود در بخش مسکن و ساختمان شود؟ سؤال دیگر این است 
که فرض کنید خریداری می خواهد از ســفته بازی که بازار مسکن 
فعالیت می کند، آپارتمانی با متراژ کوچــک ۵۰ متری را خریداری 
کند، حال با توجه به کشــش های قیمتی عرضه و تقاضای آپارتمان 
مذکور، این سؤال مطرح اســت که آیا احتمال دارد که فروشنده یا 
عرضه کننده مسکن )ســفته باز( بار مالیاتی خود به خریدار انتقال 

دهد؟

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

وام اشتغالزایی به سربازان ترخیص 
شده اصفهان پرداخت می شود

معاون وظیفــه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان از اعطای تســهیالت یک میلیــارد ریالی 
اشتغالزایی به سربازان دارای گواهینامه مهارت آموزی 

که از ابتدای سال ۹7 به بعد ترخیص شدند خبر داد.
سرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار داشت: برابر ابالغیه 
صادره از قــرارگاه مرکزی مهارت آمــوزی کارکنان 
وظیفه عمومی ناجا و در راستای اجرای جز هفت بند 
)ب( تبصره 16 قانون بودجه کل کشــور )اشتغالزایی 
سربازان( مقرر شده تا برابر سهمیه اعالمی با هماهنگی 
استانداری و بانک های عامل، به سربازان بومی و ساکن 
استان که از ابتدای سال ۹7 ترخیص شدند تسهیالت 
اشتغالزایی اعطا شود.وی سقف تسهیالت مذکور را یک 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این تسهیالت به سربازان 
ترخیص شده از خدمت که در دوران خدمت سربازی 
خود در دوره های آموزشی شــرکت کرده و موفق به 

دریافت گواهینامه مهارت آموزی شدند اعطا می شود.
معاون وظیفــه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: همچنین ترخیص شدگان از خدمت 
سربازی که فارغ التحصیالن مراکز علمی و دانشگاهی 
و هنرستان های فنی و حرفه ای و مدارس کار و دانش 
باشند مشــروط بر اینکه طرح اشتغال آنان متناسب 
با مدرک تحصیلــی و یا گواهی مهــارت آموزی آنان 
باشد نیز می توانند از این تســهیالت استفاده کنند. 
سرهنگ پناهپوریان عنوان داشت: کسانی که تمایل به 
دریافت تسهیالت مذکور هستند می توانند جهت ارائه 
درخواست و طرح شغل خود به معاونت وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان واقع در خیابان 

قائمیه جنب پلیس آگاهی مراجعه کنند.
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اقتصاد

