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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان یک شنبه| 8 اسفند 1400| 27  فوریه  2022 |  25 رجب  1443 | سال دوم| شماره 1006 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
 از آنجا که ایــن روزها دنیا تبدیل 
شده است به یک دهکده جهانی، 
هر اتفاقــی در منطقه ای از جهان 
می تواند بر روی دیگر مناطق تأثیر 
گذار باشــد. به قول معروف گنه 
کرد در بلـــــــــــخ آهنگری 
به شوشــتر زدند گردن مسگری! 
حال این روزهای مــا هم همین 
گونه است در یکجای دیگر از دنیا 
پوتین به اوکراین حمله کرده است 
و این جریان تأثیر زیادی بر اتفاقات 
داخلی و خارجی کشور ما گذاشته 
است. در این شرایط سؤال این است 
که آیا سیاست گذاران ما می توانند 
مذاکرات وین را بیشتر از پیش جلو 
ببرند یا تأثیر مخرب جنگ بر این 

مذاکرات نیز سایه افکنده است؟
یکی از مهم ترین کاالهای تحت 
الشعاع جنگ روســیه و اوکراین 
نفت است که حاال عاملی شده برای 
تهدید از طرف روســیه به آمریکا 
و دیگر کشورها و پوتین می تواند 
با عدم صادرات نفت و گاز قیمت 
جهانی این حامل هــا را افزایش 
دهد کما اینکه در چند روز گذشته 
قیمت نفت افزایش چشمگیری 

داشته است.
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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مواظب باشیم دود 
حمله پوتین در چشم 

ایران نرود

Is a Vitamin D Is a Vitamin D 
Deficiency Causing Deficiency Causing 
Your Depression?Your Depression?
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عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان:

حفاری های قاچاقچیان، تهدید جدی برای شواهد تمدنی زاینده رود است

8

فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی درخشید؛

دریافت تندیس زرین برای چهارمین بار

به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفند ماه؛ روز حماسه 
و ایثار شهرســتان فالورجان »مجموعه ورزشــی 
شهدای گارماسه« افتتاح شد. این مجموعه ورزشی 
که در مرداد ماه سال جاری کلنگ زنی شده بود در 

زمینی به مساحت ۲۰۰۰ هزار مترمربع و شامل زمین 
فوتبال استاندارد با چمن مصنوعی توسط شهرداری 
فالورجان احداث شده و برای احداث آن اعتباری بالغ 

بر بیست میلیارد ریال هزینه شده است.
گفتنی اســت در مراســم افتتاحیه این مجموعه 
ورزشــی، مهندس رحیمی مدیــر کل دفتر فنی 
اســتانداری اصفهان، حجت االسالم و المسلمین 
قدوسی امام جمعه شــهر، مهندس علی ساعدی 
فرماندار شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شــهر، روحانیت معزز، خانواده های معظم شهداء، 
جانبــازان، آزادگان، ایثارگــران و جمع کثیری از 
شهروندان عزیز فالورجان و محله گارماسه نیز حضور 

داشتند.آئین افتتاحیه این مجموعه ورزشی در 
ادامه با سخنرانی حجت االسالم حاج شیخ حسین 
توکلی روحانیت معزز محله گارماسه، حجت االسالم 
و المسلمین قدوسی امام جمعه فالورجان، مهندس 
رحیمی مدیرکل دفتر فنی اســتانداری اصفهان، 
مهندس محمدعلی عزیزی شهردار فالورجان برای 

حاضرین در مراسم افتتاحیه همراه بود.
در خاتمه مراســم نیز مراتب تقدیر و تشکر توسط 
مسئولین و شهروندان از شــهردار، رئیس شورای 
اسالمی شهر، مسئول حراســت، معاون اجرایی و 
خدمات شهری و معاون عمرانی شهرداری فالورجان 

بعمل آمد.

 

یکم لغایت 6 اســفندماه به عنوان هفته ایثار و 
حماسه مردم شــهید پرور نجف اباد در تاریخ 
کشور ثبت شده است و هرساله در این ایام برای 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 5 اسفند 

شهرســتان نجف آباد ویژه برنامه های مختلفی 
برگزار می شود.

مصطفی حیدری مدیر ارتباطــات و امور بین 
الملل شــهرداری نجف آباد با اشاره به برگزاری 
بیش از 4۰ عنوان برنامه در هفته ایثار و حماسه 
مردم نجــف آباد عنــوان کرد: تــالش کردیم 
شهرستان نجف اباد در این هفته بخصوص حال 
و هوای ایثار و حماســه را داشته باشد و در این 
راستا آذین بندی و تبلیغات محیطی با محوریت 
شهدای پنجم اســفندماه در سطح شهرستان 

انجام شد.
وی تصریح کرد: نصب 5۱ وجــه با متراژ ۲۲۰ 

متر مربع تابلو شــهروندی با موضوع حماسه 
و ایثار مردم نجف آباد، ۳۰ عــدد بنر تبلیغاتی 
با موضوع پوستر رســم پرواز ویژه گرامیداشت 
5 اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد، نصب 5۰ 
عدد پرچم های عرضی با اشعار مربوط به شهدا، 
حماسه و ایثار، نصب المان های موقت با موضوع 
رســم پرواز در مناطق 5 گانه شهرداری نجف 
آباد، نصب پرچم های میله ای در معابر و میادین 
اصلی شــهر و نصب بنرهای اطالع رسانی ویژه 
برنامه های گرامیداشت 5 اسفند روز حماسه و 
ایثار نجف آباد با موضوعات مختلف از جمله این 

آذین بندی ها است.

دبیر شــورای فرهنگــی دینی آبفای اســتان 
اصفهان از سنگر به ســنگر شدن ائمه جماعات 

مناطق 6 گانه شهر اصفهان خبر داد.
 سید اکبر هاشــمی گفت: این جابه جایی هر 

سه سال یک بار با هدف تنوع و آشنایی هر چه 
بیشــتر ائمه جماعات با مناطق مختلف آبفای 
استان، ترویج آموزه های اســالمی و همچنین 
بهره مندی کارکنان از تجارب ائمه جماعات در 
زمینه مسائل فرهنگی و دینی صورت می گیرد.

