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اقتصادی
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

با نزدیک شــدن به ایــام نوروز و  
خریدهای بهاره بسیاری از اصناف 
بعد از دو ســال درگیری با کرونا 
منتظر تغییر و تحوالت شگرف در 
رونق کسب و کارشان هستند. هر 
چند همه ما به این جریان و رونق 
بازارهای داخلی امیدوار هستیم اما 
واقعیت این است که طی دو سال 
اخیر شرایط تغییرات زیادی کرده 
است و تنها کرونا نیست که مردم 
را از خرید کردن باز داشــته است 
بلکه تورم بیش از حــد نیز عامل 
بســیار مهمی در این راستا است. 
در میان افرادی که مشتری مداری 
را ســرلوحه کار خود قرار داده اند 
توانسته اند سهمی از این بازار کم 
رونق را به خود اختصاص دهند و 
بقیه همچنان در مشکالت و تنگنا 

به سر می برند.
بر اســاس علم روز بازاریابی، نحوه 
رفتار شما با مشــتریان است که 
می تواند معجزه فــروش را ایجاد 
کند. اما در میان شرکت ها و کسب 
و کارهایی که با مقیاس متوســط 
فعالیــت می کنند، نقــاط مبهم 
بســیاری وجود دارد. مالکان این 
کســب و کارها باید بتوانند برای 
تعامل با مشــتری و کسب درآمد 
بهتر فرایند تجربه مشــتری را به 

خوبی مدیریت کنند.
2 ادامه در صفحه 

5

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

نشست خبری روز حماسه و ایثار نجف آباد با حضورمسئوالن ستاد نکوداشت برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت 205 شهید عملیات خیبر 5 اسفند 1362

اخبار اصفهان:   فرمانده لشکر زرهی ۸ 
نجف اشرف در نشست خبری روز حماسه 
و ایثار نجف آباد باحضور اصحاب رســانه 
اظهار داشت: عزیزانی جان خود را تقدیم 
و نثار ایران و کشور خود کردند تا جامعه ما 
در مسیر سربلندی و تعالی بشریت که در 
پیش زمینه ظهور امام عصر )عج( هست 
ادامه پیدا کند. سردار رشیدزاده با اشاره 
به زمینه های ظهور منجی عالم بشریت که 
از اسالم برمی خیزد، گفت: در جامعه ای 
زندگی می کنیم که دنیای اســالم چشم 
به راه و منتظر زمینه ســازی اهداف عالی 
برای ظهور حضرت حجت است. فرمانده 
لشکر زرهی ۸ نجف اشرف بیان کرد: اگر در 
طول تاریخ ایران و کشورهای اسالمی دنیا 
مرور کنیم عظمت عملکردی مردم شریف 
کشــورمان و مخصوصاً نمونه هایی مانند 
مردم متدین نجف آباد بی بدیل، ارزشمند و 
اسوه بوده است. وی افزود: اگر امروز با کمی 
درایت بیشتر توجه کنیم متوجه می شویم 
که نتیجه و خروجی ۸ سال دفاع مقدس 
چه برکاتی برای ما داشته است و ضرورت 
مطرح کردن این الگوها، اسوه های کشور 
را بیشتر نمایان می کند. رزمندگان ما در 
دفاع از ارزش ها جان خود را نثار کشــور 
کردند و امروز مطرح کردن این الگوها در 
عرصه های مختلفی چــون اقتصاد خالی 

است. سردار رشیدزاده عنوان کرد: امروز 
به همین خاطر با مطــرح کردن چهره ها 
و اسوه هایی که در ســخت ترین شرایط، 
بهترین تمهیدات را اخــذ کردند و البته 
عملیات خیبر یکــی از عملیات هایی بود 
که در نوع خود و در تاریخ جنگ های دنیا 
کم نظیر است که پایه و اساس عملیات های 
آبی و خاکی دیگر شــد. وی تصریح کرد: 
دشــمن هرگز تصور نمی کرد نیروهای 
جمهوری اسالمی بتوانند از منطقه حور 
عبور کنند اما رزمندگان ما توانســتند با 
سرعت و یگان های دریایی عبور کنند و 
با رعایت اصول تاکتیکی و ســرعت عمل 

غافلگیری دشمن را رقم بزنند.

   لزوم تبیین فداکاری آزادگان برای 
نسل جدید

شــهردار نجف آباد گفت: فضای بهشتی 
جبهه تکرار نمی شــود اما باید شجاعت 
و تالش رزمندگان و آزادگان برای نسل 
جدید گفته شــود. عبدالرســول امامی 
در این نشســت خبری اظهار داشــت: 
زمانی کــه امام خمینــی )ره( انقالب را 
عملیاتی کرد فضای ایثار و شــهادت در 
کشور ایجاد شــد و ایام دفاع مقدس که 
لحظه ای از آن را نمی توان توصیف کرد 
شــکل گرفت. وی افزود: فضای جبهه و 

جنگ قسمتی از بهشت است و وقتی این 
فضا تمام شد چنین فضای به یادماندنی 
و غیرقابل توصیفی دیگر شکل نگرفت، 
شاید نتوانیم این فضا را برای فرزندانمان 
یادآوری کنیم ولی با برگزاری برنامه های 
مختلف می توانیم به آن ها نشــان دهیم 
که رزمندگان از هر ترفندی برای اعزام 
به جبهه استفاده می کردند و جان خود 
را در طبق اخالص گذاشــتند. شهردار 
نجف آباد ادامه داد: برحســب وظیفه ای 
که در قبال شــهدا داریم برنامه هایی را 
از اول تا ششــم اســفندماه به مناسبت 
هفته حماســه و ایثار نجف آباد تدارک 
دیده ایم، در حالی که قرار بود این برنامه ها 

با وسعت بیشتری ارائه شود اما به دلیل 
محدودیت های کرونایی به همین مقدار 
بسنده کردیم. وی تشریح کرد: نام گذاری 
یکی از میادین شــهر به یاد شهدا، آیین 
افتتاح خانه ایثــار، رونمایی از تمبر پنج 
اســفند و زنگ ایثار از جمله برنامه های 
روز حماســه و ایثار نجف آباد اســت که 
با شعار »رســم پرواز« برنامه ریزی شده 

است.

  آوازه مردم نجف آباد در طول جبهه 
پیچیده بود

امام جمعه نجف آباد گفت: در زمان جنگ 
در بین همه ســازمان های اســتان های 

مختلف آوازه مردم نجف آبــاد پیچیده 
بود. حجت االســالم مصطفی حسناتی 
امام جمعه نجف آباد با اشــاره به فلسفه 
برنامه های این روز اظهارداشت: ما برای 
کل مردم شهرستان در حال برنامه ریزی 
و انجام وظیفه هســتیم و طبیعی است 
که این سؤال مطرح باشــد که آیا با این 
شــرایط اقتصادی هزینه کــردن برای 
برنامه های فرهنگی الزم است، در جواب 
باید گفت بله، خدای سبحان تفکر و تدبر 

در تاریخ گذشته ما را امر می کند.

   فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا 
کمتر از شهادت نیست

سرهنگ نوابی فرمانده سپاه نجف آباد در 
نشست خبری روزحماسه و ایثار نجف آباد 
باحضور اصحاب رسانه اظهار داشت: فتح 
قله های ایثار توســط دالورمردانی است 
که از این خطه اعزام شدند و شهدا آمدند 
در کنار امامشان تا اسالمی را زنده کنند 
که در آن زمان محروم بود و امروز اسالم 
و حرکت مقاومت است و شاهد هستیم 
که رئیس مقاومت به خــود می بالد که 
سرباز سیدعلی خامنه ای هست. وی بیان 
کرد: شــهدا آمدند ایران را احیا کردند و 
نگذاشتند دشمن یک وجب به خاک ما 
نزدیک شود و شهدا به ما عزت و عظمت 

بخشیدند.

  در هر گوشــه ای از شهرستان 
نجف آباد نام شهدا نقش بسته است

فرماندار نجف آباد در این نشست اظهار 
داشــت: برنامه هایی که گفته می شــود 
شــاید یک دهم برنامه هایی است که ما 
برنامه ریزی کردیم اما به دلیل شــیوع 
بیماری کرونــا در هفته جاری همکاران 
با نگرانی از شــیوع این ویروس بیش از 
۹۰ درصــد از برنامه هایی که پیش بینی 
شده بود را حذف کردند تا مشکلی برای 
مردم ایجاد نشود. موسی مباشری افزود: 
قطعاً کار کردن برای شهدا کمتر از خود 

شهادت نیســت و بیانات رهبری، امام و 
مســئوالن نظام در ارتباط با شهدا به ما 
قدرت می دهد که در این مسیر حرکت 
کنیم، رهبری فرمودند که بیانات شهدا 
بسیار ارزشمند و مهم است و به ما خط 
می دهنــد و می گویند که ســعی کنید 
خصوصیات زندگی و سبک زندگی آنان 

را برای نسل جدید بیان کنید.
 فرماندار نجف آباد ادامــه داد: اگر دقت 
کنیــد می بینید که دشــمن بــا تمام 
توان ســعی در از بین بردن ارزش های 
جمهوری اسالمی داشته و دارد و سال ها 
کارشناسان خبره ای می نشینند تا علیه 
کشــور برنامه ریزی کنند اما دلیل اینکه 
توطئه های دشــمنان خنثی می شــود 
وتاثیــری نــدارد همیــن برنامه هایی 
است که به یاد شــهدا برگزار می کنیم، 
 زیرا روح آنــان در ایــن برنامه ها وجود 
دارد. وی تاکید کرد: بنــا به بیانات مقام 
معظم رهبــری نباید از جوانــان غافل 
شــویم و مدارس ما نباید از یــاد برود؛ 
دانش آموزان مــا از دوره ابتدایی باید با 
شهید و شهدا آشنا شــوند و ارزش های 
جمهوری و آن چیزی کــه باعث برکت 
نظام شده، بیان شود و نسل به نسل این 
ارزش هــا منتقل تا به نســل های آینده 

برسد.

ترفندهای بازاریابی 
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نقد و نظری بر دیدگاهها و دغدغه های جمعیتی استان اصفهان:

فرصت های جوان سازی جمعیت علمی و عملی است نه شعاری
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مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد؛

عراق بزرگ ترین مشتری کاالهای اصفهانی
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این چهار روش را برای مدیریت خشم به کار نبرید

 آسیب خشم مهار نشده بیشتر
 از علت آن!

یک استاد اقتصاد:

 اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی
 در میانه راه است

تفاهمنامه رویدادهای نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه به امضا رسید:

اصفهاِن ایران مجری انحصاری عناوین نمایشگاهی 
درسلیمانیه عراق

چهره  برتر چهره روز

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی:

 معاون استاندار
 اصفهان:

دشمن برای تحریف وقایع دوران 
انقالب کمر همت بسته است

ارتقای اقتصاد دانش بنیان ُمستلزم 
هم افزایی دستگاه هاست

نماینده مردم شهرســتان خمینی شهر 
در مجلس شورای اســالمی بیان داشت: 
دشمن برای تحریف وقایع دوران انقالب 
و دفاع مقدس کمر همت بســته اســت. 
حجت االسالم والمســلمین محمدتقی 

نقدعلی در مجلس شورای اسالمی...

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفــت: ارتقای 
اقتصاد دانش بنیان در استان ُمستلزم 
هم افزایــی دســتگاه های اجرایــی و 
نهادهای متولی و شبکه سازی در این 

63زمینه است.



ادامه از صفحه یک:
...   مدیریت تجربه مشــتری، 
یک اســتراتژی است که روی 
عملیــات و فرآیندهــای یک 
تجارب پیرامون نیازهای فردی 
مشــتری تمرکز می کند. این 
بیانگر یک اســتراتژی اســت 
که منجر به یک معامله برنده 
بین فروشــنده و مشتری اش 
می گردد. هدف مدیریت تجربه 
مشتری سوق دادن مشتری از 
رضایت به وفاداری و از وفاداری 
به هواخواهی و طرفداری است. 
اجرای برنامه مدیریت تجربه 
مشتری یک فرآیند خالقانه و 
تجزیه و تحلیلی است که روی 
اســتراتژی و عملکرد متمرکز 
است، این فرآیند سازمان ها و 
افراد را به چالش وا می دارد که 
کاماًل بر مشتری متمرکز شوند 
تا ســازمان و کسب و کار خود 
را متمایز ســازند، روابط قوی 
با مشــتریان بر قرار کنند و در 
نهایت رضایــت قطعی تجربه 

مشتری را به دست آورند.
برای مثال، محصولی به شکل 
دانه قهوه را در نظــر بگیرید، 
دانه های قهــوه محصوالت و 
کاالهایی هستند که می توان 
آنها را با برندهای مختلف تجربه 
و مقایسه کرد. ســرو قهوه به 
عنوان یک نوشیدنی، یک عمل 
خدماتی از سوی یک برند است، 
اما زمانی که یک برند، سرو قهوه 
را با محیطی دلپذیر و مطلوب و 
تمام ویژگی های جذاب برای 
مشتری ارائه می کند، در واقع 
برای مشــتری یک لحظه به 
یاد ماندنی و بــی نظیر را خلق 
می کند. مشتری همیشه تمایل 
دارد که برای تکرار تجربه های 
عالی، مجــدد هزینــه کند. 
بنابراین تجربهٔ مشــتری، در 
نهایت به شما مشتریان وفادار 

را هدیه می کند.
ایــن فرآیند براســاس درک 
درست از ارزش و دانش کسب 
شده مشتری از تجربه ای که در 
خرید قبلی محصول، کیفیت 
دریافت شده از آن و همچنین 
نظر و احساســی که در مورد 
آن دارد، شــکل می گیرد. این 
فرآیند زنجیره ای است متشکل 

از تعهد و وفاداری مشتری.
باید ایــن را بدانید کــه در هر 
صنعتی کــه هســتید، کلید 
مزیت رقابتی، یکســان است: 
تجربه ای که به مشتریان خود 
ارائــه می دهید! پــس به یاد 
بسپارید که شما فقط محصول 
یا خدمات خود را نمی فروشید 
بلکه در حال فروش تجربه به 
مشتریان خود هستید. مسلماً 
هرچه بهتــر بخــش تجربه 
مشتریان را مدیریت کنید، به 
مشــتریان خود گوش دهید و 
آن ها را بهتــر درک کنید، در 
نهایت تعامل تجاری بیشتری 
با آن ها خواهید داشت و آن ها 
تبدیل به خریداران و مشتریان 
وفادار کسب و کار شما خواهند 
شد. همچنین کســب و کار و 
محصول شــما را بــه دیگران 

معرفی خواهند کرد.
پس اگر خواهان ماندن در این 
بازار پر فراز و نشیب هستید باید 
بیشتر از بقیه سعی در تعامل با 
مشتریان داشته باشید تا افراد 
خواهان تکرار تجربه خرید از 

محصوالت شما باشند.
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در برآوردی 
کلی میزان رشد 

جمعیت هم اکنون 
چه در کل کشور 

و چه در استان 
پهناوری مانند 

اصفهان یک 
بحران است بر 

اساس آمار رسمی 
نرخ رشد جمعیت 

در اصفهان 
1.37 درصد 

است پایین تر از 
نرخ بسیاری از 

استان ها.

موضوع این گــزارش جمعیت و جمع 
دغدغه مند آن اســت مســاله ای که 
شاید به عقدیه برخی با توجه به شرایط 
اقتصــادی، آب و هوایی، اجتماعی و... 
موضوعی دســت چندم در رده بندی 
اهمیت پرداختن باشــد امــا ظاهراً 
برای بخشــی از نمایندگان و اساتید و 
صاحبان کرسی و تریبون در اصفهان 
در جلو صف مطالبات و نگرانی ها قرار 
دارد. اخیراً در اصفهــان میزگردی با 
حضور نماینده اصفهان امیر حســین 
بانکی پــور و چند تن از اســتاتید و ... 
تشکیل شده تا حول محور موانع رشد 
جمعیت و به بهانــه گام دوم انقالب و 
کارآمدی جمهوری اســالمی مساله 
پسرفت های جمعیتی و راه های تشویق 

به افزایش جمعیت برسی شود.

    نرخ رشد جمعیت در اصفهان 1.37 
درصد است

در برآوردی کلی میزان رشد جمعیت 
هم اکنون چه در کل کشــور و چه در 
اســتان پهناوری مانند اصفهان یک 
بحران اســت بر اســاس آمار رسمی 
نرخ رشــد جمعیت در اصفهان 1.37 
درصد اســت پایین تر از نرخ بسیاری 
از اســتان ها. اعداد و ارقام در آمارهای 
استان از این هم بدتر است آنگونه که 
مدیر ثبت احوال استان اصفهان اعالم 
کرده است نرخ رشد جمعیت در سال 
137۵ به 1.۹ رسید و این روند کاهشی 
نرخ جمعیت تا سال ۹۵ ادامه داشت، 
اظهار کرد: این عدد به ۹7 صدم درصد 
رسید و پنجره جمعیتی استان در سال 
۹۵ با جمعیت ۵ میلیون و 7۵۰ هزار 
نفر بسته شــد که با این روند در سال 
1۴۲۵ حدود 3۰ درصــد از جمعیت 
استان اصفهان باالی ۶۵ سال خواهند 
بــود. در الیه های دیگــر هم وضعیت 
اصفهان چندان تعریفی ندارد استان 
اصفهان با ثبت ۲۸ هزار و 1۰۰ ازدواج 
و 1۰ هزار و ۲77 طالق در سال 13۹۹ 
نسبت به ســال ۹۸، جزو چهار استان 

رکورددار طالق کرده است.
در همیــن زمینــه رئیــس کانــون 
ســردفتران ازدواج و طالق اســتان 
اصفهــان در مصاحبه با مهر هشــدار 
داده اســت رشــد فزاینده آمار طالق 
در ســال های اخیر، نزدیک به نیمی 
از ازدواج هــا را در این اســتان تهدید 

می کند.
با این تفاسیر بررســی اعداد و ارقام و 

واقعیت های موجود نشــان می دهد 
آینده خوبی برای افزایش جمعیت در 
پیش نخواهد بــود و اگر در روند فعلی 
تغییری ایجاد نشــود باید منتظر یک 
بحران واقعی بود در این شرایط شرکت 
کنندگان در میزگردی کــه اخیراً در 
اصفهان برگزار شــده معتقدند پول، 
درآمد تســهیالت دولت و حمایت از 
خانواده ها برای فرزنــد آوری آنقدرها 
هم الزامی و تأثیر گزار نیســت و باید 
آگاهی و فرهنگ سازی در این زمینه 
صورت بگیرد از جمله بانکی پور نماینده 
اصفهــان در دورهمی اجتماعی گفته 
اســت قبل از افتادن به این سیاهچاله 
و وقوع بحران جمعیــت باید نخبگان 
جامعه را نســبت به این موضوع آگاه 
کنند و جــز دغدغه اصلــی خود قرار 

دهند.