چاره تثبیت شاخص سبز، در تاالر سرمایه چیست؟

بازگشت رونق با ترمیم اعتماد

گفت و گو 
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وزیر ارتباطات با بیان اینکه متوسط 
جهانی ســرعت پهن باند درشبکه 
ثابت حدود دو برابر شبکه سیار است، 
گفت: دردو دهه گذشــته به دالیل 
متعدد توسعه شبکه ثابت درکشورما 
ازروند طبیعی بازمانده است. عیسی 
زارع پور دریادداشتی نوشت: امروزه 
فضای مجازی و خدمات مبتنی بر 
فناوری ارتباطات واطالعات تمامی 
عرصه های زندگی بشــراز اقتصاد، 
آموزش و امنیت گرفته تا فرهنگ و 
اجتماع را تحت تأثیر خود قرارداده 
اســت. دریک کالم زندگی بشــر 
امروزی بــا این فنــاوری مهم گره 
خورده اســت وهرروزظرفیت های 
تــازه ای را برای جامعه بشــری به 
ارمغان مــی آورد. دو ســال پیش 
درچنین روزهایی تــرس از کرونا، 
به همراه ســیلی از پیش بینی های 
غم انگیز و نگران کننده، همه جهان 
را در وحشت فرو برد. با همه مصائبی 
که مردم سراسر جهان پس از شیوع 
این ویروس منحوس تحمل کردند 
اما به مــدد توســعه فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی امکان دورکاری، 
توســعه کســب وکارهای آنالین 
وخدمات عمومی برخط فراهم شد 
و سیاســت گذاران و مردم توانشان 
را برای مهــار این بحــران جهانی 
ارتقا دادند. درکشــورما، توســعه 
زیرســاخت های ارتباطی در تمام 
ســال های پس از دفــاع مقدس با 
قدرت و قوت ادامــه یافته و فاصله 
ورود نسل های جدید فناوری های 
ارتباطی با نسخه های ارائه شده در 
جهان مدام کمتروکمترشده است. 
با آنکه ارتباطات ثابت، خاســتگاه 
اصلی خدمات ارتباطی در سراســر 
جهان اســت اما موج جذابیت ها و 
قابلیت های ارتباطات همراه، همه 
را دربرگرفته و با سرعت کم نظیری 
رشد کرده اســت. هم اکنون حدود 
۱۳۵ میلیون کاربر ارتباطات سیار 
در ایــران وجود دارد و بــا ورود هر 
نسل تازه، کاربران خدمات پهن باند، 
تجربیات تازه تــر و لذت بخش تری 
را تجربه می کنند. بستر اصلی ارائه 
خدمات پهن باند در جهان، با وجود 
توسعه شبکه های ســیار، کماکان 
بر دوش ارتباطات ثابت اســت که 
می تواند فــارغ از محدودیت های 
منابع فرکانسی درارتباطات سیار، 
سرعت های چندصد مگابیت برثانیه 
را نیزبرای کاربــران فراهم کند. هم 
اکنون متوســط جهانی ســرعت 
پهن باند درشــبکه ثابت حدود دو 
برابرشبکه سیاراســت. دردودهه 
گذشته در کشورما، به دالیل متعدد، 
توسعه شبکه ثابت ازروند منطقی 
وطبیعی توســعه بازمانده ونقش 
ضروری خــود را درارائــه خدمات 
پهن باند به اپراتورهای ســیار داده 
است. سیاســتگذاری غلط، شرایط 
اقتصادی و تحریم ها، شــرایط غیر 
رقابتی حاکم بربخش ثابت وموانع 
ســرمایه گذاری دراین بخش اجازه 
نداده است تا شبکه فرسوده داخل 
شهرها ازبسترمسی به شبکه فیبر 
نوری ارتقا یابد. اینک اجرای »پروژه 
فیبرنوری منازل وکســب وکارها« 
دردولت ســیزدهم کلیــد خورده 
اســت. این پروژه ملی و راهبردی 
که بر اســاس آن قرار است تا پایان 
دولت ســیزدهم بیســت میلیون 
پورت فیبر نوری راه اندازی شــود، 
جز با نقش آفرینی مؤثر دستگاه های 
اجرایی کشور و مشــارکت دولت و 
بخش خصوصــی و همراهی مردم 

امکان پذیر نیست.

عناوین شغلی در استارتاپ ها را بشناسید:

88 جایگاه مهم برای یک استارتاپ جایگاه مهم برای یک استارتاپ

روسیه هشدار داد شرکت های بزرگ فناوری خارجی که تا پایان مارس دفتر نمایندگی در این کشور افتتاح نکرده باشند با ممنوعیت 
تبلیغاتی روبرو می شوند. قانون روسیه از جوالی ۲۰۲۱ میالدی شبکه های اجتماعی خارجی بزرگ با بیش از روزانه ۵۰۰ هزار کاربر 
را موظف کرده دفتری در این کشور تأسیس کنند. در ماه نوامبر سال گذشته میالدی راســکامنادزر )رگوالتور ارتباطات روسیه( 
فهرستی از ۱۳ شرکت ارائه کرد که باید به طور رسمی دفتری تأسیس کنند و در غیر اینصورت با ممنوعیت هایی روبرو می شوند. از آن 
زمان تاکنون اپل و اسپاتیفای تمام ۳ الزام تعیین شده توسط دولت این کشور یعنی ثبت حساب کاربری در راسکامنادزر، ایجاد راهی 
برای ارتباط مستقیم کاربران با شرکت و ایجاد دفتر نمایندگی را انجام داده اند. شرکت های دیگر در این فهرست شامل گوگل، متا 
پلتفرمز، توئیتر، تیک تاک و تلگرام هستند. روسیه سال گذشته میالدی تمام این شرکت ها را به دلیل عدم حذف محتوای غیرقانونی 
جریمه کرد. وادیم سابوتین رئیس راسکامنادزر روز گذشته به کمیته سیاستگذاری اطالعات و IT دوما اعالم کرد این آژانس دولتی 
آماده است با اقدامات اقتصادی و فناوری نسبت به نقض قانون واکنش نشان دهد. به گفته او نخستین تحریم ها علیه شرکت هایی که 
قانون را اجرا نمی کنند، در پایان ماه فوریه وضع می شود و شامل ممنوعیت تبلیغات است. درهمین راستا سرویس آنتی مونوپولی 