سید اکبر هاشمی خاطرنشــان کرد: بر اساس 
مصوبات امور فرهنگی وزرات نیرو، جابه جایی 
ائمه جماعات در سایر شهرستان های استان نیز 

در ماه های آینده انجام می شود.
وی با اشاره به این که آبفای استان اصفهان در 
زمینه برپایی و اهتمام به نمــاز جماعت، حائز 
رتبه برتر در میان شــرکت های آب و فاضالب 

کشور و رتبه نخســت در میان دستگاه های 
اجرایی استان اصفهان شــده است گفت: همه 
روزه این فریضــه الهــی در ۳5 مجموعه این 
شــرکت برگزار می شــود و بیش از 8۰ درصد 
کارکنان در نمــاز جماعت اول وقت شــرکت 

می کنند.
دبیر شورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان 
رویکرد این شورا را ترویج و توسعه فرهنگ اقامه 
نماز اول وقت برشــمرد و افزود: در ایام شیوع 
ویروس کرونا نیز مراسم نماز جماعت با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری های 

مصوب در این شرکت اقامه شده است.

به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفند ماه؛ روز حماسه و ایثار شهرستان فالورجان انجام شد:

افتتاح »مجموعه ورزشی شهدای گارماسه«

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد:

تالش کردیم شهر حال و هوای حماسه و ایثار داشته باشد

دبیر شورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان خبر داد:

سنگر به سنگر شدن ائمه جماعات در مناطق 6 گانه آبفای شهر اصفهان
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گفت و گو با کارشناس مسائل بانکی:

 دولت ابتدا مشکل منابع مالی را حل کند
 بعد ابالغیه صادر کند

چند نکته که باید هنگام رزرو هتل در نظر گرفته شود؛

اقامت خوش با 10 کلید کاربردی

عقب نشینی آمریکا به نفع بازار کریپتو تمام شد؛

 بایدن و بیت کوین همدست در سواستفاده 
از حمله پوتین!

چهره  برتر چهره روز

شهردار اصفهان: مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق 
 آماده گفت و گوهای با رویکرد بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد؛

انتقادی هستیم برگزاری مانور سراسری برق با 
شــهردار اصفهان بــر ضــرورت پایان رویکرد بهبود ایمنی

بخشیدن به تعریف و تمجیدهای مکرر 
از مسووالن و مدیران تاکید کرد و گفت: 
آماده پذیرش هرگونه انتقاد ســازنده و 
مفید هستیم. علی قاســم زاده در دیدار 
با نماینــدگان خبرگزاری های کشــور 
در اصفهان با بیان اینکه باید نســبت به 

تغییری که در نوع نگاه و...

یلدا توکلی :    با حضور مدیران شرکت 
توزیع برق اصفهان مانورسراسری تعمیرات 
و بهینه سازی شبکه توزیع برق با رویکرد 
بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد. این 
مانوربا هدف رفع نقاط خطرآفرین و ایمن 

سازی شبکه های توزیع برق...
62

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

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

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

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

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

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

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

علی اصغر حاج حیدری 
 شهردار خمینی شهر
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چاپ دوم

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

آگهـی مزایـده  عمومـی
 )نوبت اول(

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شورای اسالمی شاهین شهر 
در نظر دارد  تعداد 11 )یازده( قطعه زمین مسکونی واقع در سطح شهر  را از طریق آگهی مزایده  به صورت نقد به فروش 

رساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری 
مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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چاپ اول

احسان کوزه گر آرانی - شهردار نیاسر شناسه: 1285017

آگهـی مزایـده عمومـی  )مرحله اول - نوبت اول(
شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسات شماره 20  تاریخ 1400/11/25  و 27 مورخ 1400/11/30 شورای اسالمی شهر 
نسبت به  فروش  سه قطعه از امالک  خود واقع در شهرک باغشهر نیاسر به شماره پالک های 3813 به متراژ 580/25 و 3730 به 
متراژ 456 متر مربع و 3790 به متراژ 431/40 متر مربع همگی تفکیکی از پالک ثبتی 3423 فرعی از 35 اصلی و همچنین قطعه 
زمینی به شماره پالک 3994 فرعی از 35 اصلی به مساحت 315 متر مربع واقع در خیابان شهید مفتح، کوچه 8 متری با کاربری 

باغ مسکونی  و از طریق مزایده کتبی به  متقاضیان براساس شرایط ذیل واگذار نمایند. 
1- مهلت دریافت اسناد و مدارک:  10 روز پس از درج نوبت اول آگهی 

2- مهلت تحویل اسناد:  10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی 
3- شرایط مزایده 

4- سپرده شــرکت در مزایده 5% مبلغ قیمت پایه هر دســتگاه می باشــد که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 
0102847924003 نزد بانک صادرات به نام شهرداری نیاسر 

5- در صورتی که برنده مزایده  اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز و جه و سیر مراحل قانونی خرید زمین  
نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. 

6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد. 

8- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است. 

                       021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با مفقود 
شدن مدارک شناسایی خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟



ادامه از صفحه یک:
...   یکی از منابــع تأمین نفت 
و گاز در جهــان ایران اســت 
البته به شــرط آنکــه آمریکا 
تحریم هــای نفتــی را از روی 
کشور ما بر داشته تا ما بتوانیم 
با عرضه بیشــتر نفت بازار این 
محصول را متعــادل کنیم به 
همین دلیل گفته می شود یکی 
از مهم ترین دالیل پیشــرفت 
مذاکرات وین می تواند جنگ 
روســیه و اوکراین باشد اما از 
آنجایی که به نظر نمی رســد 
این جنگ ســالها و یا ماه ها به 
طول انجامد، سیاســتمداران 
کشــورمان بایــد فرصــت را 
غنیمت شــمرده و از لحظه ها 
اســتفاده کنند. از آنجا که در 
حال حاضــر دغدغــه اصلی 
بحران جهانی اوکراین اســت، 
ایــران می تواند از شــرایط به 
وجود آمده بــرای رفع موانع 
باقی مانده در مذاکرات و اتمام 
آن در کوتاه ترین زمان ممکن 