    تورم، بیکاری و تهیه مسکن با وام 
حل نمی شود

در این میزگرد همچنین رسول بخشی 
استادیار دانشگاه اصفهان عنوان کرده: 
تورم، بیکاری و تهیه مسکن با وام حل 
نمی شود و رشد فزاینده نقدینگی در 
کشورمان سر منشأ همه این مشکالت 
است که به ازای هر رشد نقدینگی تورم 
و بیکاری نیز افزایش پیــدا می کند، 
درواقع نظام اقتصــادی امروز بر خلق 

پول و بدهی استوار است.
وی افزود: نباید از عامل رشد نقدینگی 
برای فرزنــدآوری کمک گرفت و تنها 
کاری که می توان برای جمعیت انجام 
داد کنترل رشد نقدینگی است. نکته 
قابل توجه اینکه اقتصاد دادن حاضر در 
این جلسه بدون ارائه راهکاری عملیاتی 
و قابل اجرا تنها ره راهکار کنترل رشد 
نقدینگی بسنده کرده اما همچنان راه 
حل های عملیاتی روی میز این دغدغه 

مندان جمعیتی قرار ندارد.
عامل فرهنگی نســبت بــه اقتصادی 
نقش پررنگ تــری در ترویج ازدواج و 

فرزندآوری دارد

در خالل این میزگرد اســتاد جامعه 
شناســی دانشــگاه اصفهان حمید 
دهقانــی نیز بــر عامــل فرهنگی و 
نقش پر رنگ تر آن نســبت به عوامل 
اقتصادی تاکید داشــته است به گفته 
او ازدواج در کالن شــهرها و طبقــات 
باال به میزان کمتری مشاهده می شود 
و عامل فرهنگی نســبت به اقتصادی 
نقش پررنگ تــری در ترویج ازدواج و 
فرزندآوری دارد. حمیــد دهقانی در 
میزگرد درآمدی بــر کارآمدی نظام 
جمهوری اســالمی ایران در گام دوم 
انقالب و با اشــاره به مسئله جمعیت 
اظهار داشت: یکی از مهم ترین مفاهیم 
از منظر جامعه شناســی و نقش آن بر 
جمعیت، ســبک زندگی است؛ سبک 
زندگی مدرن بخــش بزرگی از دنیای 
امروز را شــکل داده کــه خروجی آن 
تأخیر در ازدواج، تجــرد قطعی، تک 
فرزندی است. اســتاد جامعه شناسی 
دانشگاه اصفهان با اشــاره به اهمیت 
جمعیت خاطر نشــان کرد: جمعیت 
ارتباط مســتقیمی با قــدرت و نفوذ 

سیاسی هر کشوری دارد.

    گره جمعیتی با قــول و وعده باز 
نمی شود

در بررسی سخنان و راهکارهای ارائه 
شــده در این میزگرد چند مورد قابل 
ذکر اســت؛ اول اینکه دغدغه مندی 
برای رشد جمعیت بی اهمیت نیست اما 
رشد جمعیتی به شدت به پارامترهای 
کالن و پیچیده اقتصادی سیاســی و 
فرهنگی گره خورده که تغییرو تحول 
در آن بــا شــرایط و رویه های موجود 

سخت خواهد.
دوم اینکــه اگر چه قانــون جمعیتی 
کشور تدوین و ابالغ شده است اما این 
قانون بر اساس واقعیت های موجود و 
از آن مهمتر نیازهای جمعیتی جوان 
نوشته نشده اســت گویی قوانین در 
مدینه فاضله ای تدوین شــده و حاال 
باید در جامعه ای با واقعیت های سخت 

و پیچیده اجرا شود پس طبیعی است 
که این قانون بر اساس نظر بسیاری از 
کارشناسان نتواند کارایی و نتایج الزم 

را داشته باشد.
سوم اینکه برخی از پر کارترین و دغدغه 
مند ترین افراد و شخصیت های سیاسی 
در زمینه جمعیت اتفاقاً از دل مناطقی 
بیرون آمده اند که خود دارای شرایط و 
بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی 
هســتند از جمله امیر حســن بانکی 
پور که اگر چه به عنوان شــخصیتی 
فرهنگی و اجتماعی از اصفهان راهی 
مجلس شــده اما نمی تواند تنها و تک 
بعدی مســاله جمعیت را دنبال کند 
آنهم در شرایطی که اصفهان از بحران 
خشکسالی یعنی خطر نابودی هزاران 
شغل، فرونشســت یعنی بحران برای 
مراکز جمعیتی اصفهان و دغدغه خانه 
و مسکن تعداد زیادی از ساکنان استان 
و مســاله آلودگی هوا یعنی غیر قابل 
ســکونت شــدن اصفهان در صورت 
الینحل ماندن به راحتــی عبور کند 
چرا که همه این عوامل می تواند مانعی 
بر ســر راه فرزندآوری و امید به ثبات 
در استان اصفهان باشــد. چهارم اگر 
چه به درستی بر وجه فرهنگ سازی 
در مســاله جمعیت اشــاره می شود 
اما آن ســوی دریچه هــای فرهنگی 
خواستگاه های فردی و اجتماعی قرار 
دارد که ریشه در امید به زندگی ثبات 
سیاسی و نرم های اجتماعی دارد و در 
شــرایط کنونی آیا این پشتوانه ها حد 
قابل قبولی در میان مردم دارند آیا تورم 
قیمت های لحظه ای استرس و اضطراب 
ناشی از نبود ساختارهای اقتصادی با 
ثبات اجازه تغییر نگرش ها و صحبت از 
فرهنگ سازی را به کارشناسان و حتی 

مردم عادی می دهد.
و در نهایت نمی توان با شعار، وام، بستن 
راه های سقط جنین و قوانین فکری به 
حال این مســاله کرد گره جمعیتی با 
مسائل اساسی تری باز خواهد شد لطفاً 

آنها را پیدا کنید.

نقد و نظری بر دیدگاهها و دغدغه های جمعیتی استان اصفهان:

فرصت های جوان سازی جمعیت علمی و عملی است نه شعاری
مرضیه محب رسول:   فرزندآوری با توجه به واقعیت های 
امروز جامعــه تقریباً دیگر اولویت به حســاب نمی آید. 
اتفاقی تلخ که آمار و اعداد آن را تأیید می کنند مردم آن 

را می بینند و مسوالن همچنان به دنبال راهکار می گردند.
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در شــــــهر 

ترفندهای بازاریابی 
شب عید

یک استاد اقتصاد:

اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی 
در میانه راه است

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
مجموعه ای از راهبردها و سیاست های محوری کشور است، گفت: 
به صورت مختصر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در میانه 

راه هستیم.
»اقتصاد مقاومتی« اصطالحی است که در سال 13۸۹ برای اولین 
بار توسط مقام معظم رهبری به منظور سامان دهی نظام اقتصادی 
کشور متناسب با شــرایط جاری داخلی و بین المللی و با مبنا قرار 
دادن اصول انقالب مطرح شد و در سال 13۹۲ سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی ابالغ شد.
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید 
داخل و تالش برای خوداتکایی اســت، حمایت از تولید ملی، کار و 
سرمایه ایرانی، محدودســازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد، 
توجه به نخبگان و بهره گیری از فناوری نوین، جلوگیری از سوداگری 
و فعالیت های غیر مولد، مردمی سازی اقتصاد و توانمندسازی آحاد 
مردم، اولویت تولید بر واردات و حمایــت از خرید کاالی داخلی، 
تدوین دقیق نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت 
جدی مســئوالن از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت 
صاحبان سرمایه و نیروی کار، تثبیت قیمت ارز در بازار، اشتغال زائی 
و ایجاد فرصت های شغلی و تقویت نقش مردم و باال بردن مشارکت 
مردمی از جمله راهکارهایی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
پیشنهاد شده اســت. حال باید دید وضعیت پیشبرد سیاست های 

اقتصاد مقاومتی در کشور چگونه است؟
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت وگو با ایسنا، با ارزیابی 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار کرد: اقتصاد 
مقاومتی مجموعه ای از راهبردها و سیاست های محوری کشور است 
و نه می توان گفت آنچه در ماه ها و سال های اخیر در اقتصاد ایران 
انجام شده بی اعتنایی کامل نسبت به آن بوده و نه می توان گفت که 

به طور جامع و سازگار مورد توجه قرار گرفته است.
محمد واعظ گفت: بــرای مثال در الیحه بودجــه 1۴۰1 دولت به 
مجلس، ابعادی از اهداف اقتصاد مقاومتی وارد شــده است، اما این 

موارد هنوز از جامعیت کامل و الزم برخوردار نیست.
وی توضیح داد: برای مثال در حالیکه ســعی شــده حجم کسری 
بودجه عملیاتی دولت در سال 1۴۰1 کمتر شود، اما همچنان نرخ 
رشد اجزایی از مخارج دولت باالست و در نتیجه از آن حیث اقتصاد 

مقاومتی مورد توجه الزم و کافی قرار نگرفته است.
این استاد اقتصاد با اعتقاد بر اینکه در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در میانه راه هســتیم، ابراز امیدواری کرد: با تجمیع افکار 
و مقابله با انســدادهای فکری به مفهوم جامع، شــاهد تحقق این 

راهبرد باشیم.
وی درباره گالیه و انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت پایین 
لوازم خانگی و خودرو و همچنین قیمت باالی آن با وجود حمایت از 
این دو صنعت، اظهار کرد: مسائل دو صنعت ذکر شده تا حد زیادی 
به معضل عدم تولید فناوری داخلی بســتگی دارد، به این معنا که 
در صنعت خودرو بیشتر و در صنعت لوازم خانگی با شدت کمتری 

تولیدکنندگان داخلی مونتاژ می کنند.
واعظ توضیح داد: متاســفانه صنایع ما در عمیق ترین الیه فناوری 
که طراحی مفهومی اســت، مقلد هســتند، البته آنچنان که گفته 
شد در تولید لوازم خانگی این معضل با شدت کمتری مواجه است 
و تا وقتی تولیدکنندگان داخلی ایــن دو صنعت توانایی طراحی را 
نداشــته باشــند، توقعات مقام معظم رهبری و مردم ایران تحقق 

نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه دســتیابی به قدرت طراحی، مستلزم استقرار 
واحدهای کارآمد تحقیق و توســعه در این صنایع و کارآمدسازی 
واحدهای تحقیق و توسعه موجود است، تصریح کرد: این کار خود 
مستلزم اتصال واحدهای تحقیق و توســعه با شبکه علم و فناوری 
کشور به خصوص در دانشگاه ها اســت، در غیر این صورت عماًل و 
باطناً این دو صنعــت به الیه های عمیق فناوری دســت نخواهند 
یافت و در نتیجه دامنه تاثیرگــذاری محدودی بر قیمت و کیفیت 

خواهند داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، به صورت مختصر در اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی در میانه راه هستیم.
وی دربــاره وجــود تحریم هــا و تأثیر بــر اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: تحریم هــا از یک طرف مانع اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی شــده و از سوی دیگر زمینه هایی را 

برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مهیا کرده است.
واعظ ادامه داد: قبل از تحریم ها واردات سهل و باالی لوازم خانگی 
مانع رشــد و توســعه داخلی شــد و اگر چنانچه آن جریان تداوم 
می یافت، ما دستاوردهای سه سال اخیر صنایع کنونی و تولید لوازم 

خانگی را در اختیار نداشتیم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: از سوی دیگر تحریم ها هزینه 
تجارت با خارج را همچون خرید دانش فنی، خرید مواد اولیه، مواد 
واسطه ای و ... را برای بنگاه های تولیدی داخل به طور متوسط حدود 

1۵ درصد در مقایسه با شرایط غیرتحریمی افزایش داده است.

معمار و فعال فرهنگی مطرح کرد:

بازشناسی معماری 
معاصر اصفهان در 

گذار

پلتفرم »گذار«، نام پروژه ای اســت که با تمرکز بر معماری معاصر و 
به همت جمعی از جوانان دغدغه مند اصفهان با هدف بازدید، ثبت و 

مستندنگاری معماری معاصر این شهر پایه گذاری شده است.
محمد آزاد، معمار و فعال فرهنگی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پلتفرم 
گذار متمرکز بر آگاهی بخشی و مستندنگاری معماری ارزشمند پیرامون 

است و در آینده به توسعه فعالیت هایی مرتبط با این هدف می پردازد.
وی در توضیح چیستی مفهوم گذار ادامه داد: گذار پلی است میان قدیم 
و جدید و با بحران هایی همراه است و اگر جامعه بتواند آنها را با موفقیت 
پشت سر بگذارد، »عصر جدید« آغاز می شود. »جامعه در حال گذار« 
بیانگر ویژگی های یک جامعه در دوره انتقال از یک وضعیت به وضعیت 

دیگر است.
این معمار بیان کرد: از دید نظریه پردازان مکتب کالسیک مدرنیزاسیون، 

جامعه در حال گذار، جامعه ای است در حال انتقال از چارچوب سنت به 
مدرنیته که جامعه سنتی را نقطه مقابل جامعه مدرن توصیف می کنند 
و حرکت از سنت به مدرنیته را امری اجتناب ناپذیر می دانند. این معمار 
گفت: وضعیت در حال گذار، وضعیتی اســت که در آن »خلل ناپذیر 
بودن« و »تخطی ناپذیر دانستن« چارچوب فکری حاکم مورد شک 
قرار می گیرد. در سال های اخیر گروه های بسیاری به بازدید و تحلیل 
آثار تاریخی و همین طور آثار تازه ساخته شــده معماری پرداختند 
که نپرداختن به آثار فاخر و واجــد ارزش دوره معاصر مابین آنها، ما را 
به این فکر واداشــت، به این مهم بپردازیم.  آزاد تصریح کرد: آثار دوره 
گذار معماری ایران یعنی زمان آشنایی و مواجهه ایرانیان با معماری 
مدرن و نحوه برخورد و حل مسئله این دگرگونی، می تواند الهام بخش 
معماران کنونی و آینده در خلق این گونه فضاها باشد. او با اشاره به اینکه 

برنامه های بازدید این گروه با حضور و تحلیل معماران دغدغه مند صورت 
می پذیرد، خاطرنشان کرد: در هر بازدید حدود صد نفر متقاضی وجود 
دارد. ماحصل این پروژه، تحلیل، ثبت مدارک و عکس ها است که همه 
ابتدا در پلتفرم مجازی گذار بارگذاری و نهایتاً قرار است به صورت یک 
کتاب منتشر شود. به دلیل محدودیت های کرونا ظرفیت هر بازدید ۲۰ 
نفر در نظر گرفته شده، اما در برخی بازدیدها گاهی حدود 1۰۰ نفر نیز 

ثبت نام کردند.
 بازدید کننده ها هم افراد مختلفی چون معماران، دانشجوهای رشته های 
مرتبط، افراد عادی و یا حتی ســاکنین و مجاورین آن بنا هســتند. 
عالقه مندان برای شــرکت در این رویداد و برای هر بازدید به شــکل 
www. جداگانه می توانند به پیج اطالع رسانی ایوان و گذار و یا به آدرس

ivangroup.org مراجعه کنند.

گفت و گو

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد؛

عراق بزرگ ترین مشتری کاالهای اصفهانی
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشــاره به افزایش ۶۲ 
درصدی صادرات گمرکات استان، گفت: عمده کشورهای 
هدف صادراتی گمرکات استان اصفهان عراق، پاکستان، 

افغانستان، ترکیه و ارمنستان است.
رسول کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه در یازده ماهه 1۴۰۰ 
تشریفات صادرات ۲۶ هزار و 3۶۵ فقره اظهارنامه به وزن یک 
میلیون و ۹۴۴ هزار و ۸۲۲ تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
۲1۶ میلیون و ۵۶۴ هزار دالر در ۵ گمرک استان اصفهان 
انجام شده است، اظهار کرد: این آمار در مقایسه با سال قبل 
از نظر تعداد ۲3 درصد، از حیــث وزن 1۴ درصد و از لحاظ 

ارزش ۶۲ درصد رشد داشته است.
وی درباره فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک هر 
گمرک در یازده ماهه 1۴۰۰، گفت: اظهارنامه های صادراتی 
گمرک اصفهان به ارزش ۶۰۴ میلیــون و ۶۶۰ هزار دالر و 
وزن یک میلیون و 173 هزار و 73۹ تن بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۶۹ درصد و از نظر وزنی 

1۸ درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان درباره صادرات گمرک 
کاشان گفت: تا پایان بهمن امسال به ارزش ۴11 میلیون و 
3۹۸ هزار دالر و به وزن ۵1۰ هزار و 7۴۶ تن کاال تشریفات 
صادرات از طریق گمرک کاشان انجام شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۶۹ درصد و از نظر وزن 

۲۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایســنا و به نقل از گمرکات اســتان اصفهان، 
کوهســتانی پزوه در زمینه صادرات گمــرک اختصاصی 
مجتمع فوالد مبارکه، گفت: در یازده ماهه امسال به ارزش 
7۹ میلیون و ۴37 هزار دالر و بــه وزن ۸۵ هزار و ۲73 تن 
کاال تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع 
فوالد مبارکه انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزش ۲۰ درصد رشد و از نظر وزن 3۸ درصد 

کاهش داشته است.
وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن، گفت: 
در این مدت، 11۲ میلیون و ۴۲۵ هزار دالر و به وزن 17۴ 
هزار و ۲۵۲ هزار تن کاال تشریفات صادرات از طریق گمرک 
اختصاصی ذوب آهن انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر ارزش ۶۰ درصد و از لحاظ وزنی ۵ درصد 

افزایش داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان درباره صادرات گمرک 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: در یازده 
ماهه ابتدای امســال ۸ میلیون و ۶۴3 هزار دالر و به وزن 
۸1۲ تن تشریفات صادرات از طریق کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 3۰ درصد کاهش و از 

لحاظ وزنی ۶7 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان پاسخ داد:

خدمات مددجویان اصفهان رایگان می شود؟
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: مددجویان تحت پوشش این نهاد 
برای رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز خود براساس رعایت اصالح الگوی 
مصرف، در سامانه soha.emdad.ir ثبت نام کنند. کریم زارع در گفت وگو با 
ایمنا، از رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان تحت پوشش این نهاد 
خبر داد و اظهار کرد: اقدامات اولیه برای اجرای طرح رایگان شدن یا تخفیف 
قبوض مصرفی از طریق فراخوان های متعدد به مددجویان اطالع رسانی شده 
و برای آن دسته از مددجویانی که شماره اشــتراک خود را اعالم کردند در 
حال اجرا است. وی درخصوص شرایط انجام فرآیند توسط مددجویان برای 
بهره مندی از این طرح، افــزود: خانوارهای تحت حمایت می توانند کدهای 
اشتراک قبوض را برای ثبت در سامانه سها، به مددکار خانواده خود یا دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت ارائه دهند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان ادامه داد: آن دسته از مددجویانی که می توانند با مراجعه به 
سامانه سها به نشانی soha.emdad.ir اقدام کنند، ابتدا در قسمت نام کاربری 
و رمز عبور، کد ملی سرپرست خانوار را وارد و سپس با کلیک روی گزینه ثبت 
کد اشتراک قبوض آب، برق و گاز، شماره اشتراک را وارد کرده و در انتها گزینه 
ثبت و ارسال درخواست را بزنند. وی با تاکید بر اینکه مددجویان می توانند 
پس از تکمیل مراحل ثبت در قســمت نیازمندی ها، انشعابات ثبت شده را 
مشــاهد و ویرایش کنند، گفت: در طول مدت یک هفته کاری حداقل کد 
اشتراک های ۴۰ هزار خانوار صاحب خانه تکمیل خواهد شد و امیدواریم تا 
پایان سال با مراجعه حضوری مددکاران و همراهی در ثبت اطالعات توسط 
خود مددجویان بتوانیم این امر را به طور کامل برای خانوارهای تحت پوشش 

محقق کنیم.