فدرال و بانک روسیه آماده اجرای این تحریم ها هستند.

»راسکامنادزر« )رگوالتور ارتباطات روسیه( خبر داد:

ممنوعیت تبلیغاتی برای شرکت های بدون نمایندگی
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وزیر ارتباطات در یادداشتی 
فاش کرد:

دالیل عدم توسعه 
اینترنت ثابت در کشور

پریسا جمدی :   ایجاد یک استارتاپ یک هدف مشترک برای 
کارآفرینانی است که می خواهند یک ایده خوب را به یک کسب و کار 
موفق توسعه دهند، یکی از جنبه های اصلی کمک به پیشرفت یک 

استارتاپ، ایجاد موقعیت های مناسب در شرکت برای هدایت رشد آن 
است. در حالی که استارت آپ ها کسب و کارهای تازه تأسیس هستند، 
اما همچنان به کارکنان با استعداد برای انجام وظایف ضروری تجاری 

متکی هستند. هنگام تأسیس یک استارتاپ جدید، چند نقش کلیدی 
برای مدیریت عملیات وجود دارد. در این مقاله، مهم ترین عناوین 

شغلی در هر استارت آپی را توضیح می دهیم و نکاتی را برای استخدام 
یک تیم با استعداد و اختصاصی برای یک شرکت استارت آپ به 

اشتراک می گذاریم.
استارت آپ شرکتی اســت که در مراحل اولیه با هدف اولیه توسعه یک سرویس یا محصول 
جدید است. کارآفرینان استارت آپ ها را به عنوان راهی برای آزمایش یک ایده جدید با هدف 
نهایی تبدیل آن به یک مدل کسب و کار موفق ایجاد می کنند. بسیاری از استارت آپ ها ایده 
ساده ای دارند که هنوز نیازمند تحقیق و توسعه گسترده است. برای موفقیت یک استارتاپ، 
بنیانگذاران و مدیران آن باید بتوانند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در شرکت جذب 
کنند و به سرمایه گذاران ثابت کنند که ســرمایه آنها می تواند در بازار مصرف رشد کند. این 
شامل مدیریت چندین جنبه از یک شرکت در حال رشــد، از جمله ساختار سازمانی، برنامه 

استخدام، استراتژی بازاریابی و نیازهای فناوری است.

استارتاپ چیست؟

همه استارت آپ ها باید یک مدیر اجرایی )مدیر عامل( تعیین شده داشته باشند تا چشم انداز کلی و توسعه 
شرکت را هدایت کند. مدیر عامل چشم انداز یک شرکت را تعیین می کند، بیانیه مأموریت آن را توسعه 
می دهد، بر پیشرفت سایر مدیران نظارت می کند و به عنوان رابط بین رهبران شرکت عمل می کند. از آنجایی 
که مدیر عامل بر استراتژی کلی و طرح کسب و کار شرکت نظارت می کند، اغلب یکی از اولین عناوینی است 
که بنیانگذاران برای کسب و کار راه اندازی خود استخدام می کنند. حتی در تیمی از مدیران اجرایی دیگر، 
مدیران عامل رهبرانی هستند که مسئول تصمیم گیری های مهم تجاری و دستیابی به موفقیت برای شرکت 
می باشند. مدیران عامل نقش مهمی برای استارت آپ ها دارند، چرا که به رشد شرکت کمک می کنند. آن ها 
تصمیم می گیرند به چه معیارهای مهمی دست یابند، تعیین می کنند که چگونه خطوط تولید را گسترش 
دهند و تصور می کنند که می خواهند کســب وکار پس از خروج از مرحله راه اندازی و تبدیل شدن به یک 
کسب وکار بالغ، چه شکلی باشد. مدیران عامل عواملی مانند استعدادهای موجود، شرایط اقتصادی و روندهای 

بازار را ارزیابی می کنند تا انتخاب های منطقی و درستی در مورد مدیریت شرکت داشته باشند.