استفاده نماید.
فراهم شــدن فرصــت برای 
جمهوری اسالمی ایران جهت 
اطمینــان دادن بــه جامعه 
جهانی به ویــژه اروپای غربی 
مبنی بر داشتن آمادگی برای 
تأمین انرژی به ویژه در حوزه 
گازی و عــدم اســتفاده از آن 
به عنــوان یک ابزار سیاســی 
برخالف دولت روسیه فرصتی 
اســت که جنــگ اوکراین و 
روسیه در اختیار کشور ما قرار 
داده است تا با توجه به اختالل 
ایجادشده در بازار انرژی و نیاز 
جامعه جهانی بــه نفت با فراغ 
بال بیشتری اقدام به صادرات 
نفت نماید. افزایــش جهانی 
قیمت نفــت و فراهم شــدن 
فرصت برای افزایش صادرات 
نفت برای ایــران امکان بهبود 
وضعیت ارزی ایــران و فراهم 
شدن فرصت برای دولت جهت 
مقابله با مشکالت اقتصادی را 

فراهم کرده است.
البته بحــران روزافزون جنگ 
اوکرایــن از ســویی می تواند 
فرصتی برای ایران و روســیه 
جهت گرفتن امتیاز غرب باشد 
و از سوی دیگر، مذاکرات برجام 
در وین را بــا چالش جدیدی 
مواجه کند. روســیه علی رغم 
داشــتن درآمدهــای نفتــی 
و گازی، وضعیــت اقتصادی 
چنــدان مطلوبــی نــدارد. 
داده ٰهای بانک جهانی نشان 
می دهد افول روســیه از سال 
2013 شروع شــده و پوتین 
در قمار جبران بخشــی از آن 
اســت. تولید ناخالص داخلی 
روسیه در سال 2013 میالدی 
2.3 تریلیون دالر بود و در سال 
2020 تنها به 1.48 تریلیون 
دالر رســید که از سقف خود 
حــدود 30 درصــد کاهش را 
نشان می دهد. به همین دلیل 
احتمــال می رود روســیه در 
پی گرفتن امتیــاز از غربی ها 
به پای میــز مذاکــره برود و 
دوباره چالش های جدید برای 
مذاکرات وین آغاز شود. ما هم 
اکنون بر لبه تیغ ایستاده ایم و 
تنها با سیاست و ذکاوت تمام 
می توانیم این روزها را به نفع 

مردم کشورمان تمام کنیم.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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بابــک رفیعی علــوی علویجه، در 
گفت و گو بــا ایرنا افــزود: حوضه 
آبریز زاینده رود از شــواهد تمدنی 
و باستانی بسیاری برخوردار است 
امــا حفاری های قاچاقچیــاِن آثار 
باســتانی بویژه در پایین دســت 
رودخانه به نابودی شواهد تمدنی 

این منطقه ُمنجر می شود.
وی بــا تاکیــد براینکه کشــف و 
بازپس گیری اشــیا و آثار باستانی 
از قاچاقچیــان بــرای کاُوش ها و 
مطالعات باســتان شناسی ارزش 
چندانی ندارد، اظهار داشت: زمانی 
می توان یک اثر یا شیء تاریخی را 
بدرســتی و خوبی مطالعه کرد که 
الیه و محل کشف آن و ارتباط آن 
با دیگر داده های محوطه باستانی 
مشــخص باشــد تــا ویژگی های 
مختلــف آن از جملــه تاریــخ و 

کاربردهایش مشخص شود.
این استاد باستان شناسی با اشاره 
به اینکه قاچاقچیان بســرعت در 
حال تخریب ُمحوطه های باستانی 
در اطــراف زاینــده رود بویژه در 
پایین دست این رودخانه هستند، 
خاطرنشان کرد: تعداد زیادی قبور 
مربوط به هزاره سوم پیش از میالد 
در پایین دســت رودخانه توســط 

قاچاقچیان تخریب شده است.
وی به طــرح تحقیقاتی باســتان 
شناسی دانشــگاه هنر اصفهان در 
محــدوده ورزنه در پایین دســت 
رودخانــه زاینــده رود اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: در این طرح سه 
محوطه تاریخی را مورد کاُوش قرار 
دادیم اما بیــش از ۵0 درصد آنها 
توسط قاچاقچیان تخریب شده بود.

رفیعی ادامــه داد: اگر کاوش های 
قاچاقچیان با این شدت ادامه یابد، 
بخش مهمی از تاریــخ منطقه که 

تاریخ ایــران و جهان نیز بشــمار 
می رود را از دست می دهیم.

وی به فعالیت 2 نفر از یگان حفاظت 
میراث فرهنگی در پایین دســت 
زاینــده رود و در شــرق اصفهان 
اشاره و اضافه کرد: این افراد تالش 
بسیاری می کنند اما این تعداد نیرو 
و امکانــات آنها بــرای حفاظت از 
شواهد تاریخی منطقه کافی نیست 

و باید افزایش یابد.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به 
محوطه های تاریخی در باالدست 
حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشان 
کــرد: این مناطــق نیز بــا تهدید 
جدی مواجه اســت بعنوان مثال 
در محدوده تپه با اهمیت باستانی 
"گاویاران" فعالیت های کشاورزی 
انجام می شود و با وجود پیگیری ها، 
بدلیل اینکه این منطقه هنوز بطور 
رســمی ثبت نشده اســت، امکان 
بازدارندگی و مقابله با تخریب وجود 

ندارد.
تپه گاویاران در پنــج کیلومتری 
چادگان مربوط به هزاره ششــم تا 
ســوم پیش از میالد است و حدود 

هشت هزار سال قدمت دارد.
به گفته وی، برای ثبت سه محوطه 
باستان شناسی در محدوده ورزنه 
در پایین دست رودخانه زاینده رود، 
پرونده ای آماده و تحویل داده شده 

اما هنوز ثبت آن انجام نشده است.
رفیعی علــوی علویجه بــا تاکید 
براینکه وزارت میراث فرهنگی برای 
مقابله با کاوش هــای قاچاقچیان 
باید عزم جدی داشته باشد، تصریح 
کرد: بخشی از قدرت یک کشور به 
دانش و شناخت آن نسبت به خود 
و تاریخش بســتگی دارد به همین 
دلیل نیاز است که برای محافظت از 
شواهد تمدنی و تاریخی بر جا مانده 