فرماندار تیران و کرون:

مدیریت شهری برای نشاط مردم 
برنامه ریزی کند

پیـش  از  نجف آبادی هـا  همیشـگی  حضـور  گفـت:  نجف آبـاد  امام جمعـه 
از انقـاب تـا دوران دفـاع مقـدس و دفـاع از حـرم ائمـه اطهـار و حراسـت از 
آرمان هـای رهبـری باعـث شـده اسـت کـه نـام نجف آبـاد در اسـتان اصفهان 
بدرخشـد. حجت االسام والمسـلمین مصطفـی  نگینـی  و کشـور، همچـون 
حسـناتی، در نشسـت خبـری بزرگداشـت روز حماسـه و ایثـار نجف آبـاد بـا 
بیـان فلسـفه و چرایـی برگزاری چنیـن برنامـه ای، اظهار کرد: شـاید در ذهن ها 
این سـؤال شـکل بگیرد که در شـرایط کنونی و با وجود مشـکات اقتصادی 
لـزوم برگـزاری ایـن قبیـل برنامه ها چیسـت و چه نیـازی از جامعـه را بر طرف 
می سـازد. در جواب این سـؤال باید گفت خدای سـبحان ما را به تفکر و تدبر 

در تاریـخ گذشـته امـر می کند.
وی ادامـه داد: آیـات صریحـی وجـود کـه مؤمنـان را از خیانت بـه امانت های 
تاریخـی خـود منـع کـرده اسـت. دسـتاوردها و افتخـارات انقـاب اسـامی، 
امانت هایـی هسـتند کـه بایـد بـه دسـت نسـل موجـود برسـد و حفـظ ایـن 

دسـتاوردها واجـب اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، امـام جمعـه نجف آبـاد گفـت: هیـچ فرهنـگ و ملتـی 
نمی توانـد راهـش را بـه درسـتی ادامـه دهـد، مگـر اینکـه راه طـی شـده را بـه 
خوبـی بررسـی کنـد و از آن برای برنامه ریزی ادامه مسـیر اسـتفاده کند و باید 

موفقیت هایـی کـه در گام اول انقـاب داشـتیم را بیـان کنیـم.
حسـناتی بـا تأکیـد بـر اینکـه بیـان موفقیت هـا خودنمایی نیسـت، خاطرنشـان 
کـرد: بـرای اینکه بتوانیـم روحیه جهـادی را حفظ کنیم بایـد برنامه ریزی های 
کوتـاه و بلندمـدت داشـته باشـیم. بدانیم کجـا بودیم و به کجا رسـیدیم و باید 

قهرمانـان این میدان را بشناسـیم.
وی بـه حضـور مـردم نجف آبـاد در عرصه هـای مختلـف پرداخـت و تصریح 
کـرد: بسـیاری از حرکت هـای پیـش از انقـاب در نجف آبـاد شـکل گرفتـه 
اسـت. پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، نجف آبـاد در حفـظ دسـتاوردهای 
نظـام، حفاظـت از شـخصیت های انقـاب و حراسـت از آرمان هـای رهبـری 
حضوری فعال داشـتند. مـردم نجف آباد همچنیـن در دوران دفاع مقدس ابتدا 
در تیپ نجف اشـرف و سـپس در قامت لشـکر ۸ نجف اشـرف رشـادت های 
زیـادی داشـتند. همچنیـن حضـور ایـن مـردم در سـازمان های رزمـی دیگـر 

اسـتان ها نیـز متمایـز بود.
امام جمعـه نجف آبـاد در ادامـه بـه عملیـات خیبـر و شـهادت بیـش از ۳۰۰ نفر 
جوانان نجف آباد در این عملیات اشـاره کرد و گفت: لشـکر ۸ نجف اشـرف 
در دوران دفـاع مقـدس حضوری چشـمگیر داشـت کـه اوج این حضـور، در 
عملیـات خیبـر و تقدیم جـان و مال و جوانـان این دیار به انقاب اسـامی بود 
که پس از آن، مردم نجف آباد با سـربلندی به پیشـواز شـهدای خود شـتافتند.

حسـناتی خاطرنشـان کـرد: بعـد از بازگشـت پیکـر ایـن شـهدا، اعزام هـا روح 
تازه تـری گرفـت. اعزام هـای بعـدی قوی تـر و بیشـتر شـد و تـا بعـد از پذیرش 

قطعنامـه حضـور نجف آبادی هـا در جبهه هـا ادامـه داشـت.
وی افـزود: امـروز میـدان عوض شـده، ولی هدف همان اهداف سـابق اسـت. 
تجربیات و دسـتاوردهای جدیدی به دسـت آورده ایم و نسـل جوان ما آگاه تر 
شـده اند. مـردم و مسـئوالن مـا آماده تـر هسـتند و امـروز در میدان اقتصـادی و 

فرهنگـی بایـد همـان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس را داشـته باشـم.

شهرستان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  رئیس  ترابیان  علی 
نطنز در تشریح این خبر گفت: بمناسبت گرامیداشت ایام اهلل 
دهه فجر، نمایشگاه توانمندی های هنری و صنایع دستی بانوان 
شهرستان به همت شورای اسامی شهر نطنز و همکاری مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای با حضور امام جمعه، معاون فرماندار، 
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج وشورای اسامی شهر نطنز و 

تعدادی از روسای ادارات شهرستان برپا گردید.
علی ترابیان در تکمیل این خبر افزود: مراکز و آموزشگاههای 
آزاد فنی و حرفه ای شهرستان با برپایی 6 غرفه از صنایع دستی 
و هنری در رشته ها و حرفه های هنرهای تجسمی، صنایع دستی 
و  طراحی  بافت،  چرم(،  شیشه،  سنگ،  سفال،  فلز،  )چوب، 
دوخت، هنرهای تزئینی و ...... حضوری فعال و چشمگیر در 
این نمایشگاه داشتند. وی ادامه داد: دوره های آموزشی کپسولی 
و میز خدمت و مشاوره آموزشی و هدایت شغلی در کنار این 

نمایشگاه برپا گردیده است
درپایان مقررگردید ناحیه مقاومت بسیج نطنز با اعطای تسهیات 
قرض الحسنه به هنرمندان و کارآموزان و مؤسسین آموزشگاه 

واجد شرایط از آنها در این زمینه حمایت نماید.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان گفت: این اداره در سال جاری 
تاکنون زمین ساخت ۱۱۱۴ واحد مسکونی در شهرستان اردستان را تأمین کرده 
است. مجتبی پورشفیع در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تنها پروژه فعال راهسازی 
اداره راه و شهرسازی اردستان، پروژه ۵ کیلومتر باقیمانده جاده اردستان به زواره 

است که با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه عملیات خاکی و ابنیه این قسمت از جاده اردستان به زواره تا پایان 
اسفندماه به پایان می رسد، افزود: در حال حاضر این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت 
عملیات خاکی دارد و اگر موضوع آب و هوا اجازه روکش آسفالت را بدهد، 
مانعی برای این عملیات وجود ندارد. رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان با اشاره 
به ۵ کیلومتر باقیمانده محور اردستان به اصفهان، گفت: اکنون این پروژه به دلیل 
طراحی اجرای پل راه آهن متوقف شده است و به محض اینکه طراحی این پل به 

اتمام برسد عملیات اجرایی خاکی آن انجام می شود.
پورشفیع با بیان اینکه پروژه محور اردستان به زواره هیچ ردیف اعتباری نداشته 
و همه اعتبارات آن با پیگیری های نماینده مردم در مجلس و سفرهای مسئوالن 
کشور به شهرستان تأمین شده است، گفت: در تاش هستیم در شش ماه ابتدای 
سال ۱۴۰۱ هر دو پروژه راهسازی شهرستان را به اتمام برسانیم و زیر بار ترافیک 
ببریم. وی درباره موضوع مسکن در شهرستان اردستان، گفت: از ابتدای امسال با 
نگاهی که مسئوالن شهرستان داشتند یک جهش بسیار بلندی در واگذاری زمین 

و مسکن سازی در این شهرستان آغاز شده است.
راه و  به واگذاری های سازمان  اشاره  با  اردستان  راه و شهرسازی  اداره  رئیس 
شهرسازی در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ 
سهمیه زمیِن تعهد به خانواده های شهدا و ایثارگران در اردستان واگذار شده؛ 
همچنین شش پاک زمین جهت ساخت ۱۲ واحد برای خانواده های دو معلول 

در این شهر واگذار شده است.
پورشفیع اضافه کرد: با مساعدت اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون تعداد 
۱۰۴ پاک مسکونی جهت ساخت ۲۰۸ واحد مسکن محرومان و زمین ساخت 
تعداد ۱۳۲ واحد طرح اقدام ملی به بنیاد مسکن واگذار شده و همچنین تعداد ۲۸ 

پاک زمین از محل تبصره 6 به شهرداری اردستان واگذار شده است.
وی درباره واگذاری زمین در دیگر شهرهای شهرستان، گفت: در شهر زواره 
تعداد ۴۹ پاک زمین به خانواده های شهدا و ایثارگران، تعداد ۵۰ واحد مسکونی 
به خیریه قمر بنی هاشم برای ساخت برای خانواده های کم درآمد، زمین 6 پاک 
جهت ساخت ۱۲ واحد مسکونی برای خانواده های دومعلول، زمین ۴۰ پاک 
مسکونی برای ساخت ۸۰ واحد مسکونی پروژه اقدام ملی و ۹۰ پاک مسکونی 
برای ساخت ۱۸۰ واحد مسکونی پروژه محرومان و ۷ پاک زمین برای ساخت 

۱۴ واحد مسکونی ویژه محرومان کمیته امداد در شهر زواره واگذار شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان گفت: در شهر مهاباد زمین ۱۱۰ مسکن 
برای ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی اقدام ملی، تأمین زمین برای ساخت ۸ واحد 
ویایی برای خانواده های شهدا، یک پاک برای خانواده دو معلول و ۱۰ واحد 
پاک مسکونی برای ساخت ۲۰ واحد مسکونی مسکن محرومان در این شهر 

واگذار شده است.
قیمتزمیندراردستانمتعادلمیشود

پورشفیع با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر مسکونی در هر سه شهر شهرستان به 
اندازه کافی وجود دارد، گفت: این اداره در سال جاری تاکنون زمین ساخت 
۱۱۱۴ واحد مسکونی در شهرستان اردستان را تأمین کرده است و دستگاه های 
اجرایی شهرستان و یا هر نهاد حمایتی به هر اندازه ای که درخواست زمین داشته 

باشند می توانیم تأمین کنیم.
مسکن  زمین جهت  واگذاری  در  و شهرسازی  راه  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  واگذار  رایگان  به صورت  زمین ها  همه  و  نیست  درآمدی  رویکرد 
خاطرنشان کرد: یکی از هدف های اصلی واگذاری زمین توسط راه و شهرسازی 

متعادل کردن قیمت زمین و مسکن در شهرستان است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان خبر داد:

 تأمین زمین برای ساخت
۱۱۱۴ واحد مسکونی در اردستان

گـزارش

ایـن  در  شـهری  مدیریـت  گفـت:  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار 
شهرسـتان بایـد بـرای نشـاط و شـادات مـردم بـه مناسـبت اعیاد و 
مناسـبت ها برنامـه ریـزی کنـد و عملکـرد کنونـی در ایـن بخش 
مطلـوب نیسـت. علـی محمـدی کیا در نشسـت سـتاد تسـهیات 
سـفر تیـران و کـرون در محـل فرمانـداری ایـن شهرسـتان افزود: 
شـهرهای  از  عسـگران  و  رضوانشـهر  تیـران،  شـهرداری های 
و  برنامه ریـزی  مذهبـی  و  ملـی  مناسـبت های  بـرای  خطـه  ایـن 

فعالیت هایـی را بـرای نشـاط مـردم اجـرا کننـد.
وی بـا اشـاره بـه نزدیک بـودن عید نـوروز و آیین های سـنتی در 
ایـن ایـام اظهارداشـت: عـاوه بر پیش بینـی برنامه برای مسـافران 
و جـذب توریسـت، اجـرای فعالیت هایـی مثـل تـور بازدیـد از 
نقـاط تاریخـی و گردشـگری شهرسـتان و رویدادهـای فرهنگی 

و هنـری بایـد در دسـتور کار قـرار گیرد.
فرمانـدار تیـران و کـرون به مردمی سـازی فعالیت هـای فرهنگی، 
اقتصـادی و اجتماعی خاطرنشـان کرد: مسـئوالن نهادهای اداری 
و خدماتـی نبایـد در ایـن راسـتا نسـبت بـه فعالیت هـای خـود بی 

توجه باشـند.
محمـدی کیا با اشـاره به نیـاز به آمادگی برای سـفرهای نوروزی 
توسـط دسـتگاه های خدمـات رسـان بیـان کـرد: تصمیـم گیـری 
بـرای نـوروز بر اسـاس شـرایط کرونایی بـوده ولی دسـتگاه های 

اداری آمادگـی الزم را کسـب کنند.
وی بـا بیـان اینکـه دو ایسـتگاه سـامت و نـوروزی در جاده های 
ایـن شهرسـتان ایجـاد می شـود، یادآورشـد: در شـهرها نیـز برای 
توسـط  محلـی  بایـد  مسـافران  بـه  دهـی  و خدمـات  راهنمایـی 
شـهرداری و همـکاری دیگـر نهادهـا مثـل هـال احمـر و میراث 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری ایجـاد شـود.
فرمانـدار تیـران و کـرون از مدیران دسـتگاه های اداری خواسـت 
تـا بـه دغدغه هـای مـردم در مـاه پایانـی سـال رسـیدگی ویـژه 
داشـته باشـند و از روزمرگـی خـارج شـوند و بـرای گشـایش در 
مشـکات و خدمـت رسـانی بـه مـردم طـرح ارائـه کننـد. تیـران 
و کـرون در ۴۵ کیلومتـری غـرب اصفهـان و دارای سـه شـهر و 
بیـش از ۴۰ روسـتا اسـت و از نقـاط مهـم گردشـگری اسـتان بـا 

جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی اسـت.

مدیر منطقه تاریخی، فرهنگی کاشان خبر داد:

اجرای طرح بهسازی بازارچه سردار

نمایندهمردمشهرستانخمینیشهردرمجلسشورایاسالمی:

دشمن برای تحریف وقایع دوران انقالب کمر همت بسته است
نماینـده مـردم شهرسـتان خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـامی 
بیـان داشـت: دشـمن بـرای تحریـف وقایـع دوران انقـاب و دفـاع 
والمسـلمین  حجت االسـام  اسـت.  بسـته  همـت  کمـر  مقـدس 
محمدتقی نقدعلی در مجلس شـورای اسـامی در جلسـه شـورای 
فرهنـگ عمومـی اظهـار کـرد: در قانون هایـی کـه در خصـوص 
ارشـاد بیـان شـده، قانـون رشـد فضایـل اخاقی بـر اسـاس ایمان و 

تقـوی از اهمیـت واالیـی برخـوردار اسـت. 
نماینده مردم شهرسـتان خمینی شـهر در مجلس شـورای اسامی با 
بیـان ایـن مطلـب کـه شـورای فرهنگ عمومـی یکـی از قوی ترین 
شـوراهای شهرستان به حسـاب می آید ادامه داد: بررسی معضات 
شهرسـتان و ارجاع آن به اسـتان از دیگر قانون های مطرح شـده در 

ارشـاد اسـت کـه نمی تـوان امیـد چندانـی بـه قسـمت دوم آن کـه 
منظـور ارجـاع بـه اسـتان اسـت را داشـته باشـیم وبایـد به ایـن نقطه 
برسـیم کـه راهـی بـرای برون رفـت معضـات بیابیـم. وی در ادامه 
گفت: در شـهر درچه شـخصیت های علمی برجسـته ای مانند آیت 
اهلل سـیدمحمد باقـر درچـه ای و شـهید نواب صفوی درخشـندگی 
دارنـد و شایسـته مـردم شـهر درچـه اسـت کـه از امکانـات متوازن 

شهرسـتان برخوردار باشند.
حجت االسـام نقدعلـی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه شـهر 
درچـه بـه تنهایـی می توانـد پیشـواز شـهر شـهادت باشـد، اضافـه 
کـرد: درصد شـهدای شـهر درچه نسـبت به شـهدای اسـتان بیشـتر 
اسـت و انتسـاب نـام شـهر ایثـارو شـهادت زیبنـده این شـهر شـهید 

نهادهـای شهرسـتان را در  بیـن  افزایـی  پـرور می باشـد. وی هـم 
بحـث جهـاد تبییـن مهـم برشـمرد و تشـریح کـرد: امـروز دشـمن 
کمـر همـت در تحریـف وقایـع انقـاب و دفـاع مقـدس بسـته و 
وظایـف مجموعه هـای خدمـت رسـان تبییـن واقعیت هـای انقاب 
و دسـت آوردهای نظام جمهوری اسـامی ایران وبیـان ارزش های 
دفـاع مقـدس بـوده و مقایسـه وضعیـت شهرسـتان خمینی شـهر در 
دوران قبـل و بعـد از طاغـوت گوشـه ای از جهـاد تبیـن اسـت کـه 
رهبـر معظـم انقـاب اخیـراً در اهمیت ایـن موضوع سـخنانی ایراد 
نمودنـد. نماینـده مردم شهرسـتان خمینی شـهر در مجلـس در پایان 
خاطرنشـان کرد: مسـئوالن باید با اتحـاد و همدلی در رفـع نیازها و 

سه شنبه 3 اسفند 1۴00 | شمــــاره 1002مشـکات شهرسـتان از هیـچ کوششـی دریـغ نکنند.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

بهسازی  از اجرای مرحله دوم طرح  تاریخی، فرهنگی کاشان  مدیر منطقه 
بازارچه سردار این شهر با اعتبار پنج میلیارد ریال خبر داد.

محمدمسعود چایچی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به پیشینه و 
موقعیت بازارچه سردار، فاز نخست عملیات بهسازی این مکان در سال ۹۷ و با 

صرف اعتباری ۱۵ میلیارد ریال انجام شده بود.
وی افزود: آسفالت فرسوده و عدم تناسب آن با فضای تاریخی، مورد گایه 
مداوم شهروندان و کسبه بازارچه سردار بود. بنابراین مدیریت شهری بر آن 
شد تا عملیات بهسازی بازارچه به عنوان بخشی از برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ 
را اجرا کند. مدیر منطقه تاریخی، فرهنگی کاشان، افزود: کف فرش بازارچه 
سردار تا گذر میدان امیر، اصاح و حذف زائده های فیزیکی همراه با تعویض 
انشعاب های غیربهداشتی و فرسوده برخی از سازمان های خدماتی به عنوان 
اقدامات ضروری برای بهسازی این مسیر مورد توجه قرار گرفته و مکاتبه های 

الزم با مجموعه های مربوط انجام شده است.