1.مدیر عامل: 

2.مدیر تولید:
 مدیر ارشد محصول )CPO( مسئول دانستن تمام جزئیات محصول یا خدماتی است که یک استارتاپ روی آن 

کار می کند. هدف اصلی آنها نظارت بر ایجاد محصوالتی است که مشکالت بازار هدف را حل کند. مدیران ارشد 
محصول، کارکنان تیم مدیریت محصول مانند طراحان محصول، آزمایش کنندگان و مهندسان را مدیریت 
می کنند.مدیران ارشد محصول ایده اصلی محصول را برای یک استارت آپ می گیرند و راه هایی برای بهبود 
تجربه کاربر از تعامل با آن محصول، توسعه ویژگی های جدید، بهبود محصوالت موجود و یافتن کاربردها یا 
برنامه های جدید برای محصوالت موجود پیدا می کنند. مدیران ارشد محصول اطمینان حاصل می کنند که 
یک ایده برای یک محصول می تواند به یک نمونه اولیه کاربردی تبدیل شود، سپس از تکنیک های آزمایش، 

عیب یابی و اصالح محصول برای آماده سازی محصول برای عرضه به بازار استفاده می کنند.

 از آنجایی که استارت آپ ها به شدت به جمع آوری سرمایه و جستجوی سرمایه گذار برای حفظ 
کسب وکار، خرید زیرساخت های شرکت و مقیاس پذیری عملیات متکی هستند، داشتن یک 
مدیر ارشد مالی )CFO( از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیر مالی یک استارت آپ مسئول 
تهیه پیش بینی بودجه و درآمد برای مراحل مختلف توسعه کسب وکار است، سپس آن اطالعات 
را برای سرمایه گذاران ارائه می کند تا دوام کسب وکار را نشان دهد. آن ها اطمینان می دهند که 

استارت آپ سرمایه الزم برای خرید ملزومات کسب وکار و رشد را دارد.
مدیران مالی همچنین کنترل ها و سیاست های مالی اولیه را توسعه می دهند که هزینه ها را برای 
استارت آپ هدایت می کند. این کار به آنها کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که کسب و کار 
می تواند در اسرع وقت همزمان با مدیریت بدهی، دارایی و حقوق صاحبان سهام، سودآور شود. 
آن ها به دنبال مناطقی هستند که شرکت بتواند در آن پول پس انداز کند و به تصمیم گیری در 

مورد نحوه سرمایه گذاری درآمد برای ایجاد بیشترین سود کمک می کنند.

3.مدیر ارشد مالی:

مدیر عملیات )COOs( زیرســاخت عملیاتی را برای اســتارت آپ ایجاد می کنند و تدارکات اداره شرکت را از ساخت 
تیمی از کارمندان گرفته تا تحویل محصوالت به مشتریان را تعیین می کنند. مدیران ارشد اجرایی از سایر مدیران در 
مورد اهداف شرکت دستورالعمل دریافت می کنند، سپس تعیین می کنند که چه وظایف عملی را برای رسیدن به 
آن اهداف و حفظ عملیات طوالنی مدت باید انجام دهند. مدیران ارشد شرکت های نوپا همه جنبه های راه اندازی 
عملیات شرکت جدید را هماهنگ می کنند، مانند تأمین منابع، ایجاد جدول زمانی برای زنجیره تأمین، برقراری 
ارتباط با تولیدکنندگان، سفارش تجهیزات، زمان بندی بازرســی ها و ایجاد اقدامات کنترل کیفیت. آن ها 
پیش بینی می کنند که برای پاسخگویی به تقاضا در مراحل مختلف رشد شرکت، چه عنوان های شغلی 

باید استخدام شوند.