از هزاران ســال گذشته، اقدام های 
کارآمد و برای مقابله با قاچاقچیان، 
قوانین و نظارت بازدارنده و محکمی 

داشته باشیم.
وی، یکی دیگر از چالش های موجود 
برای کاوش های باستانی شناسی 
در حوضه آبریز زاینده رود را کمبود 
بودجه و منابع مالی اعالم و اضافه 
کرد: بودجه چندانی برای کارهای 
پژوهشی در این زمینه وجود ندارد 
در حالی که الزم است وزارت میراث 
فرهنگی و بخش هــای دیگر مانند 
صنایع بزرگ بــرای حمایت از این 

کار بودجه ای اختصاص دهند.
رفیعی علوی علویجه با بیان اینکه 
دانشگاه هنر اصفهان 2 سال گذشته 
بودجه ای برای کاُوش های باستان 
شناســی در محــدوده زاینده رود 
تخصیص داد، خاطرنشان کرد: پس 
از آن بدلیل دوران کرونا و همچنین 
تورم ایجاد شــده، دیگر بودجه ای 

تخصیص نیافت.
این ُمتخصص باســتان شناســی 
با تاکیــد براینکه اگــر کاوش های 
باســتان شناسی توســط باستان 
شناسان و متخصصان انجام نشود، 
ُمحوطه ای تاریخی موجود بسرعت 
توســط قاچاقچیان از بین خواهد 
رفت، گفت: تعیین عرصه و حریم 

و حفاظت از حریــم محوطه های 
تاریخی بسیار ضروریست اما ما در 
این زمینه در استان اصفهان عقب 

هستیم.
رفیعی علوی علویجه با اشــاره به 
قدمت تاریخی زاینــده رود افزود: 
زاینده رود یکــی از رودخانه های 
مهم فــالت مرکزی ایران اســت 
که جریــان آب دائمــی در آن به 
استقرار انسان در این حوضه آبریز 
در طول هزاران ســال ُمنجر شد و 
کاوش های باستان شناسی می تواند 
این دوره های تاریخــی را برای ما 
مشــخص کند. وی با بیــان اینکه 
کاوش های باســتان شناسی نشان 
داد که در پایین دســت رودخانه 
دوران شــکوفایی در هزاره ســوم 
پیش از میالد وجود داشــته است، 
خاطرنشان کرد: این منطقه مرکز 
ارتباطات فرهنگــی و تجاری بین 
بخش های مختلف ایران بوده است.

رفیعی علوی علویجه به کاُوش های 
باســتان شناســی دانشــگاه هنر 
اصفهــان در باالدســت و پاییــن 
دســت زاینده رود اشــاره و اضافه 
کرد: در پایین دست رودخانه و در 
دشت های اطراف شــهر ورزنه سه 
محوطه تاریخــی ُمنتهی به تاالب 
گاوخونی را مورد کاوش قرار دادیم 

که مشخص شد 2 محوطه مربوط 
به عصر مفرغ و هزاره سوم پیش از 
میالد و یک محوطه مربوط به نیمه 
نخســت هزاره اول قبل از میالد و 

عصر آهن است.
وی با تاکید بر اینکه در پایین دست 
زاینده رود هنوز جــای کار زیادی 
برای کاُوش های باستانی شناسی 
وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه 
هنر اصفهان در 2 سال گذشته نیز 
بررسی باستان شناسی در محدوده 
شهرســتان چادگان در باالدست 
رودخانــه را انجــام داد و متوجه 
اهمیت این منطقه در دوره پارتی و 
ساسانی و هزاره های پنجم و چهارم 

پیش از میالد شد.
وی بــا بیان اینکــه حوضــه آبریز 
زاینــده رود همچنــان منطقه ای 
ناشــناخته از نظر باستانی شناسی 
اســت و کار زیــادی در این زمینه 
انجام نشده است، خاطرنشان کرد: 
این رودخانه در دوره اســالمی نیز 
اهمیت زیاد دارد که شــکل گیری 
شــهِر با اهمیت اصفهان نشــانه 
آن است اما گســترش این شهر و 
فعالیت های کشــاورزی و صنعتی 
در اطراف آن به نابودی بســیاری 
از شــواهد تاریخی پیــش از دوره 

اسالمی مُنجر شده است.

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان:

حفاری های قاچاقچیان، تهدید جدی برای شواهد تمدنی زاینده رود است
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: حفاری های قاچاقچیان، تهدیدی جدی برای شــواهد 
باستانی و تمدنی حوضه آبریز زاینده رود بویژه در پایین دست 

این رودخانه بشمار می آید.
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در شــــــهر 

مواظب باشیم دود 
حمله پوتین در چشم 

ایران نرود

چند نکته که باید هنگام رزرو هتل در نظر گرفته شود؛

اقامت خوش با 10 کلید کاربردی
پریسا جمدی:   با توســعه خدمات اینترنتی،  این روزهــا هنگام سفر و 
گردشگری، دیگر نگران پیداکردن هتل یا مسافرخانه ای برای اقامت نیستیم. 
اما افزایش این امکانات، دردســرهای جدیدی را ایجاد کرده است: اینکه از 
میان گزینه های زیاد و متنوع کدام را انتخاب کنیم. در این مقاله 10 نکته 
مهمی را معرفــی می کنیم که باید پیش از رزرو هتــل در نظر بگیرید. با ما 

همراه باشید.

     مکان دقیق هتل
شاید برای شما هم پیش آمده که در یکی از سفرها،  هتلی را رزرو کرده اید 
که موقعیت مناسبی نســبت به مرکز شهر و راه های ارتباطی نداشته است؛ 
احتماالً هزینه و وقت زیادی هم از هتــل به مقصدتان صرف کرده اید. برای 
حل این مشکل و جلب رضایت مشتریان، ســایت ها و برنامه های هتل یاب 
آدرس دقیق را به همراه اطالعاتی مختصــر از مکان های مهم اطراف آن در 
قسمت توضیحات می آورند. همچنین یک نقشه آنالین هم به تعیین دقیق تر 

موقعیت هتل به شما کمک می کند.