برای  سردار،  بازارچه  آسفالت  به ضخامت  توجه  با  کرد:  تصریح  چایچی 
جمع آوری آن، از بیل های سبک استفاده شده تا ضمن ایجاد قابلیت برداشت 

آسفالت، آسیبی به زیرسازی معبر وارد نشود.
وی گفت: انتظار داریم در زمان اجرای طرح با همراهی و تعامل خویش زمینه 

را برای ساماندهی و ارتقای وضعیت خدمت رسانی شایسته فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، بازار بزرگ کاشان یکی از زیباترین بازارهای ایران است که 
از دیرباز به دلیل ساماندهی منظم و معماری بی نظیر و با شکوه فضاها، مورد 
توجه و تحسین بوده و به شماره ۱۲۸۴ در شهریورماه ۱۳۵۵ در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است.
بازار کاشان شامل ۲۲ اثر تاریخی است که تیمچه امین الدوله، تیمچه بخشی، 
کاروانسرای نو و گمرک، آب انبار صباغ، مسجد و مدرسه میانچال، مسجد 
میرعماد، مسجد و مدرسه امام خمینی )سلطانی(، آب انبار و حمام گذر نو و 

حمام خان از نمونه های آثار موجود در مجموعه تاریخی بازار کاشان هستند.

امام جمعه نجف آباد:

مردم نجف آباد در دفاع از آرمان های رهبری نقش اساسی داشتند
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

نطنز خبر داد:

 حضور پررنگ مراکز
و آموزشگاه های فنی و حرفه ای 

 آزاد شهرستان در نمایشگاه
صنایع دستی و هنری بانوان

آگهی مزایده )نوبت اول(

علیرضا پیرمرد نائینی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین شناسه: 1282592

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید:
1-یک باب مغازه تجاری متعلق به موقوفه رباط شاه عباسی

2-سه باب مغازه تجاری متعلق به امامزاده سلطان سید علی )علیه السالم( نائین
آکهی مزایده نوبت دوم

1-یک باب مغازه تجاری متعلق به امامزاده سلطان سید علی )علیه السالم( نائین
تمامی واحد های تجاری فوق در مجتمع تجاری الماس کویر شهرستان نائین واقع گردیده است و عالوه بر موارد فوق تعداد 13 واحد تجاری واقع در طبقه فوقانی 

مجتمع تجاری مذکور ؛ بدون تشریفات مزایده به متقاضیان به صورت اجاره واگذار می گردد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین مراجعه و یا با شماره 46253084-031 تماس حاصل 

فرمایند و از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 فرصت دارند درخواست خود را تحویل اداره مذکور نمایند.

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

agahinaslefarda.ir
 سایت ثبت آگهی مفقودی



Iran’s trade with the mem-
bers of the Economic Coop-
eration Organization (ECO) 
exceeded $13.11 billion in 
the first 10 months of the 
current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-Jan-
uary 20, 2022) to register a 
41 percent increase year on 
year, the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) 
said.
According to Ruhollah Latifi, 
the trade with the mentioned 
countries also increased by 
25 percent in terms of weight 

in comparison to the figure 
for previous year’s same 10 
months, IRNA reported.
As reported, during the 
said 10 months Iran trad-
ed over 24,758,827 tons 
of commodities worth 
$13,110,812,971 with ECO 
member countries includ-
ing Turkey, Afghanistan, 
the Republic of Azerbaijan, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Pa-
kistan, Tajikistan, Turkmeni-
stan, and Uzbekistan.
Iran exported 21.035 mil-
lion tons of commodities 
worth over $8.419 billion to 

the said nations in the men-
tioned period.
As reported, the Islamic Re-
public’s export to ECO mem-
bers in the said 10 months 
increased by 36 percent and 
51 percent compared to the 
figures for the previous year 
in terms of weight and value, 
respectively.
He said major export desti-
nations of the Iranian goods 
in the said union were Turkey 
with about $4.530 billion of 
imports, Afghanistan with 
$1.535 billion, Pakistan with 
$1.018 billion, and Azerbai-

jan with $438.332 million.
Petroleum products, dairy 
products, foodstuff, fresh 
and dried fruits, juices and 
citrus fruits, carpets, saf-
fron, fish, caviar, ornamental 
aquatic products, various 
stones, and construction 
equipment, clothing, indus-
trial equipment, bags and 
shoes, medicine, and health 
supplies, as well as plastic 
products, were Iran’s main 
exported items to ECO mem-
bers, according to Latifi.
Meanwhile, the country im-

ported 3.722 million tons of 
goods valued at over $4.691 
billion from the ECO mem-
ber countries, with Turkey, 
Pakistan, Uzbekistan, Ka-
zakhstan, Azerbaijan being 
the top sources of imported 
goods.
The value of Iranian imports 
from the ECO union in-
creased by 26 percent com-
pared to the previous year’s 
same time span, the official 
said. Basic goods, industri-
al machinery, raw materials 
for production, and medical 
supplies and medicine, were 
the top imported goods from 
ECO member states.
Iran and ECO members had 
traded more than 23.723 
million tons of goods worth 
$11.71 billion during the 
previous Iranian calendar 
year (ended on March 20, 
2021), of which the share of 
exports was 18.419 million 
tons of goods worth $6.890 
billion and the share of im-
ports from these countries 
was 5.312 million tons worth 
$4.819 billion. The Economic 
Cooperation Organization or 
ECO is an Asian political and 
economic intergovernmental 
organization that was found-
ed in 1985 in Tehran by the 
leaders of Iran, Pakistan, and 
Turkey.

Iran-ECO trade grows over 41%

Survey seeks to shed 
new light on Pale-
olithic life in south-
west Iran
An archaeological survey has be-
gun on historical sites in the Lali 
county, southwestern Khuzestan 
province, in an attempt to find 
more traces of human life in the 
Paleolithic era, the deputy provin-
cial tourism chief has announced. 
A team of archaeologists led by 
Mohammad-Javad Shoaei is 
exploring the Paleolithic period 
in Lali in this season of the sur-
vey, CHTN quoted Ahmadreza 
Hosseini Borujeni as saying on 
Sunday. 
Currently, the research team is 
studying areas in Lali such as the 
Pebdeh Cave, the mountainous 
section, and the plains of Pebdeh, 
among others, the official added.

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

Iran, Uzbekistan 
ink co-op MOU in 
their Joint Economic 
Committee meeting
Iran and Uzbekistan signed a 
memorandum of understanding 
(MOUI) at the end of the first 
day of the two countries’ Joint 
Economic Committee meeting in 
Tehran on Sunday.
The MOU, signed by Iran’s Indus-
try, Mining and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin and Uzbek-
istan’s Deputy Prime Minister 
and Minister of Investment and 
Foreign Trade Umurzakov Sardor 
Uktamovich, is on cooperation 
in economic (joint investment, 
customs, free zones, etc), trans-
portation, energy, science and 
technology, health, cultural, and 
tourism cooperation.
The Uzbek high ranking delega-
tion visiting Tehran to attend the 
14th meeting of Iran-Uzbekistan 
Joint Economic Committee, 
which kicked off on Sunday and 
will wrap up on Monday, will have 
meetings with the Iranian officials 
as well as traders and business-
men. Given the significance of 
the cooperation between the 
two countries’ private sectors, a 
business forum on investment 
opportunities of the two sides will 
be also held at the place of Iran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA) on Monday.
Iran-Uzbekistan trade stands at 
less than $500 million at present, 
while the presidents of the two 
countries have anticipated an out-
look of $1 billion.

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

Iranian skier 
Saveh Shemshaki 
announces retire-
m e n t
Iranian Alpine skier Hossein 
Saveh Shemshaki announced 
his retirement two weeks after 
he failed a doping test and was 
suspended from the 2022 Winter 
Olympic Games.
The 36-year-old, who raced for 
Iran in slalom and giant slalom at 
Vancouver 2010 and Sochi 2014, 
tested positive for the anabolic 
steroid Oral Turinabol ahead of 
the Games.
The Court of Arbitration for Sport 
(CAS) formally confirmed that the 
Iranian slalom skier was expelled 
from the Winter Olympic Games.
Saveh Shemshaki had carried the 
Iranian flag at the Opening Cere-
mony.
He was ordered to leave the 
Olympic Village and surrender his 
Games accreditation.
Shemshaki has already admitted 
the offence and has asked for the 
“Iranian people forgive me for my 
negligence”.
On Monday, he shared a post on 
his Instagram account and an-
nounced he has decided to finish 
his career.

Qatar, Iran Sign 
4 Transportation 
Agreements
Iranian Minister of Roads and 
Urban Development Rostam 
Ghasemi and his Qatari coun-
terpart Jassim Saif Ahmed 
Al-Sulaiti on Sunday signed 
four agreements in the fields of 
transit, shipping and air trans-
port were signed.
Ghasemi discussed establish-
ing regular shipping lines and 
transit transportation, as well 
as increasing flights between 
Iran and Qatar with his Qatari 
counterpart.
Prior heading to Qatar, Ghase-
mi announced his country and 
Qatar planned to set up regular 
shipping lines between the two 
countries’ ports.

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

Ahvaz to Host 42nd 
Takhti Int’l Gre-
co-Roman Cup
The 42nd edition of the Takhti 
Greco-Roman Cup will be held 
in Ahvaz, capital of the south-
western Iranian province of 
Khuzestan. The competition is 
slated for February 23-25.
The Takhti Cup competition 
serves as qualification for the 
2022 Asian Championships in 
Mongolia, 2022 Asian Games 
in China and 2022 World Wres-
tling Championships in Serbia. 
The annual tournament is held 
in honor of late legendary Ira-
nian freestyle wrestler Gholam 
Reza Takhti, who passed away 
half a century ago.

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

Trade between 
Iran, Qatar can 
reach $1b in next 
year: TPO head
The head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) 
said that the value of trade 
between Iran and Qatar can 
reach $1 billion in the next 
year. Alireza Peyman-Pak said, 
“Trade between Iran and Qatar 
is currently a small figure of 
about $300 million-$400 mil-
lion, while there is the potential 
to increase to $1 billion next 
year.”
Mentioning the trip of the pres-
ident to Qatar, the official said 
this visit is aimed at attending 
the meetings of Gas Exporting 
Countries Forum (GECF), and 
also meetings between the two 
countries’ officials in line with 
the expansion of industrial, 
trade, transit, and tourism co-
operation.

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

76% of students 
aged 12-18 inocu-
lated
Some 76 percent of the stu-
dents aged 12-18 years have 
received the second dose of 
the COVID-19 vaccine, accord-
ing to the latest announcement 
of the Ministry of Education. 
Meanwhile, the first shot has 
been injected to 86 percent of 
the whole students of this age 
group.
The total population of stu-
dents aged 12 to 18 (seventh 
to twelfth grade) is 6,503,258 
people. Accordingly, the num-
ber of injections of the first 
dose among the students is 
5,591,179 and the number of 
injections of the second dose 
is 4,932,085, IRNA reported on 
Sunday.
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Democratic Senator Chris 
Murphy said on Saturday that 
certain Arab countries on the 
southern shores of the Persian 
Gulf which first vehemently op-
posed President Barack Obama 
for striking nuclear deal with 
Iran in 2015 are now supporting 
President Joe Biden to revive 
the agreement that was ditched 
by his predecessor Donald 
Trump.
Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates were seriously 
opposed to the nuclear deal. 
The rulers in Riyadh cheered 
when Trump quit the agreement.
Murphy said the reason for this 
policy shift is that these coun-
tries realized that the nuclear 
deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), was working well.
And when Trump abandoned the 
nuclear agreement Iran retaliat-
ed by speeding up its nuclear 
activities, he added.
 “Gulf countries hated Obama’s 
Iran nuclear deal. Now they 
are rooting for Biden to restart 
it. Why? 1. They saw that it 
worked. To their surprise, Iran 

made good on its end,” Murphy 
tweeted.
Trump quit the agreement in 
May 2018 under his “maximum 
pressure” campaign against 
Iran and returned sanctions 
lifted under the JCPOA. Trump 
even added new sanctions un-
der different names.  Trump had 
the illusion that by quitting the 
agreement he will force Iran to 
write a nuclear agreement in 
which Tehran would be deprived 
its right to nuclear enrichment. 
Iran remained fully loyal to 
the JCPOA even one year after 
Trump left the agreement. Iran’s 
commitment to its nuclear obli-
gations was confirmed in quar-
terly reports by the International 
Atomic Energy Agency, which 
was tasked to monitor Iran’s 
commitment to the agreement.
Iran started to lift bans on its 
nuclear program after the Eu-
ropean parties to the agreement 
(France, Britain, and Germany) 
failed to compensate Iran for the 
U.S. sanctions.  At the time Iran 
announced that if the Europeans 
honor their commitments, it will 
reverse its decision.

 Iran his first visit to a first to a Per-
sian Gulf country, Iranian President 
Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi ar-
rived in the capital Doha on Monday 
morning.
Ayatollah Raisi is visiting neighbor-
ing Qatar upon an official invitation 
to participate in the 6th Summit of 
the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF), which is being held in Doha. 
The Iranian president was received 
at the airport by Emir of Qatar 
Sheikh Tamim been Hamad Al Thani 
and was accorded an official recep-
tion ceremony in which the Iranian 
national anthem was played. 
President Raisi was seen off at the 
airport in Tehran by the Deputy Head 
of the Supreme Leader’s Office on 
International Affairs Hojjatoleslam 
val-Moslemin Mohsen Qomi, First 
Vice President Mohammad Mokh-
ber, and a number of cabinet mem-
bers.
Several agreements and memoran-
da of understanding will be signed 
between the officials of the two 
countries, and the president will 
have separate meetings with Irani-
ans living in Qatar as well as Qatari 
and Iranian businesspeople.
On the second day of his visit, Aya-
tollah Raisi will address the Sixth 
Gas Exporting Countries Forum 

(GECF) Summit, according to the 
official website of the Iranian pres-
idency.
The President will also meet with a 
number of heads of state and gov-
ernment officials attending the sum-
mit on its sidelines.
President’s Chief of Staff, the min-
isters of Foreign Affairs, Petroleum, 
Roads and Urban Development, En-
ergy, and Industry, Mines and Trade 
are accompanying Ayatollah Raisi 
on the trip.
Before leaving Tehran for Doha, 
Ayatollah Raisi expressed hope that 
his Qatar visit will be a step towards 
improving political, economic, trade 
ties between the two countries.
Regarding the importance of his vis-
it to Qatar, the president said, “We 
hope that this visit will be a step 
towards improving political, eco-
nomic and trade relations between 
the countries of the region and the 
countries of the Persian Gulf.”
He added, “This visit is taking place 
at the invitation of Sheikh Tamim 
bin Hamad, the Honorable Emir 
of Qatar, with the two goals of our 
bilateral relations with the friendly, 
brotherly and neighborly country of 
Qatar, and participating in the forum 
of countries producing and export-
ing gas.”

Persian Gulf Arabs 
that first opposed nuclear deal 

now encourage Biden to revive it: senator

Iran president visits Qatar

As reported, the 
Islamic Repub-
lic’s export to ECO 
members in the 
said 10 months 
increased by 36 
percent and 51 
percent com-
pared to the fig-
ures for the previ-
ous year in terms 
of weight and val-
ue, respectively



Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry data show that 310 mining 
exploration licenses, as well as 126 
discovery certificates, have been is-
sued in the third quarter of the cur-
rent Iranian calendar year (September 
23-December 21, 2021) to register 
17.4 percent and 3.3 percent increase 
compared to the previous year’s same 
three months, respectively.
Based on the mentioned data, 130 
licenses were also issued for the op-
eration of new mines during the fall, 
which shows a 5.7 percent increase 
compared to the summer in which 
123 licenses had been issued, IRNA 
reported.
According to the Iranian Mines and 

Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO), a 
total of 797 mining exploration licens-
es were issued from the beginning 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021) up to the end of the 
year’s third quarter.
The number of issued licenses in the 
mentioned nine months increased by 
13.9 percent compared to the previous 
year’s same time span.
Also, in the first nine months of the 
current year, 355 discovery certificates 
and 380 operation licenses were is-
sued, which indicates decreases of 3.5 
percent and 17.7 percent, respectively.
Expenses for exploration operations, 
however, increased by 294 percent in 

the mentioned nine months compared 
to the figure for the previous year’s 
same period; accordingly, the cost of 
exploration operations in the men-
tioned nine months was 3.593 trillion 
rials (about $13.87 million) while the 
figure was 911 billion rials (about $3.5 
million) in the previous year’s nine-
month period.
In the past few years with new resilient 
economy strategies coming into play, 
the mining sector has become a major 
point of focus for the Iranian govern-
ment and various organizations and 
bodies active in this sector have been 
tasked to implement new programs for 
boosting this sector.
As a major state-owned holding com-
pany active in the mining sector in the 
country, IMIDRO has been playing a 
significant part in the mentioned plan-
ning.
The organization has been implement-
ing several new programs in all the 
main fields of the mining industry in-
cluding exploration, machinery devel-
opment, extraction and also reviving 
the country’s idle mines.
According to the IMIDRO head, the 
organization has put the development 
of mines and mining industries on the 
agenda with three main strategies: in-
creasing exploration operations, devel-
oping infrastructure, and reviving the 
country’s idle small-scale mines.

Here Are 5 Ways Spring-Cleaning Can Make You Healthier

Four Para skiers to represent Iran at Beijing 2022
 Iran will send four Para skiers to the 
2022 Paralympic Winter Games in Bei-
jing, China.
Elaheh Gholi Fallah will compete in 
women’s Para Nordic skiing and Abol-
fazl Khatibi represent Iran in the men’s 
division.
Hossein Sooleghani in the men’s Para 
Snowboard and Sedigheh Rouzbeh in 
the women’s Para Snowboard are two 
other Iranian representatives in the 

Games.
Para Snowboard originally made its 
debut at Sochi 2014 as a discipline of 
alpine skiing with snowboard-cross, be-
fore being recognized as its own sport 
for PyeongChang 2018 when banked 
slalom was also added. Gholi Fallah 
was chosen as flag bearer for Iran in 
the opening ceremony. The Beijing 2022 
Paralympic Winter Games will take place 
from March 4 to 13 in Beijing.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health-news/5-health-benefits-of-spring-cleaning#2.-Decrease-stress-and-depression

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 7,785 
points to 1.274 million on Sunday.
As reported, over 7.441 billion se-
curities worth 52.756 trillion rials 
(about $202.9 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 2,941 
points, and the second market’s in-
dex dropped 24,211 points.
TEDPIX dropped 2,000 points (less 
than one percent) to 1.282 million in 
the past Iranian calendar week (end-
ed on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Tehran 
Oil Refining Company, Iran Khodro 

Company, Saipa Company, and 
National Iranian Copper Company 
were the most widely followed ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned commit-
tee as well as the representatives of 
some of the companies active in the 
stock market.