 مدیر ارشد فناوری )CTO( تمام جنبه های فناوری مورد نیاز برای راه اندازی یک استارت آپ مدرن را 
مدیریت می کند. مدیران ارشد فناوری در استارت آپ های مبتنی بر فناوری نقش بسیار مهمی دارند 
زیرا آنها در مورد فناوری های نوظهور برای ادغام با محصوالت و خدمات شرکت تحقیق می کنند. آن ها 
به ایجاد راه حل های فن آوری نوآورانه برای مشکالت درون سازمان، ادغام به روزرسانی ها و آموزش 

کارکنان در سیستم های فن آوری جدید کمک می کنند.

هنگامی که یک استارت آپ محصولی را عرضه می کند، به شخصی نیاز دارد که نقش 
پاسخگویی به نگرانی های مشتری را ایفا کند. در یک استارتاپ، مدیر روابط با مشتری 
مسئول توسعه بهترین شیوه ها برای پاسخ به هر سؤال یا نگرانی مشتری در مورد 

محصول خود است.

4.مدیر عملیات: 

5.مدیر ارشد فناوری:

7.مدیر ارتباط با مشتری: 

مدیر ارشد بازاریابی:   .6

یک مدیر ارشد بازاریابی )CMO( بر فروش، تبلیغات و بازاریابی در چندین کانال نظارت می کند تا 
تجارت را ارتقا دهد. آن ها تصمیم می گیرند چگونه با یافتن راه هایی برای جذب مشتری و تشویق 

به خریدهای مکرر، برای کسب و کار درآمد کسب کنند.

8.مدیر منابع انسانی: 
مدیران منابع انسانی شیوه های اســتخدام و روابط کارکنان را برای 
اســتارتاپ هایی که آماده گســترش هســتند ایجاد می کنند. حتی 
استارت آپ هایی که پرسنل کوچکی دارند، باید یک مدیر منابع انسانی 
داشته باشند تا بر فرآیند جذب کارکنان جدید نظارت داشته باشد و به 

کارکنان فعلی در مورد مسائل جاری محل کار کمک کند.

مریم یادگاری :   طی مراسمی زمین چمن مصنوعی پایگاه هوایی شهید بابایی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیاردریال درزمینی به مساحت ۱۲۰۰ 
متر مربع افتتاح و به بهره برداری رسید. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان در این مراسم با اشاره به ۱9 بهمن ماه، سالروز نیروی هوایی و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی و تسلیت سالروز رحلت حضرت کبری )س( گفت: جهاد تبیین و افشاگری های حضرت زینب 
کبری )س( و همچنین ائمه معصومین علیهم السالم باعث شد تا واقعه عاشورا ماندگار شود ورسالت امروزما تبیین ایثارگری های شهدای 
انقالب اسالمی بویژه نیروهای مسلح دردفاع ازانقالب اسالمی و همچنین دفاع از امنیت کشور است. وی با تشریح وقایع عاشورا و جهاد تبیین 
حضرت کبری )س( اظهار داشت: یقیناً سرآغاز پیروزی خون بر شمشیر و ماندگاری حماسه عاشورا بر گرفته ازجهاد تبیین حضرت زینب کبری 
)س( است. احمدی با تاکید برادامه راه جهاد تبیین و بیان ایثارگریهای شهدای انقالب اسالمی، تصریح کرد: به برکت ایثارگریها، مجاهدت ها 
و خون این عزیزان، ما درآسایش و رفاه هستیم و باید قدردان این آسایش و امنیت باشیم. فرماندار اصفهان با بیان این سئوال که ما در این دوره 
چه نقشی می توانیم داشته باشیم افزود: اکنون ما وظیفه داریم با کار و تالش شبانه روزی به مردم خدمت کنیم و با ارائه خدمات به مردم، ادامه 
دهنده راه این عزیزان باشیم. ایشان با تقدیر از پیگیریهای مجدانه فرمانده پایگاه و سایر مسئولین در رفع مشکالت و ارئه خدمات به ساکنین 
این منطقه گفت: امیدواریم با افتتاح این زمین چمن مصنوعی در آینده شاهد پرورش قهرمانانی باشیم که کار خود را از این زمین شروع 
کرده اند. وی با بیان این که پایگاه هوایی شهید بابایی جزء محدوده خدمات رسانی فرمانداری اصفهان است، افتتاح زمین چمن مصنوعی این 
پایگاه هوایی را به فال نیک گرفت و افزود: ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی در این منطقه موجب فراهم نمودن نشاط برای ساکنان و کارکنان 
آن خواهد شد. قابل ذکرزمین چمن مصنوعی پایگاه هوایی شهید بابایی درزمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد 

ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری افتتاح و به بهره برداری رسید.

امیر حسین موسی پور: سالهاســت در ایران پول های اهالی سینما از 
دستمزد تا مالیات، از سهم فروش بازیگران از فیلم تا میزان فروش کل 
فیلم، از پول های شفاف و غیرشفافی که تهیه کننده ها دارند تا سه نقطه 
محل مناقشه است و این درحالی است که آنچه در یک اقتصاد رقابتی 
و شفاف میسر است؛ این است که رسماً اعالم شود: پردرآمدترین فرد 

صنعت سرگرمی دنیا یک کارگرداِن اسکارگرفته است.
»فوربس« اعالم کرده که کارگردان »ارباب حلقه ها« به ســومین فرد 
تاریخ تبدیل شده بود که با فیلمسازی میلیاردر می شد. »پیتر جکسون« 
کارگردان فیلم های »ارباب حلقه ها« )The Lord of the Rings( در 
صدر فهرست پردرآمدترین افراد صنعت سرگرمی در سال ۲۰۲۲ قرار 
گرفت. این فیلمساز ۶۰ ســاله در فهرستی که »فوربز« منتشر کرده با 
فروش کمپانی خلق جلوه های ویژه اش در ماه نوامبر ســال ۲۰۲۱ به 
قیمت ۱.۶ میلیارد دالر، در رتبه اول جای گرفته است. آن قرارداد باعث 
شد جکسون به سومین فرد در طول تاریخ بدل شود که با فیلمسازی 
میلیاردر می شد. پیش از او »استیون اسپیلبرگ« و »جورج لوکاس« با 

ساختن فیلم میلیاردر شده بودند. استودیوی »وتا دیجیتال« جکسون 
به کمپانی »یونیتی« فروخته شد که بازی هایی چون »پوکیمون گو« 
)Pokémon Go( را در کارنامه دارد. »وتا دیجیتال« در خلق جلوه های 
 ،)Game Of Thrones( »ویژه »ارباب حلقه ها«، »بازی تاج وتخت
 ،)Planet Of The Apes( »سیاره میمون ها« ،)Avatar( »آواتار«
»بیوه سیاه« )Black Widow( و بسیاری دیگر مشارکت کرده و شش 
نامزدی اسکار و شش نامزدی بفتا را کسب کرده است. جکسون به تازگی 
مســتند »بیتلز: برگرد« )The Beatles: Get Back( را از »دیزنی 
پالس« منتشر کرده است.در فهرست »فوربز«، »بروس اسپرینگستین« 
با ۴۳۵ میلیون دالر، »جی-زی« با ۳۴۰ میلیون دالر، »دووین جانسون« 
با ۲۷۰ میلیون دالر، »کانیه وست« با ۲۳۵ میلیون دالر، »تری پارکر« و 
 )South Park( »مت استون« خالقان سریال انیمیشن »سوث پارک«
با ۲۱۰ میلیون دالر، »پل سایمن« با ۲۰۰ میلیون دالر، »تایلر پری« با 
۱۶۵ میلیون دالر، »رایان تدر« با ۱۶۰ میلیون دالر و »باب دیلن« با ۱۳۰ 

میلیون دالر در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

آنچه در یک اقتصاد رقابتی و شفاف میسر است؛

معرفی پردرآمدترین فرد صنعت سرگرمی دنیا
چمن مصنوعی پایگاه هوایی شهید بابایی به بهره برداری رسید

افتتاح زمین چمن مصنوعی در شهر
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