    بررسی امکان دسترسی به اینترنت قبل از رزرو هتل
بی شک، دسترسی ســریع و ارزان به اینترنت امروزه از مهم ترین خدمات 
هر هتلی است. بااین حال، هتل ها بسته به سطح خدمات شان، ممکن است 
روش ها یا محدودیت های مختلفی اعمال کنند. مثاًل برخی هتل ها خدمات 
وای فای را رایگان ارائه می کنند اما بعضی دیگر، در ازای ارائه اینترنت، هزینه 
می گیرند. همچنین برخی هتل ها فقط امکان اتصال به یک دستگاه در یک 
زمان را فراهم می کنند. پس اگر دسترســی به اینترنت برایتان خیلی مهم 

است، حتماً قبل از رزرو هتل درباره سطح دسترسی به آن تحقیق کنید.

    صبحانه رایگان هتل
بســیاری از هتل ها صبحانه رایگان ارائه می کنند، البته برخی از آنها گزینه 
حذف صبحانه به ازای اتاق ارزان تر را هم دارند. اما اگر قرار اســت اتاقی که 
رزرو می کنید فقط کمی ارزان تر باشد و بعد کلی پول برای صبحانه پرداخت 

کنید، آیا بهتر نیست گزینه اتاق با صبحانه رایگان را انتخاب کنید؟

    بررسی امتیاز هتل در سایت های امتیازدهی معتبر قبل از رزرو هتل
یکی از بهترین راه ها برای یافتن هتل مناســب، بررسی امتیازات و نظرات 
افرادی اســت که در آن هتل اقامت داشــته اند. هرچند همیشــه افرادی 
سخت گیر هستند که از یک هتل 2 ستاره انتظار خدمات ۵ ستاره دارند اما 
با جمع بندی نظرات و بررسی میانگین امتیازات کاربران،  می توانید دقیق تر 

انتخاب کنید.

    لوازم بهداشتی و امکانات
هتل ها امکانات بهداشتی و رفاهی را به شکل های مختلفی ارائه می دهند. 
گاهی اوقات نبود چیزهای کوچک می تواند شما را به دردسر بیندازد، مثاًل 
نبود خمیردندان یا میز مطالعه. پیش از رزرو هتل، حتماً درباره سطح امکانات 
ارائه شده در هر اتاق ســؤال کنید تا کمتر غافل گیر شــوید. از سؤال کردن 

خجالت نکشید.

     توجه به نوع هتل قبل از رزرو هتل
هتل ها انواع مختلفی دارند، همان طور که ما در زبان فارسی برای بیان انواع 
آنها کلمات مختلفی مانند هتل، ُمتل، مسافرخانه، پانسیون و خوابگاه را به 
کار می بریم. هنگام رزرو هتل، به نوع آنها دقت کنید. اگر تنهایی مسافرت 
می کنید، شــاید اقامت در یک هتل ارزان و به صرفه زیاد بد نباشد؛ اما اگر با 
خانواده، کودکان یا دوستان ســفر می روید، باید حواستان به خواسته ها و 

سالیق آنها هم باشد.

    ابعاد اتاق ها
بســیاری از افراد بدون توجه به این نکته، اتاقی انتخاب می کنند و بعد، از 
کوچکی یا بزرگی بیش از حد اتاق ها، گله می کنند. اتاق شما باید راحت باشد. 
پس در هنگام رزرو، به ابعاد اتاق و موقعیت تخت و در و پنجره ها توجه کنید.

    نوع اتاق
عالوه بر ابعاد، باید نیم نگاهی هم به نوع اتــاق بیندازید. برخی هتل ها انواع 
مختلفی از اتاق ها را برای مشتریان ارائه می کنند، مثاًل اتاق هایی مخصوص 
زوج های جوان یا خانواده های دارای کودکان خردسال یا حتی اتاق هایی که 

سیگار کشیدن در آنها مجاز یا غیرمجاز است.

    توجه به نیازهای خاص
برخی افراد شاید هنگام سفر نیازهای خاصی داشته باشند، مانند افرادی که 
قصد برگزاری کنفرانس دارند یا با حیوانات خانگی شــان سفر می کنند و یا 
افرادی که دارای معلولیت هستند. اگر جزو این دسته ها هستید، حتماً پیش 

از رزرو هتل،  از وجود امکانات موردنیازتان مطمئن شوید.

    تخفیف های ویژه یا جوایز وفاداری
بســیاری از هتل ها، با همکاری ســایت های هتل یابــی، تخفیف ها و جوایز 
متنوعی ارائه می کنند. هرچند این تخفیف ها و جوایز ممکن اســت شروط و 
محدودیت هایی داشته باشند، ارزش آن را دارند که گاهی آنها را امتحان کنید.

Source: https://www.traveloka.com/en-sg/
explore/tips/-10things-to-consider-when-booking-

a-hotel/48096

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای سه پروژه 
 در بازار بزرگ گل

 و گیاه ارغوان

یکــی از پروژه های شــاخص ســازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان، طراحی و 
احداث بــازار بزرگ گل و گیــاه ارغوان 
در ابتدای بلوار ارغوان و به وســعت 1۹ 

هکتار است.
این بازار در دو فاز طراحی شــده که فاز 
اول آن شامل ســالن گل های سرشاخه، 
سالن نهاده های کشــاورزی، سالن باغ و 
باغچه، ســالن گل های آپارتمانی، پارک 
آموزشی کودکان و مکان های استراحت 
بازدیدکنندگان است و فاز دوم آن شامل 

ســالن پرنــدگان و ماهی هــای زینتی 
می باشد.

در دل این بازار بــزرگ، احداث چندین 
پروژه دیگر در دستور کار قرار گرفته که 
مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان درباره 
آنها می گویــد: پروژه ســالن های باغ و 
باغچه و گلهای آپارتمانی بازار گل و گیاه 
ارغوان از جمله پروژه هایی اســت که با 
340 میلیارد ریــال بودجه در فضایی به 
مســاحت 10 هزار مترمربع در دســت 
احداث قــرار دارد و تا خردادماه ســال 

1402 به بهره برداری می رسد.
امیر حســین ماه آور پور از احداث پکیج 
تصفیه فاضالب بــازار گل و گیاه ارغوان 
به عنــوان پــروژه دیگری خبــر داده و 
می افزاید: این پروژه با اعتبار 100 میلیارد 
ریال تا اوایل بهمن ماه ســال 1401 به 

بهره برداری می رسد.
به گفته او، احداث 4 باب پست توزیع برق 
داخلی بازار گل و گیاه ارغوان نیز پروژه 
دیگری اســت که با اعتبار 120 میلیارد 
ریال تا اوایل بهمن ماه ســال 1401 به 

بهره برداری خواهد رسید.