Experts say giving your home a deep cleaning 
can bolster your immune system, encourage 
healthy eating, and reduce stress.
• Experts say doing a thorough spring-clean-
ing of your home has a number of health ben-
efits.
• For starters, a clean home can strength-
en your immune system and help you avoid 
illnesses.
• A decluttered house can also reduce stress 
and depression as well as help avoid injuries.
Spring-cleaning this year has taken on greater 
importance than simply kicking off the season 
of renewal with a clean, decluttered space.
Many communities are already stemming the 
COVID-19 outbreak by upping their hygiene 
and cleaning regimens — and spending more 
time in their homes. 
Cleaning and organizing the space you spend 
most of your time in can keep your immune 
system strong, boost your mood, and offer a 
task that promotes focus and reflection during 
a trying time.
Here are five ways you can benefit from 
spring-cleaning this year and expert guidance 
on what tasks to prioritize.
1. Strengthen your immune system
The blossoming of plants outdoors is a cele-
bration of renewal — of seasonal allergies, that 
is.
Beyond keeping allergies at bay, a clean house 
can help you breathe better by preventing res-
piratory issues and supporting a healthy im-
mune system.
“Dust, mold, mildew, pet dander, and other 
things like this can be immune system triggers 
for people prone to allergies. When your house 
isn’t clean, it can gather pollutants — especial-
ly during the winter months,” Dr. Adrian Cot-
ton, chief of medical operations at Loma Linda 
University Health in California, told Healthline.
How to clean for immune health
• While you should aim to clean regularly to 
avoid immune system triggers, spring-clean-
ing can be an opportunity for a deep clean, 
according to Wendy Bazilian, DrPH, RD, an 
expert in public health and nutrition. “Dust the 
legs of furniture, tops of frames and mirrors, 

tops of lamps and lights, floor baseboards, rail-
ings, and window sills that may be more out of 
reach,” she said.
• Vacuum all rugs, floors, carpets, ceiling cob-
webs, and curtains well to eliminate dust and 
keep the air cleaner. 
• Wash all bedding and blankets. Put pillows 
into the dryer on high heat for 10 minutes to 
kill any dust mites.
• Take off your shoes at the door to avoid carry-
ing in dirt and dust from the outdoors through-
out your home.
2. Decrease stress and depression
Whether you’re temporarily stuck indoors, 
work from home, or are having a tough time 
getting to sleep, your mental health can benefit 
from keeping your space tidy. 
“You may very well find you think, feel, and 
sleep better with a clean, less cluttered space. 
Also, the process of sorting through items, 
reorganizing, and getting rid of the excess by 
tossing, donating, or recycling them can be 
mentally refreshing and liberating,” Bazilian 
told Healthline.
StudiesTrusted Source have found that a relax-

ing and clutter-free home has a positive effect 
on people’s daily mood and ability to focus-
Trusted Source.
How to declutter for mental health
• Don’t just stack your magazines into piles 
or hide unworn clothes under your bed. Sort 
through clothing, toiletries, and paperwork. Get 
rid of things that no longer serve you to make 
room for things that bring pleasure and joy, 
Wolanin says.
• To promote good sleep and relaxation, keep 
only essentials on your bedside table, says Ba-
zilian.
3. Prevent illness
Cleaning things you touch a lot — or several 
people use often — can help you avoid illness 
and minimize the spread of viruses and bac-
teria. 
 “Keeping surfaces and sinks and items such as 
cutting boards clean can improve food safety, 
which helps minimize foodborne symptoms or 
illness,” she said.
How to clean to prevent illness
• “Clean the items you use most, or items that 
could come in contact with your mouth, eyes, 

or nose. That may include your cellphone, 
keyboard, bedding, and towels,” Cotton said, 
adding that to protect against the novel coro-
navirus, sanitize surfaces with alcohol-based 
cleaners. 
• “It is important to tackle several different are-
as in the kitchen, such as the fridge and freezer, 
pantry, counters, cupboards. It can be over-
whelming to do all at once, so schedule each 
task separately for a deeper cleaning,” Bazilian 
said.
• Deep-clean the sink every day, as it can har-
bor more bacteria than a toilet.
• Wash all your produce to prevent foodborne 
illness and promote good health.
• Clean bathrooms and other places that are 
shared with family members more frequently.
4. More healthy eating, physical activity
Studies show there’s a correlation between 
keeping a clean home and being active and 
choosing healthier food options.
Spring-cleaning can also motivate us to reset 
or try out a healthier lifestyle.
How to organize for healthy habits
• Make cooking more appealing by sharpening 
knives, tidying your spice rack, and organizing 
pots, pans, and utensils.
• Store healthy foods at eye level in clear con-
tainers, and place unhealthy foods out of sight.
• Open windows every day to circulate fresh air 
in and stale air out, Bazilian recommends.
5. Reduce risk of injury
More than 1 in 4 adults over age 65 fall each 
year, leading to 3 million emergency room 
visits, according to the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)Trusted Source. 
Falls are the leadingTrusted Source cause of 
injury-related death for this age group.
Spring is a great time to make adjustments to 
your home, or an older parent’s home, to re-
duce the risk of falls.
“A clean home helps prevent injuries like slips, 
trips, bumps, and falls. 
How to clean for a safe home 
• Prioritize cleaning clutter from pathways, hall-
ways, and staircases.
• Secure rugs and repair any other tripping haz-
ards, like loose floorboards.

TEDPIX drops 7,700 points on Sunday

Dehqan calls for us-
ing scientific poten-
tials for develop-
ment of industries
There are good capacities in the 
field of energy and generators, 
said Hossein Dehqan, advis-
er to the Leader of the Islamic 
Republic for defense industries, 
adding, “We must use this sci-
entific and research potentials in 
the service of the development 
of industries, including defense 
and non-defense.”
Speaking on the sidelines of his 
visit to the Materials and Ener-
gy Research Center in Alborz 
Province on Sunday, Dehqan 
said that MERC officials should 
introduce the existing potentials 
and inform the others in order 
to pave the ground for using 
these capacities.

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

Iran, Kazakhstan to 
discuss trade ties
A Kazakhstan delegation led 
by Trade and Integration Min-
ister Bakhyt Sultanov will visit 
Tehran today to discuss bilat-
eral trade ties with the Islamic 
Republic.
The 17th meeting of the Inter-
governmental Kazakh-Iranian 
Commission on Trade-Eco-
nomic, Scientific-Technical and 
Cultural Cooperation will be 
addressed by senior officials 
including Sultanov and Iranian 
Minister of Agricultural Jihad 
Seyyed Javad Sadatinejad in 
Tehran. The delegation will also 
hold a meeting with the mem-
bers of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA).

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

Metalworking: A 
lasting art in Yazd
It is worth studying the oc-
cupations and professions of 
people in Yazd. The ancient 
city is the capital of the central 
province of Yazd. The stories of 
the hardworking architects and 
masons lived in the city are very 
famous across the country, just 
like those of its weavers and 
well-diggers, whose artistic cre-
ativity is has attracted the atten-
tion of experts.
Due to numerous occupations 
in Yazd, the brief below text re-
volves around the art of metal-
working. This may help remove 
the dust of oblivion covering the 
wonderful artistic capabilities 
and reputation of those involved 
in the industry.
Metalworking has several 
branches. The astrolabe making 
is known as the symbol of the 
most beautiful artistic achieve-
ments made by Yazdi people 
creating masterpieces in this 
field. A small brass astrolabe, 
with seven plates, is presently 
on display in the National Muse-
um of Iran in Tehran.

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

Iran Win CAFA U-19 
Futsal Champion-
ship Title
 Iran have won the title of the 
CAFA U-19 Futsal Champion-
ship. The Iranian team defeated 
Uzbekistan 7-1 and earned their 
fourth win in the competition, 
held in Kyrgyzstan. they had 
earlier defeated Afghanistan, 
Tajikistan and Kyrgyzstan in the 
competition.
Afghanistan’s Omid Ghanbari 
was named MVP player. Iran 
also won the Fair Play Award.

Iranian Oil Minister Javad Oji has traveled to Qatar to at-
tend the 6th Summit of the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF) which is slated to be held in Doha on Tuesday, Sha-
na reported.
Oji, who left Tehran on Saturday evening, is going to ac-
company President Ebrahim Raisi during the GECF summit.
As reported, heading a high-ranking delegation, President 
Raisi is going to leave Tehran for Doha on Monday.

The 5th GECF Summit was convened in Malabo, Equatori-
al Guinea on November 29, 2019, under the patronage of 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, President of Equatorial 
Guinea. The Meeting was attended by President of Nigeria 
Muhammadu Buhari.
The Iranian delegation attending the summit was headed by 
Mohammad Nahavandian, the country vice president at the 
time. The Gas Exporting Countries Forum is an international 

governmental organization that provides the framework for 
exchanging experience and information among member 
countries.
Iran, Algeria, Bolivia, Egypt, Equatorial Guinea, Libya, Nige-
ria, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago, United Arab Emir-
ates, and Venezuela are the permanent members of GECF 
and Azerbaijan, Iraq, Kazakhstan, the Netherlands, Norway, 
Oman, and Peru have the status of observer members.

Oji visits 
Qatar to 
attend GECF 
summit

Issuance of mining licenses rises in Q3
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مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهان در 
آیین امضای ایــن تفاهمنامه، گفت: 
نمایشــگاه اصفهان به منظور فراهم 
آوردن شرایط مناسب برای معرفی 
و صــادرات کاالهای تولیــد ایران 
به کشــورهای مختلف، مسئولیت 
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در 

سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت.
دکتر علیرضا مرتضوی بــا تاکید بر 
اینکه نمایشگاه اصفهان در راستای 
تحقق چشم انداز و اهداف توسعه ای، 
حوزه فعالیت های خود را گسترده تر 
کرده اســت، افزود: به منظور تحقق 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفته، 
نمایشــگاه اصفهان در نخستین گام 
محل دائمی برپایی نمایشــگاه های 
منطقه ای اصفهــان در بصره عراق را 
سازماندهی و مستقر کرد و در دومین 
گام، با نمایشگاه بین المللی سلیمانیه 

عراق وارد قرارداد همکاری می شود.
وی با بیان اینکه به دنبال فراهم آوردن 
شرایط مناسب برای صادرات کاالهای 

ایرانی به کشورهای مختلف هستیم، 
تصریح کرد: پس از استقرار نمایشگاه 
منطقه ای اصفهان در سلیمانیه عراق، 
همکاری های مشترک نمایشگاهی 
میان اصفهان و کشــورهای رومانی، 
فیلیپین، تاجیکستان و قرقیزستان 
نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت 
تا شرکت های ایرانی هر چه بیشتر از 
امتیازات و ویژگی های توسعه تجاری 

برخوردار شوند.
مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان 
یادآور شــد: بر اســاس تفاهمنامه 
امضا شــده با شــرکت نمایشــگاه 
بین المللی سلیمانیه عراق، از سوی 
نمایشگاه بین المللی اصفهان تمامی 
حمایت هــای الزم بــرای حضــور 
شــرکت های ایرانی در این منطقه 
صورت خواهد گرفت و این اقدام در 
نهایت به توســعه صادرات غیرنفتی 

کشورمان منجر خواهد شد.
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان 
و واردکننــدگان اقلیم کردســتان 

عراق نیز در این مراســم گفت: این 
اتحادیه 11 هزار عضو فعال دارد که 
با کشورهای سراسر جهان در ارتباط 
هســتند و مراودات تجاری بســیار 
مطلوبــی نیز با جمهوری اســامی 

ایران برقرار کرده اند.
شیخ مصطفی عبدالرحمان با اشاره 
به ارزش مبادالت تجــاری ایران و 
منطقه سلیمانیه عراق افزود: حجم 
مبادالت تجاری کنونی ســلیمانیه 
عراق با ایران هفــت میلیارد دالر در 
سال اســت که تاش می کنیم این 
حجم در پایان ســال 2022 به 10 

میلیارد دالر افزایش یابد.
وی با تاکیــد بر اینکــه اصفهان به 
عنوان یک استان صنعتی، می تواند 
در مبادالت تجاری منطقه سلیمانیه 
عراق نقش بسیار مهمی داشته باشد، 
ادامه داد: اتحدیــه صادرکنندگان 
و واردکننــدگان اقلیم کردســتان 
عــراق از برگزاری نمایشــگاه های 
مشترک، استقرار پروازهای مستقیم 
و خواهرخواندگی میــان اصفهان و 

سلیمانیه عراق حمایت می کند.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی ســلیمانیه عراق نیز در 

این مراســم گفت: انعقاد قرارداد با 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا 
که سرفصل توســعه همکاری ها و 
ایجاد رونق اقتصــادی میان فعاالن 

اقتصادی دو استان خواهد بود.
حاجی حســن رحیم احمد تاکید 
کرد: اصفهان یک اســتان صنعتی 
است و بر همین اســاس سلیمانیه 
عراق حســاب ویژه ای برای حضور 
شــرکت ها و کاالهای ایرانی در این 
استان و همچنین بازار کشور عراق 

باز کرده است.

رویدادهای نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه به 
امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، نمایشگاه بین المللی اصفهان 
مســئولیت برگزاری انحصاری برخی از عناوین رویدادهای 

نمایشگاهی در سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت. 

06
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ارتقای اقتصاد دانش 
بنیان در استان ُمستلزم هم افزایی دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی و 
شبکه سازی در این زمینه است. امیررضا نقش، در جلسه منطقه ویژه علم و 
فناوری استان در استانداری افزود: اتصال دستگاه های متولی و فعاالن این 
عرصه به یکدیگر سبب افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و فناور 
می شود.وی ادامه داد: نگاه ما در استانداری، دولتی شدن اقتصاد دانش بنیان 
و موضوع علم و فناوری نیست بلکه در جهت قرار گرفتن نهادهای مختلف در 

خط و مسیر خود برای فعالیت بهتر گام برمی داریم.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: در افق بلندمدت کشور، سهم 20 
درصدی اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفته اما اکنون 
این رقم تنها بین 2 تا ۵ درصد است. نقش با تاکید بر جدیت در مقوله های 
علم و فناوری تصریح کرد: برای 10 برابر شــدن سهم اقتصاد دانش بینان 
باید بهره گیری از الگوهای موفق در دســتور کار قرار گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: اســتان اصفهان از لحاظ دانش و فناوری جایگاه خوبی در کشور دارد 

و وضعیت منابع انسانی این خطه مطلوب است اما برای موفقیت بیشتر باید 
انسجام بیشتری داشت تا کسانی که حرفی برای گفتن دارند، به میدان کار و 
فعالیت وارد شوند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
کارگروه علم و فناوری و دانش بنیان استان در دوره جدید 10 عضو حقوقی 
خواهد داشت و اعضای حقیقی، بیشتر از بخش صنعت در این کارگروه فعالیت 
خواهند کرد. اصفهان پس از استان تهران در زمینه شرکت های دانش بنیان 

و واحدهای فناور در رتبه دوم کشور جای گرفته است.

معاون استاندار اصفهان:

ارتقای اقتصاد دانش 
بنیان ُمستلزم هم افزایی 

دستگاه هاست

آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از کشــف ۷۸۶ فقره 
سرقت طاجات از منازل در 
11 ماهه ســال جــاری خبر 
داد. سرهنگ حسین تُرکیان 
بــا اعام ایــن خبــر، اظهار 
کرد: بــا اقدامــات پیچیده و 
هوشــمندانه، گشــت های 
کانتری ها، گشت های کمین 
و شــکار و تاش شبانه روزی 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی 
اســتان اصفهــان، ۸۵ باند 
سارقان منزل منهدم و ۷۸۶ 
فقره سرقت منزل کشف شد. 
همچنین قدرت کشــف این 
پلیس آگاهی نیز 1.1 درصد 
نســبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد از 
سارقان منزل دستگیر شده 
توســط کارآگاهــان پلیس 
آگاهــی غیر بومــی بوده اند، 
افزود: درصد قابــل توجهی 
از ســارقان، ســابقه دار و از 

مرتکبین تکرار جرم هستند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان بیشــترین روزهای 
وقوع سرقت منزل را روزهای 
پنجشــنبه و جمعه و ساعات 
ســرقت ها را بین ساعات 1۷ 
تا 22 شب عنوان کرد و گفت: 
سارقان در قالب گروه های ۳ 
و ۴ نفره پــس از اطمینان از 
عدم حضور ساکنان، مرتکب 

سرقت می شوند.
سرهنگ تُرکیان با هشدار به 
مردم در خصــوص نگهداری 
طاجات در منازل خود گفت: 
۹0 درصد سرقت های صورت 
گرفته از منــازل اصفهانی ها 
سرقت طاجات، نقره جات، 

پول و ارز خارجی است.
این مقام انتظامی به جسارت 
سارقان در ســرقت از منازل 
مردم اشــاره و تصریح کرد: 
شــهروندان  از  بســیاری 
تصــور می کنند کــه پول و 
طاهای شان را در گاو صندوق 
نگهدارنــد، دیگر ســارقان 
نمی توانند آنها را با خود ببرند، 
اما ما با پرونده ای روبرو بودیم 
که سارقان گاوصندوق حاوی 
طاجات را از طبقه سوم یک 
ســاختمان به ســرقت برده 

بودند.
به گــزارش ایســنا و به نقل 
از فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهان، وی با بیــان اینکه 
منــزل مــکان امنــی برای 
نگهداری حجم بسیار باالیی 
از طاجات نیســتند، گفت: 
توصیه ما به شــهروندان این 
است که طاجات، ارز و اشیای 
با ارزش خــود را به صندوق 
امانــات بانک ها بســپارند یا 
در گاوصندوق هایــی که در 
دیــوار تعبیه شــده و مخفی 
هســتند قرار دهند، منازل 
خود را به چراغ های تایمردار، 
و  هوشــمند  آیفون هــای 
دزدگیر مجهز کنند و هرگونه 
تردد افراد مشکوک در محله 
خــود را از طریــق تماس با 
شــماره تلفن 110 به پلیس 

اطاع دهند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان همچنیــن موضوع 
حفــظ صحنه های ســرقت 
منزل را به منظور دســتیابی 
کارآگاهان به آثار و ادله جرم 
بسیار مهم برشمرد و گفت: به 
شــهروندان توصیه می کنیم 
در صورت وقوع سرقت منازل 
خود بافاصله با پلیس تماس 
گرفته و از دســت زدن و بهم 
زدن وســایل منازل تا زمان 
رســیدن اکیــپ کارآگاهان 
بررسی صحنه جرم خودداری 

کنند.