اخبار کوتاه

شهردار اصفهان:

آماده گفت و گوهای انتقادی هستیم
شهردار اصفهان بر ضرورت پایان بخشیدن به 
تعریف و تمجیدهای مکرر از مسووالن و مدیران 
تاکید کرد و گفت: آماده پذیرش هرگونه انتقاد 
سازنده و مفید هستیم. علی قاسم زاده در دیدار 
با نمایندگان خبرگزاری های کشور در اصفهان 
با بیان اینکه باید نسبت به تغییری که در نوع 
نــگاه و انتظارات مردم از مســووالن و مدیران 
ایجاد شده حساس باشــیم، افزود: بتازگی در 
جامعه ما اتفاقاتی رخ داده که قدری نگران کننده 
است؛ مردم نسبت به برخی از مسائل بی حس و 
بی تفاوت شده اند که به نظر می رسد، این امر، 
پیامی در خود دارد و باید از سوی ما دریافت و 
به ایجاد تغییر در رویه اطالع رســانی و سبک 
کار رســانه ها منجر شود. شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه عملکرد فعلی رسانه ها و نوع نگاهی 
که به انعکاس اخبار دارند، نمی تواند شکاف و 
گسستی که میان مردم و مدیران ایجاد شده را 
کاهش بدهد، تاکید کرد: باید کلیشه های قبلی 
شکسته شــود تا مردم باور کنند که قرار است 
اقدامات تازه ای صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه 
چرا باید بطور مستمر عکاسی همراه مسوولی 
همچون شــهردار باشــد و از کارهای عادی او 

مانند نشستن در مترو و رفت و آمدهای کاری، 
برگزاری جلساتی که وظیفه اوست عکس و خبر 
تهیه کند گفت: این کار، معنایی جز پایین تصور 
کردن سطح فهم عموم ندارد. مردم از نمایش و 
بازی و فیلم خسته شده اند.قاسم زاده پرهیز از 
قطب سازی و بت سازی در حوزه رسانه را ضرورت 
دیگری برای فعاالن حوزه خبر دانست و تاکید 
کرد: من در رسانه های شهرداری اصفهان، این 
مساله را پیگیری کرده ام زیرا معتقدم شهردار 
نباید تافته جدا بافته تصور شــود و خبر باید بر 
اســاس ارزش خبر و نه بر اساس جایگاه اداری 
افراد تنظیم شود.قاسم زاده اضافه کرد: باید به 
ســمت یک انقالب خبری و رسانه ای برویم تا 
این ساختارها کم کم شکسته شود درحالیکه در 
شرایط حاضر فضای مجازی، گستردگی زیادی 
پیدا کرده و برای به دست آوردن اعتماد عمومی 
در جامعه باید مبانی کار خبری عوض شود تا 
دیدگاه مردم تغییر کند.وی با تاکید بر باز شدن 
باب نقد و انتقاد در رسانه ها، گفت: همه اقدامات 

شهرداری صحیح و قابل قبول نیست و ایراداتی 
هم در کار وجود دارد. بنابراین باید این ایرادات 
در رسانه ها به نقد کشیده شود و نباید فقط از 
کارشناسان موافق نظرخواهی شود بلکه باید 
نظر مخالفان هم شنیده و منتشر شود.شهردار 
اصفهان تاکید کرد: نباید در یک دایره بســته 
قرار بگیریم که فقط خودمــان را تأیید کنیم؛ 
زیرا در این صورت رفته رفته باور می کنیم که 
تافته جدابافته هستیم! این توهم برایمان ایجاد 
می شود که خیلی خوب هستیم و کم کم مردم را 
تحویل نمی گیریم و ژن برتر می شویم.وی نقش 
رسانه ها را در شکستن چنین ساختار نادرستی 
بســیار مهم ارزیابی کرد و افزود: باید رسانه ها 
انعکاس دهنده واقعی مسائل باشند تا مشکالت 
از نگاه مان پنهان نماند. رســانه ها خیلی خوب 
می توانند این نقش را ایفا کرده و باب نقد و انتقاد 
را باز کنند و شاید این اقدامات در ساختار ملی 
قدری دشوارتر باشــد ولی در حوزه رسانه های 

محلی روند راحت تری دارد.

 قاســم زاده با بیان اینکه نباید کسی که پول 
بیشتری دارد، بیشــتر دیده شود گفت: برخی 
دستگاه ها کمک هایی را به رسانه ها ارائه می کنند 
و آنها نیز اخبار مدیــران آنها را به میزان زیادی 
پوشــش می دهند که معنای این عملکرد این 
است که کســی که پول بیشتری داشته باشد، 
بیشتر دیده می شود و این تفکر، بنیان و بنای 
غلطی دارد.وی تصریح کرد: این در حالیست که 
هرکس در این شهر، کار مفیدی انجام می دهد، 
باید اقدامش در رسانه ها منعکس شود. خواه یک 
پاکبان،، یک معلم،، یک فروشنده و یا شخص 
عادی باشــد که عمل زیبای او به دیگران خیر 
می رساند.شــهردار اصفهان با اشــاره به نوع و 
شیوه بازتاب اخبار مربوط به رهبر معظم انقالب 
در رسانه ها، بیان کرد: همه ما می دانیم ایشان 
کارهای روزانه بسیار متنوعی دارند که شامل 
جلســات خصوصی، دیدار با خانواده شــهدا، 
کوهنوردی و دیگر موارد می شود. ولی انعکاس 
این اتفاقات در جایی دیده نمی شــود و بخش 
مختصری از آنها منتشر می شود. درحالی که خبر 
شام و ناهار خوردن بعضی از مدیران در رسانه ها 

منتشر می شود.