خبر اول
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رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اصفهان خبر داد:

کشف ۷۸6 فقره سرقت 
طالجات از منازل 

اصفهانی ها

یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بسیاری 
از کشورهای به اکوتوریســم به عنوان یک استراتژی برای رشد 
اقتصادی و حفظ محیط زیســت روی آورده اند، امــا در ایران 
علی رغم وجود پتانســیل باال، کمتر به این حوزه پرداخته شده 

است.
محمود رضا همامی، در چهارمین همایش گردشــگری با محور 
توســعه پایدار اصفهان که به صورت برخط در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار شــد، با اشــاره به پایین بودن سهم گردشگری 
در تولید ناخالص داخلی ایران، اظهار کرد: گردشــگری به انواع 
مختلفی از جمله طبیعت گردی و گردشــگری پایدار تقســیم 

می شود.
او توضیح داد: طبیعت گردی ماحظات محیط زیستی را در نظر 
نمی گیرد و بعضاً ورود گردشــگران به مناطق طبیعی فاجعه بار 
است، اما گردشگری پایدار ســه بعد مهم اجتماعی، اقتصادی و 

محیط زیست را شامل می شود که با یکدیگر در تعامل هستند.
وی با بیان اینکه تاقی گردشــگری پایــدار و طبیعت گردی، 
اکوتوریسم را به وجود می آورد، افزود: اکوتوریسم سفر مسئوالنه 
به مناطق طبیعی اســت که در آن بر حفظ محیط زیست و رفاه 

مردم محلی تأکید می شود.
اســتاد دانشــکده منابع طبیعی دانشــگاه صنعتی با اشاره به 
جاذبه های گردشگری ایران، ادامه داد: دو سایت میراث طبیعی، 
بیست و چهار ســایت میراث جهانی و اکوسیستم های مختلف 

دریا، جنگل و کویر از جاذبه های مهم گردشگری ایران هستند.
این استاد دانشگاه افزود: ۳/2 درصد سطح کره زمین را مناطق 
داغ تنوع زیستی گیاهی تشکلیل داده اند و ۵0 درصد گونه های 
گیاهی دنیا در این ناحیه دیده می شوند. در ایران دو منطقه داغ 
تنوع گیاهی وجود دارد که بخشی از ایران را پوشش داده اند که 

مزیت گردشگری بزرگی برای کشور محسوب می شود.
او با اشاره به انواع گونه های گیاهی و جانوری مهم و نادر در کنار 
تنوع فرهنگی باال در ایــران، تصریح کرد: متأســفانه همگام با 
تخریب محیط زیست و کاهش تنوع زیستی، تنوع فرهنگی هم 
در ایران کاهش پیدا کرده و فرهنگ های هزارساله اقوام مختلف 

در حال فرسایش است.
همامی در ادامه اظهــار کرد: در ایران شــبکه خوبی از مناطق 
حفاظت شده وجود دارد که اهداف این مناطق عاوه بر حفاظت 
از گونه های زیستی، تفرج و گردشگری است و این پتانسیل وجود 
دارد که از این مناطق برای توسعه اکوتوریسم استفاده کرد، اما به 
دلیل مشکات زیاد در مدیریت این مناطق، سازمان حفاظت از 
محیط زیست هنوز آمادگی الزم برای پذیرش گردشگر در این 

مناطق را ندارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی با بیان اینکه اکوتوریســم 
مشــوقی برای حفظ محیط زیســت اســت، گفت: بسیاری از 
کشورهای به اکوتوریســم به عنوان یک اســتراتژی برای رشد 
اقتصادی و حفظ محیط زیســت روی آورده اند، امــا در ایران 
علی رغم وجود پتانســیل باال، کمتر به این حوزه پرداخته شده 

است.
او با اشــاره به حفاظــت جامعه محور، توضیــح داد: در این نوع 
حفاظت که از آفریقا شروع شد، مناطق حفاظت شده و گونه های 
زیستی مناطق به روستاییان و ساکنان بومی همان ناحیه واگذار 
می شود تا ضمن حفاظت منطقه، از منافع آن استفاده کنند و در 

واقع در مالکیت این مناطق شریک باشند.
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی ادامه داد: در این 
مدل روســتاییان و جوامع محلی پروانه های شکار را تحت نظر 
دولت صادر کرده و پول هم به جامعه تزریق می شد که در نتیجه 
تعارض میان مردم و حیات وحش کاهش پیدا کرد و مردم حیات 

وحش را جزو اموال خود دانستند و از آن حفاظت کردند.
همامی اضافه کرد: این ایده تحت عنوان قرق های اختصاصی به 
ایران آمد و در حال حاضر تعداد محــدودی قرق اختصاصی در 
ایران وجود دارد که طی آن مناطق حفاظت شده، به افراد حقیقی 
و تعاونی ها واگذار شده است که وظیفه حفاظت از منطقه، افزایش 
آبشــخورها و جمعیت حیات وحش را تحت نظر سازمان محیط 
زیست بر عهده دارند و در مقابل پروانه شکار صادر می کنند که 
طبق آمار در این مناطق جمعیت حیات وحش بین یک و نیم تا 

پنج برابر افزایش پیدا کرده است
او ادامه داد: نکته ای که در این نوع حفاظت وجود دارد این است 
که درآمد این قرق ها از فروش پروانه شــکار تأمین می شود که 
بخشی از جامعه آن را نمی پذیرد و پیشنهاد کارشناسان رفتن به 
سمت اکوتوریسم در کنار حفاظت جامعه محور است که در آن بر 
استفاده پایدار از مناطق طبیعی، حفظ طبیعت و میراث فرهنگی، 
آموزش مردم محلی و گردشــگران و توانمندسازی و مشارکت 
مردم محلی تأکید می شود و سه رکن اساسی اجتماعی، اقتصادی 

و محیط زیستی دارد که این سه رکن با هم تعامل دارند.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی با بیان اینکه ایران در رتبه 
بیست و هفتم اقتصاد جهان قرار گرفته است، گفت: طبق آمار تا 
سال 201۸، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. به لحاظ 
وضعیت رشد گردشگری ایران از سال 1۹۹۵ تا 201۸ رشد قابل 
ماحظه و افزایش درآمد چشمگیری در این حوزه داشته است و 
با این وجود در مقایسه با کشوری مثل ترکیه وضعیت گردشگری 
در ایران مناسب نیست و ترکیه درآمدی بیش از 10 برابر از ایران 

در این بخش دارد.

گزارش

 یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

اکوتوریسم جامعه محور؛ مسیر 
رسیدن به گردشگری پایدار

اقتصاد استان

تفاهمنامه رویدادهای نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه به امضا رسید:

اصفهاِن ایران مجری انحصاری عناوین نمایشگاهی درسلیمانیه عراق

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان گفت: بانک ها 
منابع خاص و مشــخصی برای پرداخــت وام ۵0 میلیون 
تومانی بدون ضامن ندارند و تنها مشتری بعد از اعتبارسنجی 
می تواند وام دریافت کنند، بنابراین بانک ها نباید برای ضامن 

اصرار کنند.
محمد نورآزادی در گفت وگو با ایسنا، درباره پرداخت وام ۵0 
میلیونی بدون ضامن در بانک ها، اظهار کرد: افرادی که قصد 
دریافت تســهیات زیر 100 میلیون تومان دارند، براساس 
چارچوبی که وزارت اقتصاد مشــخص کــرده، می تواند وام 

دریافت کند.
وی افزود: در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده است به جای اینکه 

افراد ضامن وام شوند، اعتبار وام گیرنده ضامن وی می شود.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های اصفهان درباره نحوه 
تشخیص اعتبار حســاب افراد، توضیح داد: بانک ها سامانه 

اعتبارسنجی دارند و به فرض اگر اعتبار افراد در رده A باشد، 
نسبت به رده B راحت تر می تواند وام دریافت کنند و اگر رتبه 
وی C باشــد دوباره موضوع ضامن مطرح می شود، بنابراین 
اعتبار افراد وضعیت دریافت وام آنها را مشخص می کند، البته 
به این معنا نیست که تمام افراد با ارائه درخواست وام بتوانند 

تسهیات دریافت کنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه این بخشنامه ابهامی ایجاد کرده که 
همه افراد می توانند تسهیات بانکی دریافت کنند، اما باید 
توجه داشــت تنها افرادی که طبق مقررات داخلی بانک ها 
مشــمول گرفتن وام می شوند براساس بخشــنامه وزارت 

اقتصاد، بانک ها دیگر برای ضامن آنها سختگیری نخواهند 
کرد. نورآزادی گفت: ممکن است بانکی با مجموعه و سازمانی 
تفاهم نامه ای برای پرداخت وام به کارکنانش داشته باشد و یا 
ممکن است مشتری خوش حساب بوده و اعتبار باالیی داشته 

باشد و خودبه خود وام به وی تعلق بگیرد.
وی تأکید کرد: بانک ها منابع خاص و مشخصی برای پرداخت 
وام ۵0 میلیون تومانی بدون ضامن ندارند و تنها مشتری بعد 
از اعتبارسنجی می تواند وام دریافت کنند، بنابراین بانک ها 
نباید برای ضامن اصرار کنند و عدم اجرای آن از سوی بانک ها 

تخلف است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان:

اعتبار افراد، ضامن وام های بانکی ۵۰ میلیونی می شود

یک شرکت دانش بنیان مســتقر در مرکز رشد 
دانشگاه اصفهان موفق به طراحی سامانه نظارت 
بر تلفن همراه فرزندان با اطمینان از حفظ حریم 

خصوصی فرزندان شد.
مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان مستقر در 
دانشگاه اصفهان، در گفت وگو با ایسنا در توضیح 
این برنامه، اظهار کرد: سامانه نظارت بر فرزندان، 
موبوپاک، بر مبنای مطالعه دقیق و جامع نیازهای 
خانواده و ملزومات امنیتی طراحی و تولید شده 
اســت. ایجاد یک محیط نظارتی برای والدین، 
اســتفاده از تکنیک های رمزنگاری پیشرفته و 
تأکید بر امنیت برنامه از اصولی هستند که مورد 

نظر طراحان این سامانه است.
مجتبی مهدوی با بیان اینکه تلفن همراه دسترسی 
نامحدود به برنامه های متنوع، محتوای گوناگون 
و روابط بدون مرز فراهم مــی آورد، گفت: بدون 
نظارت و رعایت حد و مرزها، مخاطرات متعددی 
فرزاندان را تهدید می کند، بنابراین، والدین باید 
بدانند فرزند آنها کجاســت، با چه کسی ارتباط 

دارد و چه کارهایی انجام می دهد.
وی با بیان اینکه موارد مشــابه این محصول در 
بازار موجود است که بر روی گوشی فرزند نصب 
می شود، اظهار کرد: اطاعات آنها مانند موقعیت 
مکانی، ارتباطات، شبکه های اجتماعی و ... )تقریباً 
همه چیز( را ثبت و برای والدین نمایش می دهد. 
اما، متأســفانه این محصوالت حریم خصوصی 
خانواده را رعایت نمی کننــد و اطاعات آنها را 
بدون استفاده از مکانیزم های محافظتی نگهداری 
می کنند. به این معنا که عاوه بر والدین دیگران 
نیز ممکن اســت بتوانند به این اطاعات دست 
یابند. ما در موبوپاک تأکید با رمزنگاری، مکانیزمی 
تدارک دیده ایم تا خانواده ها از بابت حفظ حریم 

خصوصی فرزندانشان آسوده خاطر باشند.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
ســامانه نظارت بر فرزندان، موبوپــاک، امکان 
دسترسی به موقعیت مکانی فرزندان و ثبت تصویر 
صفحه تلفن همراه در بازه های زمانی مشخص 
را فراهم می ســازد. این اطاعات به صورت رمز 
شده به سرور موبوپاک ارسال می شود و والدین 

می توانند از طریق حســاب کاربری تحت وب 
این اطاعات را مشاهده کنند. برای حفظ حریم 
خصوصی خانواده، تصاویر و اطاعات ثبت شده از 
تلفن همراه فرزندان روی سرور تنها و تنها توسط 
والدین )نه حتی مدیران ســایت( قابل مشاهده 
اســت. وی افزود: شــرکت ایده پژوهان اسپادانا 
مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان با تاش 
برای حفظ ارتباط با مراکز علمی و دانشــگاهی 
کشور توانسته است به مجموعه ای تخصصی در 
حوزه افتا تبدیل شود. زمینه فعالیت این شرکت 
تولید محصوالت نرم افزاری و برنامه های موبایل 

به منظور رفع نیازمندی های امنیت کشور است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان در توضیح 
محصوالت این شــرکت دانش بنیــان، گفت: 
محصوالت شرکت در حوزه امنیت شبکه شامل 
سامانه امن سازی و مدیریت شــبکه و کاربران 
سبان، سوییچ امن توزیع شده، سامانه دورکاری 
امن است که موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیان 
شــده اند. در حوزه نرم افزارهای تلفن همراه نیز، 
سامانه امن ســازی تلفن همراه فورگ، نرم افزار 
تماس مبتنی بر IP  طنین، و ســامانه مدیریت 
فرزنــدان موبوپاک از محصوالت این شــرکت 

هستند.
مدیر عامل شرکت ایده پژوهان اســپادانا ادامه 
داد: سامانه ســبان دیگر محصول این شرکت، 
سامانه ای اســت که به منظور مدیریت کاربران 
و تأمین امنیت آنان تهیه شده است. این سامانه 
می تواند مدیریت ارتباطات امن را در سطح ارتباط 
شبکه ها با یکدیگر، ارتباط کاربران با شبکه و یا 
ارتباط مستقیم کاربران با یکدیگر فراهم سازد. 
ســبان از تعدادی واحد عملیاتی تشکیل شده 
است که هرکدام بخشــی از فرآیند امن سازی و 
مدیریت ترافیک را بر عهده دارند. امن ســازی 

کاربردهای تحت شــبکه، ارتباط امن با شبکه 
داخلی سازمانی از راه دور، ایجاد شبکه مجازی 
ایزوله، امن سازی ارتباط کاربران با یکدیگر، امن 
سازی ارتباط تجهیزات ســخت افزاری ازجمله 

کاربردهای این سامانه است.
مهدوی اضافه کرد: سامانه امن ساز تلفن همراه 
فورگ دیگر محصول شرکت نیز، به منظور کنترل 
دسترسی و منابع تلفن همراه طراحی شده است. 
این نرم افزار قابلیت مدیریت محلی و نیز مدیریت 

از راه دور را دارا است.
وی افزود: سیاست گذاری نرم افزار امن ساز گوشی 
هوشــمند همراه توســط مدیر تعیین و اعمال 
می شــود. مدیر با واردکردن نام کاربری و کلمه 
عبور )از طریق سرور یا اپلیکیشن( قادر به مشاهده 
پنل کنترل برنامه است. در این پنل مدیر می تواند 
کاربران جدید را تعریف کند و به آنها کلمه عبور 
اختصاص دهد. پس از ایجــاد یک کاربر عادی، 
مدیر قادر به مشاهده فایل تنظیمات کاربر و تغییر 
دسترسی کاربر به برنامه ها و سایر امکانات گوشی 
اســت. مدیر می تواند تعیین کند کاربر مجاز به 
دسترسی به کدام یک از برنامه های تلفن همراه، 
روش های ارتباطی و قابلیت های دستگاه است. 
مدیر می تواند اجازه نصــب یا حذف برنامه های 
کاربردی را برای کاربر صادر کند. همچنین، مدیر 
می تواند با اســتفاده از فرمان ها خاص پیامکی 
دستگاه را از راه دور کنترل کند. کاربر عادی امکان 
تغییر سیم کارت یا حذف نرم افزار امن ساز از روی 

تلفن همراه را نخواهد داشت.
مدیر عامل شــرکت ایده پژوهان اسپادانا افزود: 
در شرکت ایده پژوهان اســپادانا یکی امن ترین 
سیســتم دورکاری را در ایران و جهان بر اساس 
متــد END TO END ENCRYPTION ارائه 
داده ایم. مهم ترین ترس کارفرمایان در دورکاری 

بابت قرار دادن سرورها و دستگاه های شرکت و 
به تبع آن اطاعات مهم شرکت در بستر اینترنت 
به منظور دسترسی از طریق سامانه های دورکاری 
اســت که این برترین نقطه تمایز راهکار جامع 
دورکاری شــرکت ایده پژوهان اســپادانا است. 
سامانه دورکاری امن به گونه ای طراحی شده است 
که یک پل ارتباطی میان کارکنان خارج از محل 
کار با شبکه داخلی شرکت برقرار می سازد. به این 
صورت، ارتباط کارمندان با شبکه داخلی شرکت 
در هنگام دورکاری تفاوتی بازمان حضور آنان در 
محل کار نخواهد داشــت. عاوه بر برقراری این 
تونل ارتباطی ما امکان برقراری تماس و کنفرانس 
صوتی از بستر اینترنت را نیز فراهم آورده ایم. این 
قابلیت برای کارکنان امکان تبادل نظر و انتقال 
دانش را بدون اتاف وقت با کمترین هزینه فراهم 

می سازد.
وی همچنین گفت: محصول دیگر ما، ســوییچ 
امن توزیع شده، با هدف تأمین نیاز سازمان ها و 
شرکت ها برای برقراری ارتباط امن و شفاف میان 
شبکه جدا از هم طراحی شده است. این محصول 
یک راهکار جدید اســت که با هدف پشتیبانی 
از سوئیچینگ امن بسته در گستره جغرافیایی 
پراکنده طراحی و پیاده ســازی شده است. این 
راهکار، به گونه ای طراحی شده است که از دید 
کاربر و مدیر شبکه مشــابه یک دستگاه سوئیچ 
میان شبکه های LAN مختلف که در نقاط دور از 
هم هستند، قرار می گیرد. مهدوی دیگر محصول 
این شرکت را برنامه تماس بومی طنین معرفی 
کرد و افزود:  VoIP یــا Voice Over IP، یک 
فناوری انتقال صدا روی بســتر شبکه است که 
امکان برقراری تماس های تلفنی را روی بســتر 
شــبکه IP فراهم می آورد. یکــی از اصلی ترین 
کاربردهای فنــاوری VoIP انتقال خط تلفن بر 
روی اینترنت یا شبکه داخلی است. با این فناوری 
انتقال خط تلفن معموالً با کمترین هزینه ممکن 
انجام می شــود. نرم افزار تماس طنین برقراری 
ارتباط مبتنی بر وب براساس استاندارد پروتکل 
SIP را فراهم می سازد. این محصول در دو نسخه 

دسکتاپ و اندروید طراحی شده است.

توسط محققان دانشگاه اصفهان ارائه شد؛

سامانه نظارت بر تلفن همراه فرزندان با 
حفظ حریم خصوصی



محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید پارچه های 
ضد باکتری با فناوری نانو شدند. فناوری نانو طی چند سال اخیر 
تحوالت قابل توجهی در صنایع مختلف ایجاد کرده و محصوالت 

کاربردی زیادی با کمک این فناوری تولید شده است. 
یکی از کاربردهــای نانوفناوری در صنعت نســاجی برای تولید 
پارچه های آنتی باکتریال است. این پارچه ها از رشد و انتقال انواع 
باکتری ها، قارچ ها، میکروب ها و دیگر ذرات بیماری زا جلوگیری 
کرده و پس از شستشو نیز خاصیت خود را از دست نمی دهند. یک 
شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به تولید این پارچه های 
کاربردی در صنعت نســاجی، خودرو و تولید پــرده، پتو و غیره 

شده است.

از جمله مزایــای این نوع از پارچه ها می توان به »پیشــگیری از 
نفوذ و رشــد انواع میکروب ها و باکتری ها به لباس«، »محافظت 
از پوست بدن«، »پیشگیری از نفوذ انواع آلودگی ها به پوست«، 
»ضدحساسیت بودن«، »کاهش کثیفی لباس«، »پیشگیری از 

بروز عفونت ها و حساسیت های پوستی« و غیره اشاره کرد.
از پارچه های آنتی باکتریال برای تولید مدل های مختلف پوشاک 
استفاده می شود. لباس های زنانه، مردانه، لباس کودک و نوزاد، 
لباس ورزشی، حوله و حتی لباس زیر از جمله پوشاکی هستند که 
با استفاده از این نوع پارچه ها تولید می شوند. سطح پوست بدن 
به طور طبیعی پوشیده از باکتری است. این باکتری ها به راحتی 
به لباس منتقل می شوند و رشد می کنند. به همین دلیل لباس ها 
پس از مدتی استفاده، بوی بدی به خود گرفته و در بعضی موارد 

تغییر رنگ می دهند؛ اما پارچه های ضدباکتری مانع از بروز این 
مشکالت در لباس ها می شوند.