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 80 
تیم از اسفند جاری تا 1۵ فروردین سال آینده بر رعایت موازین 
بهداشتی در اماکن اقامتی و بین راهی، رستوران ها و مراکز تولید 

مواد غذایی در سطح استان نظارت می کنند.
ســیدمهدی میرجهانیان، افزود: این تیم ها که از کارشناسان 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان تشکیل شده اند بر اجرای 
محدودیت های هوشــمند و شــیوه نامه های بهداشتی در ماه 
اسفند و ایام نوروز که با افزایش سفر مواجه خواهیم شد، نظارت 

می کنند.
وی با پیش بینی افزایش سفرهای نوروزی 1401 نسبت به نوروز 
2 سال گذشته اظهار داشــت: با توجه به ابالغ محدودیت های 
هوشمند توسط ســتاد ملی مقابله با کرونا، بحث تعطیل بودن 
مطلق اماکن وجود ندارد اما بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

نظارت شدید می شود.
میرجهانیان با اشاره به افزایش بازدیدها و نظارت ها از اول اسفند 

جاری بر روی مراکز تهیه و توزیع شیرینی، گز و آجیل گفت: با 
توجه به اهمیت اماکن بین راهی در سفرهای نوروزی، بازرسی از 

آنها شروع شده است.
وی با بیان اینکه نواقص احتمالــی در این اماکن به متولیان آنها 
گوشزد و در صورت لزوم از تذکر و اِعمال قانون نیز استفاده خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت تیم های بهداشت محیط 
با هدف ارتقای ســطح کیفی خدمات به مسافران و شهروندان 

انجام می شود.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشــت اصفهان با اشاره به 

نظارت بر اقامتگاه ها از جمله هتل ها، مهمانپذیرها و واحدهای 
بومگردی در آستانه ســال نو و ایام نوروز 1401 گفت: امسال 
محدودیت هایی ماننــد ظرفیت پذیرش ۵0 درصــد را نداریم 
اما اماکن اقامتی ُملزم به پذیرش مســافرانی هستند که کارت 
واکسیناسیون یا مدارک الکترونیکی واکســن کرونا را داشته 

باشند.
وی با تاکید براینکه مدیریت هوشــمند و داشتن کارت واکسن 
کرونا در اماکن اقامتــی اصفهان با جدیت پیگیــری و نظارت 
می شود، افزود: کارشناسان بهداشت محیط عالوه بر بازدیدهای 
موردی از هتل ها و اقامتگاه ها، مسائل بهداشتی آنها را نیز بررسی 
می کنند. میرجهانیان با بیان اینکه هر نوع خدمات یا واحدهای 
تولیدی که به نحوی با گردشگران در ایام نوروز در ارتباط هستند 
در حیطه بازرسی کارشناسان بهداشت محیط قرار می گیرند، 
تصریح کرد: رستوران ها و واحدهای فست فود )غذای فوری( نیز 
از اماکن حساس قلمداد می شوند که بر روی آنها نظارت می شود.

در آستانه سال نو انجام می شود؛

نظارت ۸۰ تیم بر موازین بهداشتی 
اماکن اقامتی و بین راهی اصفهان



سرپرست فرمانداری کاشان:

تمرکز سامانه ۱۱۸ سبب 
 نارضایتی مردم کاشان

شده است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان خبر داد؛

شناسایی ۳۵ بیمار مبتال به 
کرونا در منطقه کاشان

مسوول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

نماز جمعه قرارگاه تبادل آرا و افکار برای توسعه شهری است
کشف  از  نایین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک قبضه کلت جنگی و بیش از ۲۷ کیلو 
تریاک در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
هادی کیان مهر از کشف یک قبضه کلت 
این  تریاک در  از ۲۷ کیلو  بیش  و  جنگی 
ماموران  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان 
شرافت  شهید  ایستگاه  در  مستقر  انتظامی 
دستگاه  یک  به  اصفهان  شرق  در  نایین 
اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آن را 

متوقف کردند که در بازرسی از این اتوبوس 
موفق به کشف بیش از ۲۷ کیلو و ۷۴۰ گرم 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  شدند.  تریاک 
نایین با بیان اینکه این مقدار مواد مخدر که 
اتوبوس جاسازی شده  در جعبه گیربکس 
بود افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شد. کیان مهر فرمانده 
انتظامی نایین در ادامه از کشف یک قبضه 

کلت جنگی در نایین نیز خبر داد.
امام جمعه موقت اردستان مسئله گرانی در اردستان را دغدغه مردم دانست و گفت: هزینه ها 
در بازار اردستان با شهرهای دیگر استان متفاوت است و باید نظارتها در این زمینه بیشتر شود. 
حجت السالم منصور صابری در خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان، اظهار داشت: مسئله 
جهاد تبیین کلید واژه پر تکراری است که اخیراً در فرمایشات رهبر انقالب زیاد شنیده می شود 
و در سخنرانی های ایشان همچون دیدار با همافران، دیدار با مردم تبریز و غیره، بر این مسئله 

تاکید بسیاری داشتند.
وی افزود: اکنون دورانی است که انقالب اسالمی، نظام تشیع و اصل اسالم مورد هجمه های 

اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و انسان باید از همه جهات آماده باشد.
امام جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: جهاد به معنای تالش و حرکت با جدیت است و 
این رکن اول جهاد تبیین است؛ دومین رکن نیز جهادی است که در مقابل ما دشمنی باشد 

چراکه جهاد در برابر دوست فتنه است.
صابری تصریح کرد: مبارزه با دشمن همانند فتح قله با سختی هایی همراه است و آن کسی 
که اراده راسخ، محکم و استوار دارد به قله خواهد رسید و آن هایی که سست هستند و تحمل 

سختی ندارند در میانه راه باز می ایستند.
وی تاکید کرد: دشمن در عرصه های مختلف به خصوص در جنگ نرم دو مسئله مهم را دنبال 
می کند، مسئله اول قطع کردن زنجیره تواصی به حق و صبر و مسئله دوم وارونه نشان دادن 