اســتفاده از فناوری نانو در تولید لباس زیر از اهمیت بیشــتری 
برخوردار است. توجه به جنس و کیفیت لباس زیر بیش از سایر 
لباس ها اهمیت دارد زیرا استفاده از لباس زیر نامرغوب باعث بروز 
بیماری های پوستی، عفونی، خشــکی و حساسیت می شود. به 
دلیل رطوبت موجود در لباس زیر، باکتری ها و قارچ ها به راحتی 
رشد کرده و مشــکالتی را به وجود می آورند، در حالی که لباس 
زیرهای آنتی باکتریال مانع از رشــد باکتری شده و از ایجاد بوی 
بد و لکه نیــز جلوگیری می کنند. به همین دلیل در ســال های 
اخیر، لباس های آنتی باکتریال مورد اســتقبال گســترده مردم 

قرار گرفته اند.
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محققان در یک شرکت دانش بنیان انجام دادند؛

تولید پارچه های 
ضد باکتری با 

فناوری نانو

حســین قربانــزاده رییس ســازمان 
خصوصی ســازی اعالم کرد: شنبه ۳۰ 
بهمن ماه سهام استقالل و پرسپولیس 

نزد سازمان بورس ثبت خواهند شد.
پیگیری های ایرنا برای انجام این رویداد 
حاکی از آن است که دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس در ســازمان بورس ثبت 
شدند، مرحله بعد این اقدام آن است که 
این باشگاه ها به عنوان دو شرکت در بازار 
پایه فرابورس درج نماد شوند. بر اساس 
اعالم روابط عمومی سازمان بورس، علت 
اینکه این باشگاه ها باید در بازار پایه درج 
نماد شوند، این است که این دو باشگاه 
صورت های مالی شفافی ندارند و جزو 
شرکت های سودآور نیستند، همچنین 
ثبت نزد سازمان به هیچ عنوان به معنی 
پذیرش شرکت ها در بورس نیست بلکه 
صرفاً قرار اســت این دو باشگاه با توجه 
به ریســک هایی که دارند در بازار پایه 
فرابورس درج نماد شوند. روابط عمومی 
سازمان بورس تصریح کرد: برای آنکه 
تأمین مالی اســتقالل و پرسپولیس به 
سود باشگاه ها باشــد به صورت عرضه 
اولیه نخواهد بود بلکه قرار است نماد آن 
گشایش یابد، بعد از آن افزایش سرمایه 
اعالم شــود و در نهایت مردم از افزایش 
سرمایه از محل صرف ســهام اقدام به 

خرید سهام سرخابی ها کنند.

رییس سازمان خصوصی سازی خبر داد:

ثبت استقالل و پرسپولیس در 
سازمان بورس

بورس
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زهرا وفایی:   به نظر می رسد، ایران مصداق بارز این 
مثل معروف است: »هرسال دریغ از پارسال«. این روزها 
در طوفان تورم و گرانی ریز و درشت اقالم مورد نیاز، زمزمه 
این عبارت را به اشکال مختلف می توان شنید، از مردم 
عادی کوچه و بازار گرفته تا برخی متصدیان کرسی های 
سیاســت. با این همه نکته قابل بررسی و مطالبه گری 
اینجاست؛ مگر نه اینکه علت و عوامل وضع موجود بازار 
برای مسئوالن واضح است پس چرا یکبار برای همیشه 
دســت به کار جمع کردن بعضی از سفره ها نمی شوند؟ 
این سؤال را با دو نفر در میان گذاشته ایم؛ فرامرز توفیقی، 
رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی و عباس مقتدایی 

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی.

    مردم تا االن چیزی جز وعده های بی فرجام و گفتار 
درمانی عایدشان نشده است

عباس مقتدایی عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با ما دراین باره ضمن انتقاد از عملی نشدن برخی 
شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم بیان داشت: خوش بین 
بودیم که آقای رئیسی با کسی تعارف ندارد، صدا و عملش 
یکیست. اما مردم تا االن چیزی جز وعده های بی فرجام و 
گفتار درمانی عایدشان نشده است. درحالی که اگر واقعاً 
بخواهیم گره تورم و گرانی را بازکنیم، امری شدنی است 
اما درهمه دولت ها عده ای هستند که به دنبال بی اعتبار 

کردن و مخدوش سازی نظام هستند.
وی در ادامه خطاب به معــاون اول رئیس جمهور گفت: 
آقایان، صدای شکستن کمر ملت را نمی شنوید؟ گرانی 
از حد گذشته است. روزی نیست که قیمت اقالم مصرفی 
مردم قوت الیموتشان تصاعدی باال نرود. وضعیت مرغ و 
گوشت و برنج را ببینید، متاسفانه نتیجه مثبتی از اقدامات 
دولت در بازار دیده نمی شود. ستاد تنظیم بازارکجاست؟ 

آیا زمان ورود قاطعانه و بدون تعارف فرا نرسیده است؟
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 

تصریح کرد: بعد طلبکارمی شویم که چرا مردم ناراضی 
هستند. مشکالت اقتصادی دمار از روزگار مردم درآورده 
است خصوصاً قشــرضعیف جامعه. نابسامانی قیمت ها 
در همه بخش های اقتصــادی بیداد می کند. صبر مردم 

لبریزشده چون نفِس معیشتشان به شماره افتاده است.
مقتدایی از ابراهیم رئیسی خواست تا با توجه به فرارسیدن 
سال جدید، اقدامات ضربتی و سریع برای کاهش تب بازار 
انجام دهد. وی تاکید کرد: ایران مملکت فقیری نیست که 

اوضاع مردمش اینگونه باشد.

    دستمزدها را افزایش ندهید، تورم را کم کنید
فرامرز توفیقی، رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی 
کارهم طی انتقاداتی به عملکرد دولت ســیزدهم گفته 
است: ما افزایش دستمزد نمی خواهیم، به دنبال کاهش 

جبران خرید کارگران هستیم.
وی در این باره توضیح داده اســت: مــاده ۴۱ قانون کار 
می گوید که دســتمزد با توجه به تورم و سبد معیشت 

خانوار باید تعیین شــود، این دو مؤلفه آماده است. تورم 
نمایندگان کارگری، پیاده شــدن و اجرایی شدن ماده 
۴۱ قانون کار اســت. هیچ پس زمینه ای وجود ندارد که 
براساس آن بگوییم رقم دستمزد چقدر می شود. با این 
وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در جلسات شورای عالی 
کار بیفتد. همین االن حداقل دستمزد ۴ میلیون و ۵۰ 
میلیون تومان اســت. در حالی که هزینه سبد معیشت 
خانوار ۹ میلیون تومان است، بنابراین ۴ میلیون و ۹۵۰ 

هزار تومان عقب افتادگی وجود دارد.
توفیقی با تاکید براینکه »دستمزدها را افزایش ندهید، 
تورم را کم کنیــد«، خطاب به رئیس دولت ســیزدهم 
خاطرنشــان کرده است: جناب رئیســی، امسال اولین 
امتحان شماست که میزان تحقق شعارهای انتخاباتیتان 
در رابطه با حل مشکالت کارگری را خواهیم دید. مردم 
ایران هم مانند سایر کشــورها رفاه و امنیت اقتصادی 
می خواهند، صحبت هایتان در تریبون ملی را که فراموش 

نکرده اید؟

پیگیری موضوع گرانی و تورم افسارگسیخته از دو مقام تاثیرگذار؛

گرانی با گفتار درمانی عالج نمی شود
نظام رتبه بندی تایمز ۲0۲۲ منتشر شد:

دانشگاه های اصفهان در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا
موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری نتایج آخرین نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ را منتشر 
کرد که در فهرست ۵۳۹ دانشگاه برتر جوان با قدمتی کمتر از ۵۰ سال نام ۳۷ دانشگاه از ایران 
می درخشد. دانشگاه های آزاد اسالمی نجف آباد )۱۳۶(، کاشان )۱۴۸(، علوم پزشکی کاشان 
)۱۷۴( و دانشگاه صنعتی اصفهان )۲۵۰-۲۰۱( از استان اصفهان در این رتبه بندی قرار دارند. 
پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست سال ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ سال 
شامل ۵۳۹ دانشگاه در سراسر دنیا را اعالم کرده است. در این نظام رتبه بندی ۲۵۱ دانشگاه با 
عنوان "Reporter" آورده شده است و به این معنی است که اطالعات رتبه بندی تایمز را تکمیل 
کرده اند، اما حد نصاب قابل قبول برای حضور در رتبه بندی را نداشته اند. دو دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان با رتبه ۶۷ و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه ۷۲ دانشگاه های اول و دوم ایران 
و در بین صد دانشگاه برتر دنیا در این فهرست هستند. دانشگاه های پزشکی مازندران، پزشکی 
ارومیه، آزاد اسالمی نجف آباد، پزشکی کاشان، صنعتی سهند، مراغه، علوم توانبخشی و سالمت 
اجتماعی، پزشکی زنجان، دامغان، خلیج فارس و علوم پزشکی سمنان برای نخستین بار در این 
نظام رتبه بندی حضور یافته اند. به گزارش ایسنا، رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی 
در قالب پنج معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت انجام 

مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
در ارزیابی دانشگاه های جوان، برای انجام بررسی های مطلوب تر، به شاخص های نظرسنجی 
شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است. همچنین در رتبه بندی تایمز از سه 
منبع اطالعاتی شامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها؛ اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها؛ 
اطالعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات 
بهره گرفته شده است. در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۲، تعداد ۱۷۳ دانشگاه از ۱۹ 
کشور اسالمی حضور دارند که کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ دانشگاه به لحاظ 
تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی، رتبه اول و دوم را دارند و کشور مصر با ۱۷ دانشگاه در رتبه 
سوم قرار دارد. به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز دانشگاه الفیصل عربستان سعودی )۳۶(، دانشگاه قطر 
)۴۳(، دانشگاه خلیفه امارات متحده عربی )۴۷( و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ایران )۶۷( به 
ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین کشورهای اسالمی دارند. جدول زیر وضعیت دانشگاه های 

کشورهای اسالمی را در این رتبه بندی نشان می دهد.

خبر ویژه
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اقتصاد

اخبار اصفهــان:   مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری 
اصفهان گفت: نورپردازی زیرگذرهای بزرگراه شهید 
میثمی، پل شهید مفتح و پل ولیعصر )عج( در منطقه 
۱۳ اجرا شــده و پروژه تأمین روشنایی ایستگاه های 
اتوبوس خط BRT نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری 
می رســد.نادر آخوندی افزود: پروژه تأمین روشنایی 
این سه نقطه با هدف ایمن سازی عبور و مرور در شب و در راستای درخواست 

شهروندان منطقه و با تأیید کارشناسان شهرداری انجام شده و هم اکنون مورد 
بهره برداری قرار گرفته است.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
نورپردازی ایســتگاه BRT باغ فردوس و همچنین تکمیل و تجهیز روشنایی 
ایستگاه های اتوبوس BRT در سطح منطقه تا پایان سال جاری انجام می شود، 
افزود: هدف از اجرای نورپردازی و تأمین روشنایی ایستگاه های اتوبوس BRT در 
سطح منطقه، در درجه نخست تسهیل استفاده شهروندان منطقه از ایستگاه های 

موجود در شب و در درجه دوم زیباسازی و جذابیت بصری سازه هاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
الزمه رفع مشکالت اصلی شــهر اصفهان همچون 
ترافیک و آلودگی هوا، نــگاه ویژه به اموری همچون 

سرمایه گذاری خاص در حمل و نقل عمومی است.
مهران زینلیان در مراسم تکریم و معارفه خدمتگزاران 
شــهر اظهار کرد: خدمت به مردم توفیقی از جانب 

پروردگار است که باید با تالش بیشتر شکر آن را به جای آوریم.
وی با بیان اینکه شهر اصفهان شایسته شرایط خیلی بهتر نسبت به وضع امروز 
است، افزود: اصفهان با مشکالت متعددی همچون کمبود آب، ترافیک، حمل 
و نقل و آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند، اما معتقد هستیم ظرفیت ها و 

داشته های شهر بیش از کمبودها و محدودیت های آن است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: الزمه رفع مشکالت 
اصلی همچون ترافیک و آلودگی هوای شهر اصفهان نگاه ویژه به اموری همچون 

سرمایه گذاری خاص در حمل و نقل عمومی است.
زینلیان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از کشورها بر روی ظرفیت های اندک 
خود برنامه ریزی می کنند، اما ما برای اصفهان با این همه پتانسیل، برنامه ریزی 
مناسبی انجام نداده ایم و حتی گاهی تصویر مناسبی از این شهر در ذهن دیگران 
نساخته ایم.وی اظهار کرد: این تصویرسازی مناسب از اصفهان با خدمت و تالش 

محقق می شود و همدلی و همراهی با یکدیگر الزمه آن است.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرد: با ارتباط 
مبتنی بر تعامل و تدوین یک برنامه جامع، اتفاقات خوبی در شهر اصفهان رقم 

بخورد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: از 
مجموع ۲۶۵ هزار و ۸۹۷ نفری که در این اســتان 
برای خانه داران شدن در طرح نهضت ملی مسکن 
نام نویســی کرده اند، تاکنون ۴۳ هزار نفر را مردان 
ُمجرد ۲۳ ســال به باال تشــکیل tدر صورت تمایل 
http:// می توانند تا پایان اسفند با مراجعه به سامانه

saman.mrud.ir ثبت نام کنند.وی ادامه داد: متقاضیان ُمجرد می توانند در 
طرح های حمایتی مســکن ثبت نام کند و تحویل واحد به آنان پس از اتمام 
ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار داشت: پاالیش متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن در ۴۳ شهر اســتان که در مرحله نخست، امکان 
ثبت نام برای آنها فراهم شده بود، در دســت انجام است اما هنوز نتیجه ای 

ابالغ نشده است.
وی بیشترین تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان را 

مربوط به شهر جدید بهارستان با ۹۴ هزار و ۴۲۱ نفر اعالم کرد.
قاری قرآن خاطرنشان کرد: پس از بهارستان، شاهین شهر با ۳۸ هزار و ۷۰۰ 
نفر و فوالدشهر با ۲۶ هزار و ۸۲۸ متقاضی در ُرتبه های بعدی، بیشترین ثبت 

نام ها را به خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: سبز بودن فرم »ج«، نداشتن مالکیت خصوصی، متأهل یا 

سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، 
چهار شرط اصلی برای ثبت نام در این طرح است.

به گفتــه وی، بعد از پاالیــش اولیه و اثبــات احراز شــرایط متقاضیان، از 
پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به اداره کل راه و شهرسازی استان و یا 
سایر دستگاه های کارگزار و ُمجری، دعوت می شود تا سابقه پنج سال سکونت 

در شهر مورد تقاضا پاالیش شود.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره به اینکه برنامه این استان در طرح 
نهضت ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد نسبت به کشور است، خاطرنشان کرد: 
بر این اساس برای یک سال نیاز به ســاخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد در استان 
است که این تعداد برای چهار سال به بیش از ۲۰۳ هزار و ۹۶۷ واحد می رسد.

وی ادامه داد: طبق این برنامه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در استان 
اصفهان بصورت ساالنه چهار هزار و ۳۱۶ هکتار است.

به گزارش ایرنا، نهضت ملی مسکن طرح دولت سیزدهم برای خانه دار کردن 
مردم است که در آن سهم استان اصفهان ساخت ۳۰۰ هزار واحد طی چهار 
سال اعالم شده است. مهم ترین هدف این طرح برنامه ریزی برای تولید یک 
میلیون مسکن در سال است و در اُفق چهار ساله، دولت ُمصمم به ایجاد چهار 

میلیون واحد مسکونی در کشور است.
اصفهان حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد و 

سومین استان پُرجمعیت کشور بشمار می آید.

منطقه ۱۳ شهرداری
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راه و شهرسازی استان
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مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

نورپردازی زیرگذرهای بزرگراه شهید میثمی، پل های شهید مفتح و ولیعصر

معاون استاندار اصفهان:

سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی، راه حل رفع آلودگی هوا است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

نام نویسی ۴۳ هزار مرد ُمجرد در طرح نهضت ملی مسکن



اقتصاد برتر 
سه شنبه 3 اسفند 1400  | شمـاره 1002

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

»کوین اولــری« پیش بینی 
خود از قیمت بیــت کوین را 
هفته گذشته در مصاحبه ای 
با Stansberry Research به 

اشتراک گذاشت.
»کوین اولــری« توضیح داد 
که بسیاری از مؤسسات اجازه 
سرمایه گذاری در بیت کوین 
را ندارند، اظهار داشت: این امر 
به خوبی شناخته شده است، 
زیرا هنوز توسط رگوالتوری 
تنظیم نشده است. بنابراین، 
برای قــرار گرفتن در معرض 
بیت کوین، سهام شرکت های 
عمومی استخراج بیت کوین، 
مانند Marathon، Riot و غیره 

را خریداری می کنند.
اولری در ادامــه توضیح داد: 
شــما دوســت دارید درباره 
بیــت کوین صحبــت کنید 
که به ۱۰۰ هــزار دالر، ۲۰۰ 
هــزار دالر، ۳۰۰ هــزار دالر 
می رسد اما بهتر است بدانید 
زمانــی این اتفاق مــی افتد 
که مؤسســات بتوانند آن را 

خریداری کنند.
وی در ادامه گفــت: در حال 
حاضر از آنجایــی که من به 
صندوق هــای ذخیره دولتی 

و برنامه های بازنشســتگی 
می دهــم،  خدمــات 

می توانم با اطمینان 
به شــما بگویــم در 
تجارتــی کــه همه 

صحنه سازی می کنند، با 
وجود همه تبلیغات پیرامون 
بیت کوین، هیــچ یک از این 
مؤسســات صاحب یک سکه 
هم نیســتند. و تا زمانی که 
دپارتمان های انطباق آن ها به 
دستورات ESG اجازه ندهند، 

این کار را نمی کنند.
ستاره »شارک تانک« گفت: 
هنگامی کــه آن ها این مجوز 
را دریافت کنند، قیمت بیت 
کوین به طور چشــمگیری 
افزایــش می یابــد. اولــری 
همچنیــن توضیــح داد که 
راه فکر کــردن به بیت کوین 
این اســت که به آن به عنوان 
یک سکه فکر نکنید، بلکه به 
عنوان یک نرم افزار فکر کنید.

مالــک  مؤسســات  ایــن 
مایکروســافت هستند. آن ها 
مالک گوگل هستند. این نیز 
یک نرم افزار اســت، بنابراین 
برای آنها بســیار آسان است 
که به آن فکر کنند. به محض 
قاون مند شدن، ۱ تا ۳ درصد 
از دارایی های خــود را به آن 
اختصــاص می دهنــد و آن 
وقت است که قیمت افزایش 
می یابد. من فکر می کنم این 
اتفاق در دو تا سه سال آینده 

خواهد افتاد.
         

اولری در اکتبر سال گذشته 
)مهــر ۱۴۰۰(، گفت که اگر 
رگوالتور ایــاالت متحده در 
نهایت به شرکت های خدمات 
مالی اجازه دهد که بیت کوین 
را یک دارایی بخوانند و آن را 
در یک صندوق قابل معامله 
در بورس )ETF( قرار دهند، 
مانند آنچه در کانــادا دارند، 
تریلیون ها دالر دیگر سرمایه 
وارد بــازار بیت کوین خواهد 

شد.

این چهار روش را برای مدیریت خشم به کار نبرید

آسیب خشم مهار نشده بیشتر از علت آن!

یلدا توکلی:  بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز و دانشجوی تحت پوشــش از خدمات حمایتی و فرهنگی کمیته امداد استان 
اصفهان بهره مند شدند. آرش محمدحسینیان معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با اشاره به اهدای 
اعتباری بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مددجو، گفت: پرداخت کمک هزینه 
شهریه برای تمامی دانشجویان، پرداخت وام قرض الحســنه، برگزاری دوره های آموزشی مجازی با موضوعات مختلف، برگزاری 
مسابقات، جشنواره های فرهنگی و قرآنی و ... در طول سال از جمله خدمات ارائه شده به دانش آموزان، دانشجویان و طالب تحت 
پوشش می باشد. معاون فرهنگی کمیته امداد استان با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان 
تحت حمایت، در بروز توانایی های این عزیزان مؤثر است، ادامه داد: در سال جاری از مجموع ۲ هزار و ۹۴۷ دانشجوی تحت حمایت 
به هزار و ۸۷۶ نفر از دانشجویان و طالب علوم دینی، با هدف بهبود شرایط تحصیلی، شهریه پرداخت شده که امید داریم این مهم 
بتواند به قطع زنجیره فقر در آینده کمک کند. وی با دعوت از نیکوکاران خیراندیش اصفهانی در حمایت از تحصیل فرزندان تحت 
حمایت این نهاد، گفت: عموم شهروندان خیر می توانند از طریق شــماره گیری #۰۳۱۸۸۷۷ در ایجاد بستر مطلوب علمی برای 

فرزندان نیازمند اقدام کنند.

 آینده ای روشن در انتظار فرزندان نیازمند با حمایت تحصیلی

رمزارز
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پیش بینی متفاوت »کوین 
اولری« از آینده:

منتظر رشد چشم 
گیر بیت کوین 

باشید

پرســتو ابراهیمیان  :  عصبانیت 
و خشــم وقتی ایجاد شد، خود 
به خــود از بین نمــی رود. هیچ 
راه جادویی هم بــرای مقابله با 
آن وجود ندارد. در واقع، وقتی 
احساس خشم به شــما هجوم 
می آورد، بســیار مهم است که 

بتوانید آن را به درستی ابراز 
و بیان کنید. چرا که اگر روش 
نادرستی برای مدیریت خشم 
خود بــه کار بگیرید، ممکن 
است واقعًا دچار دردسر شوید. 
مدیریت بد خشــم، عادتی 
وحشتناک است که می تواند 
منجر به عواقبی فاجعه بار شود. 
به این دلیل کــه عصبانیت از 
آن احساساتی است که وقتی 
هجوم می آورد، اغلب آدم را به 

رفتار احمقانه وامی دارد.
بنابراین، وقتی برای مدیریت 
خشم، تکنیک های نادرستی 
را بــه کار بگیریم، حرف هایی 
می زنیم یا کارهایی می کنیم که 

مرتب به خود یا دیگران، از جمله 
کسانی که دوستشــان دارید، 
آسیب می زنیم. پس به یاد داشته 
باشید که خشم، اگر مهار نشود، 
اغلب برای ما مضرتر از آسیبی 

است که باعث آن شده است.

   این چهار روش را برای مدیریت خشم 
به کار نگیرید

برخی مردم به خشم با دیدی کم و بیش 
مثبت می نگرند. به عنــوان مثال، رئیس 
یک شرکت یا پدری ســخت گیر که داد 
می زند، ممکن اســت فکر کند که داد و 
فریادش نشــانه جدیت یا تعهد اوست. با 
این حال، از خشم کنترل 
نشده، به ندرت کار مثبتی 
بر می آید. برعکس، آدم 
را آزار می دهــد و در 
مقابل خشــم بیشتری 
ایجــاد می کنــد و بعد 
انسان احساس رنجش 
و پشــیمانی می کنــد، 
که گاهی -شــاید اغلب 
اوقات- ســودی ندارد، 
بلکه به اضطراب و تنش 

دامن می زند.

   چهار روشی که نباید از 
آن استفاده کنید

به همین دلیل، یادگیری 
مدیریت خشم مهم است. 

این بدان معنا نیست که نباید خشمگین 
شد؛ زیرا خشم، مانند همه احساسات، در 
بیشتر موارد، واکنشــی برحق و مشروع 
است. کاری که نباید بکنید این است که 
اجازه دهید خشــم تان، کنترل شما را به 
دست بگیرد. به عبارت دیگر، اجازه ندهید 
که خشم تان بگوید چه کاری بکنید یا چه 
حرفی بزنید. در ایــن درس چهار روش 
نادرست مدیریت خشم نشان داده شده تا 
وقتی عصبانی و خشمگین هستید از آنها 

برای مدیریت خشمتان استفاده نکنید.

   1- مهار و سرکوب مطلق
جلوگیری و مهار مطلق هرگز راهی معتبر 
برای مدیریت خشــم یا سایر احساسات 
نیســت. در واقع، هرگز نباید آنچه را که 
احساس می کنید انکار یا سرکوب کنید، 
یا از احساســات خود دوری کرده سعی 
کنید که آنها را نادیــده بگیرید. اگر این 
 کار را بکنید، خودتــان را گرفتار خواهید 

دید.
 در واقع، هیچ نوع ســرکوبی هرگز موفق 
نیست. به دلیل این که انرژی ای که سعی 
می کنید به دالیل فرهنگی، شــخصیتی، 
مذهبی یا از ســر ناآگاهی در درون خود 
مهار، ســرکوب و خفه کنید، همیشه به 
شکل نشــانه ای جســمی یا روانی برمی 
گــردد؛ زخم معــده، اختــالل حافظه، 
ناکارامــدی در امور روزانــه، راش های 
پوســتی، ریزش مو، کاهش میل جنسی 
و صدها شــکل و مشــکل دیگر که 
پزشــکتان هیچ دلیلــی برای آن 
نمیابنــد و به شــما می گوید: 
مشــکل ریــزش، مو/زخم 
معــده/ راش و لکه هــای 
پوســتی/ اضطــراب و 
اســترس/ کاهــش میل 
 ، لی ا نز ا د و ز / جنســی
یبوســت، و ... شما ریشه 
عصبی دارد و این یعنی شما 
احساســات خود را نادرســت 

مدیریت می کنید.
در چنیــن مواقعــی، گاز گرفتن لب و 
تالش برای حرکــت به ســمت جلو به 
گونه ای کــه انگار هیچ اتفاقــی نیفتاده، 
درســت نیســت. بنابرایــن کاری کــه 
می توانید انجام دهید این است که جلوی 
طغیان های کنترل نشدهٔ خشم را بگیرید 
که به عاملی علیه شــما یا دیگران تبدیل 
نشــوند. در واقع، آرامش جــای خود را 
به محیطی بســیار مســاعدتر می دهد، 

شرایطی که در آن بتوانید احساسات خود 
را بیان کنید.

   2- فرو خوردن خشم
یکی از پیامدهای ســرکوب انرژی خشم 
این اســت که در نهایت در درون شــما 
منفجر می شــود. زیرا احساسات از درون 
ما ناپدید نمی شوند آنها می مانن تا زمانی 
که مفری به بیرون پیــدا کنند. عالوه بر 
این، وقتی احساســات منفی را مدیریت 
نکنید، در نهایت به چیزی ناخواســته تر 
تبدیل می شــوند. در واقع، اگر خشــم 
بدون بیان و ابراز شــدن، در درون شما 
 خاموش شود، در مقابل چیزی را در شما 

برمی انگیزد.
افسردگی، اغلب خشم فروخورده را پنهان 
می کند. خشــم وجود دارد، اما به جای 
هدف قرار دادن کسی که آن را ایجاد کرده 
است، ممکن است به درون شما برگردد؛ 
در نتیجه سرزنش و رنجش از خود ظاهر 
می شود. این احساســات ممکن است به 
صورت میگرن، ســرگیجه و سایر عالئم 
فیزیکی ظاهر شــوند. بــه همین دلیل، 
نباید منبع یا علــت عصبانیت خود را گم 
کنید. همیشه از خود بپرسید که در وهله 
اول چه چیزی باعث خشــم و عصبانیت 
شما شــد. این گونه خودتان را سرزنش 

نخواهید کرد.

   3- پرخاشگری منفعل
Passive-( در تعریف، پرخاشگری منفعل

aggressive behavior( نوعــی بیــان 
غیرمستقیم خشم و خصومت است مثاًل به 
شکل فردافکنی )تعلل(، طعنه، یکدندگی، 
ترشرویی، یا انجام ندادن عمدی و چندبارٔه 

وظایفی که به شخص محول شده است.
در روش های پرخاشگری منفعل، کلمات، 
حرکات یا اعمالتان نشــان دهنده خشم 
شما است؛ با این حال، شما مستقیماً آن را 

بیان نمی کنید.
در واقع، عصبانیت شما پنهان است. شما 
آن را پنهان می کنید، اما نه به روشــنی 
انتقالش می دهید و نه آن را حل می کنید. 
معمول ترین مثال در این مورد، استفاده 
از نکات و نظرات غیرمستقیم است. کنایه 
زدن و متلــک گفتن -که متاســفانه در 
جامعه رایج اســت- یکــی از نمودهای 

پرخاشگری منفعل است.
پنهان کردن خشم کاری نادرست است 
زیرا باعث ســردرگمی می شود. هم برای 
شــما و هم برای دیگران. عــالوه بر این، 

غیرممکن اســت که با ایما و اشاره و بیان 
نظرات غیرمســتقیم، دلخــوری خود را 
آشــکارا ابراز و بیان کنید. خالصه آنکه، 
پوشاندن خشم می تواند منجر به طوالنی 
شدن غیرضروری درگیری و سوءِ تفاهم ها 
شود و یا حتی منبع مســتقیم درگیری 

جدیدی باشد.

   4- خالی کردن عصبانیت بر سر افراد 
دیگر

گاهــی اوقــات خشــم زنجیــره ای از 
پرخاشگری را ایجاد می کند که ماهیتی 
کاماًل غیرمنطقــی دارند. به عنوان مثال، 
وقتی فردی در محــل کار از رئیس خود 
آزار می بیند، خشــمش را بروز نمی دهد 
یا از خود دفــاع نمی کند، امــا وقتی به 
خانه می رســد خشــم و عصبانیتش را 
ســر همســرش خالی می کند. همسر او 
نیز همانجــا از خود دفــاع نمی کند، اما 
ناراحت می شود و وقتی بچه ها از مدرسه 
برگشــتند، از کوچکترین اشتباهشــان 
بی تاب می شــود و ســر آنهــا فریاد می 
زند. کــودک در برابر مــادر از خود دفاع 
نمی کند اما بعداً خشمش را روی خواهر 
یا برادر کوچکتر، یا گربه خانگیشان تخلیه 
می کند.ایــن مثال زنجیــره ای از هجوم 
خشم را نشان می دهد که در آن هیچ یک 
از پیوندها به درستی مدیریت نشده است. 
در این نوع موارد، شــخصی که اصاًل در 
دعوای اصلی دخالتی ندارد ممکن است 
بهای ســوء مدیریت عاطفی را بپردازد. 
همانطور که در مثال می بینید، مدیریت 
عاطفی نادرست می تواند زنجیره کاملی از 

روابط را خراب کند.
         

یادگیری مدیریت خشــم بــرای ایجاد 
محیط های سالم و روابط سازنده تر حیاتی 
و الزامی است. مهم است که ناراحتی خود 
را نســبت به فردی بیان و ابراز کنید که 
در وهله اول عامل ایجاد این احساســات 
بوده اســت. در مثال باال، فــرد باید پس 
از اینکه کمی آرام شــد، بــه رئیس خود 
می گفت که رفتارش ناعادالنه، بی مالحظه 
یا بی احترامی بــوده و اورا ناراحت کرده 
است. و بدین ترتیب، زنجیره عصبانیت و 
خشم تا منزل و اشخاص دیگری که دخلی 
به ماجرا نداشــتند، ادامه نمی یافت. این 
نوع انتقال خشــم و عصبانیت به دیگران 
مهمترین عامــل درگیری ها و تنش های 
غیر منطقی است که به کرات در پیرامون 

خود مالحظه می کنیم.

نایب رئیس انجمــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــال و جواهر و نقره و 
سنگ های قیمتی اســتان اصفهان گفت: در ســال ۱۳۹۱ از اصفهان ۹۰۰ 
میلیون دالر صادرات طال داشتیم، اما متأسفانه با کج سلیقگی هایی که وجود 
داشت صادرات این محصول با دستورالعمل از سوی بانک مرکزی محدود شد.

محمدرضا خسروی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه نمایشگاه طال و جواهر 
به ویژه در شهر اصفهان که قطب تولید طالی کشور است، بسیار اهمیت دارد 
و کمی دچار بی مهری قرار گرفته است، اظهار کرد: در دو سال گذشته باوجود 
کرونا نمایشگاه طال و جواهر را برگزار کردیم، اما آن طور که می خواستیم نشد، 
امسال در انجمن و هیئت مدیره همت را بر این گذاشتیم که بهترین نمایشگاه 
سال های گذشته در ایران را برگزار کنیم، البته حتی خود هم صنفی های ما 
هنوز به آن باور نرسیده اند که نمایشگاه چه اهمیتی در ارتقای تولید صادرات 

و بهتر شدن صنعت ما دارد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه جایگاهی است که همه می توانند اجناسی که دارند 
را معرفی کرده و در معرض دید بگذراند، افزود: در سال ۱۳۹۱ استان اصفهان 

۹۰۰ میلیون دالر صادرات داشت، اما متأسفانه با کج سلیقگی هایی که وجود 
داشت صادرات با دســتورالعمل های بانک مرکزی برای ما محدود شد، اما با 
جلسات متعددی که داشته ایم امیدواریم تحریم ها برداشته شود و به جایگاه 

اصلی خود بازگردیم.
خسروی افزود: به عنوان رئیس انجمن وظیفه خود می دانم اگر باید تک تک 
کارگاه ها را در بزنم و از آنها خواهش کنم در نمایشگاه شرکت کنند، این کار را 
انجام خواهم داد. همچنین نمایشگاه اصفهان باید بسیار زیباتر و باشکوه تر از 
نمایشگاه تهران برگزار شود و این مستلزم همدلی بین اتحادیه و صنف طال و 

جواهر و انجمن طال است که خوشبختانه در اصفهان وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه در نمایشــگاه تهران ۱۱۰۰ متر از نمایشگاه از ۴ هزار 
متری متعلق به اصفهانی ها بود، گفت: موضوع دیگر اینکه میز طال را از تهران 
به اصفهان منتقل کرده ایم و در کنار این نمایشگاه قطعاً میز کشوری طال را 
با حضور روسای اتحادیه های کل کشور و با بررسی مسائل روز و دغدغه های 

مهم صنعت طال از پتانسیل آن ها استفاده خواهیم کرد.

   افزایش امکان ارزآفرینی از طریق برگزاری نمایشگاه
علی اصغر صالحی، مدیرعامل یک ماشین سازی نیز در این باره گفت: با توجه 
به اینکه خود ما در اکثر نمایشــگاه های طال و جواهر دنیا شرکت می کنیم، 
نمایشــگاه می تواند جایگاه خوبی در دنیا و به ویژه اصفهان داشــته باشد و 
چون اصفهان را به عنوان یک شــهر طالیی می شناســند، اگــر بتوان از این 
 طریق، توانمندی هایمان را بین المللی کنیم بســیار نتیجه مطلوبی خواهد 

داشت.
وی گفت: نمایشــگاه را مرکز تجارت جهان می خوانند و ما با توجه به اینکه 
در تمام نمایشگاه های سراسر جهان شــرکت می کنیم وقتی می بینیم تمام 
ماشین آالت یا جواهرآالت استقبال بین المللی دارند متوجه می شویم که اگر 
ما هم بتوانیم این پتانسیل را در اصفهان داشته باشیم، می توان در صادرات، 

کارآفرینی و همچنین ارزآفرینی بسیار زیاد به موفقیت برسیم.
وی افزود: ما نیز تا جایی که در توان داشــته باشیم با نمایشگاه طالی ۱۴۰۱ 

اصفهان نهایت همکاری را خواهیم داشت.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان 

طال و جواهر اصفهان:

کج سلیقگی ها 
صادرات طال 
را محدود 
کرد

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه رشد مقطعی و دوره ای گردشگری 
در اصفهان آسیب زا است، اظهار داشت: راه رســیدن به توسعه پایدار در اصفهان، طی 
کردن مسیر آهسته و پیوســته در حوزه گردشگری است. علیرضا ایزدی در چهارمین 
همایش گردشگری محور توسعه پایدار اصفهان با بیان اینکه هر ۱۰ سال یکبار توجه 
به صنعت گردشگری نشان از حرکت آرام و پیوسته نیست، بیان داشت: در زمان حاضر 
تنها با صنعت و کشــاورزی به رونق اقتصادی دست نخواهیم یافت بلکه نگاه اقتصادی 
به گردشگری راه عالج است همانطور که گرجستان و تاجیکستان از این مسیر به رشد 

اقتصادی رسیدند.
ایزدی گردشگری علمی و آموزشی را ضرورت امروز خواند و گفت: متاسفانه این نگاه 
وجود دارد که گردشگر تهدید برای فرهنگ جامعه است در صورتی که اینگونه نیست و 

سفر، آموزش و دانش سه رکن گردشگری آموزشی است.

وی در بخش دیگری از ابعاد مختلف گردشگری در اصفهان و احیای گردشگری تاریخی 
و طبیعی خبر داد و تصریح کرد: گردشگران خارجی نه برای هتل پنج ستاره بلکه برای 

تماشای هنر گنبد شیخ لطف اهلل به استان می آیند.
ایزدی با اعالم اینکه از ۲۰ سال پیش شاهد فارغ التحصیل شدن دانشجویان متعددی 

در رشته گردشگری هســتیم اما این امر تا چه میزان به رشد علمی گردشگری کمک 
کرده است؟، ادامه داد: از سال ۱۳۰۷ تاکنون گروه های گردشگری متعددی از سراسر 
دنیا به اصفهان آمدند اما تا چه میزان بواسطه آن ها شاهد توسعه و رونق اقتصادی بودیم.

وی با اشــاره به اینکه در دنیا با اســتفاده از روش قصه گویی و داستان سازی اقدام به 
جذب گردشــگر می کنند، گفت: ما ایرانی ها داســتان های زندگی خــود را فراموش 
کرده ایم و بیش از هر زمانی دیگر برای رسیدن به رشد گردشگری نیازمند حفظ اصالت 

داستان های فرهنگی هستیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: اصفهان مملو از قصه های متفاوتی است 
که با تکیه بر آنها باید به جذب گردشگر اقدام کرد و نباید خشکسالی و آلودگی اصفهان 
را پر رنگ کرد ضمن اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ میلیون گردشگر به ایران سفر کنند 

که از این میزان شش درصد سهم اصفهان است.

چهارمین همایش گردشگری محور توسعه پایدار اصفهان:

رشد مقطعی گردشگری در اصفهان 
آسیب زاست
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