حقایق است که باید در برابر این مسئله جهاد کرد.
امام جمعه موقت اردستان ادامه داد: کشوری که خودش هزاران بمب هسته ای در اختیار دارد 
و از نیروی هسته ای علیه بشریت استفاده کرد و در یک ساعت چندین هزار نفر را قتل عام 
کرده، اکنون ملت و کشور ما را از رسیدن به حق مسلم و مسالمت آمیز خود از انرژی هسته ای 

محروم می کند.
 دشمنی آمریکا با اصل نظام و انقالب است

حجت السالم صابری دشمنی آمریکا را دشمنی ریشه ای دانست و خاطرنشان کرد: دشمنی 
آمریکا با یک حزب یا حزب دیگر نیست، بلکه دشمنی با اصل نظام و انقالب است، جهاد 

تبیین و روشنگری در این عرصه ها باید انجام شود.
وی با بیان اینکه جهاد تبیین، جهاد در مسائل اعتقادی است، تصریح کرد: متأسفانه ما این مورد 
را کم می بینیم و جهاد تبیین فقط در حد یک شعار باقی مانده است، دشمن اعتقادات جوانان 

ما را در بستر فضای مجازی هدف قرار داده است.
 دشمن فرهنگ اصیل ایرانی را هدف گرفته است

قرار داده اند، وقتی  را مورد هدف خود  ایرانی  یادآور شد: دشمن فرهنگ اصیل  صابری 
ما فرهنگ اصیل خود را تبیین نکنیم، جاهالنی در قالب هنرمند، مسئله ازدواج سفید را در 

بزرگترین جشنواره فرهنگی کشور به رسمیت می شناسند و یک نفر هم اعتراضی نمی کند.
امام جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: فرهنگ غربی یعنی ازدواج سفید که در آن دوستی 
بدون محرمیت شرعی شکل می گیرد و این از فرهنگ ایرانی و اسالم نیست بلکه از فرهنگ 

به لجن زار کشیده غرب است.
 مسئوالن در جهاد تبیین وظیفه سنگین تری دارند

وی تاکید کرد: آنچه در مسئله جهاد تبیین حائز اهمیت است این است که همه مردم مخاطب 
هستند اما مسئولین در جهاد تبیین وظیفه سنگین تری دارند، تبیین به معنای روشنگری و رو 

راست بودن با مردم است.
صابری ادامه داد: متأسفانه ما اکنون در کشور شاهدیم که اتفاقی رخ می دهد و خبر آن را 
بیگانه هرگونه که می خواهند تفسیر می کنند و در دسترس مردم قرار  رسانه های معاند و 

می دهند.
وی یادآور شد: اگر اتفاقات و رویدادها توسط مسئوالن به طور دقیق و صحیح به دست مردم 

برسد، حوادثی شبیه آبان ۹۸ را نخواهیم دید.
امام جمعه موقت اردستان تصریح کرد: همین طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس 
مطرح شد اگر مفید است چرا از تبیین آن هراس دارید، مسئوالن درباره این طرح توضیحاتی 
را ندادند که باعث اغمای افکار عمومی شود، وقتی طرحی شبهه دار مطرح شود بیگانگان 

موج سواری می کنند.

امام جمعه موقت اردستان:
گرانی بی ضابطه در اردستان دغدغه مردم است

خطبه

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: خدمات دهی سامانه 
۱۱۸ پس از تمرکز آن در مرکز استان اصفهان سبب 
شهرستان  مختلف  مناطق  در  شریف  مردم  نارضایتی 

کاشان شده است.
استان  پرجمعیت  شهر  دومین  زارعی،  شریف  محمد 
اصفهان است و جمعیت باالی این شهرستان می طلبد 
تا مسئوالن استان نگاه ویژه ای داشته باشند تا مردم برای 
نشوند.  سامانه ۱۱۸ دچار مشکل  از  دریافت خدمات 
وی تصریح کرد: قرار گرفتن طوالنی مدت مردم برای 
دریافت خدمات و عدم شناخت کافی اپراتورهای این 
سامانه از منطقه کاشان سبب پاسخگویی طوالنی مدت 
به  را  بیشتر  می شود که آسیب هایی  نتیجه ای  بی  یا  و 
از  کاشان  فرمانداری  سرپرست  داشت.  خواهد  دنبال 
مدیرکل مخابرات استان اصفهان خواستار احقاق مطالبه 
به حق مردم در خصوص مستقل شدن سامانه ۱۱۸ ویژه 
خصوص  این  در  الزم  اقدام  تا  شد  کاشان  شهرستان 

عملیاتی شود.
نشست  این  در  نیز  اصفهان  استان  مخابرات  مدیرکل 
یکی   ۱۱۸ جوابگویی  در  موجود  مشکالت  گفت: 
نزدیک  آینده  در  که  است  مردم  به حق  مطالبات  از 
اسماعیل  می شود.  مرتفع  ایران  مخابرات  همکاری  با 
قربانی اظهار کرد: متمرکز شدن سامانه ۱۱۸ مشکالتی 
را برای مردم شهرهای پر جمعیت استان از جمله کاشان 
آن  شدن  برطرف  پی  در  که  است  آورده  وجود  به 
اقداماتی صورت گرفته و اجرایی می شود. وی افزود: 
افزایش سرعت اینترنت یکی دیگر از مطالبه های مردمی 
است که در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شده و با 
توسعه خط تلفن همراه و ثابت در نقاط دور دست در 
صدد رفع این مشکل هستیم. مدیرکل مخابرات استان 
اصفهان تصریح کرد: در سال جدید ۳۵۰ نقطه روستایی 
و شهرهای کوچک در استان اصفهان با تعمیر تجهیزات 
و  می شوند  مند  بهره  اینترنت  باالی  سرعت  از  فنی 
آموزان  دانش  و  اینترنتی  کاربران  برای  نگرانی  جای 
نخواهد بود. به گزارش ایسنا، نشست بررسی مشکالت 
مخابرات منطقه کاشان، با حضور مدیرکل مخابرات 

استان اصفهان در فرمانداری کاشان برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی 
کاشان طی ۲۴  منطقه  در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۳۵
به گزارش خبرنگار مهر،  ساعت گذشته خبر داد. 
کورش ساکی در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه 
سرپایی  و  بستری  مراکز  به  نفر   ۳۰۷ و  هزار   ۳۲۳
تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۲۰ 
هزار و ۲۰۹ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان های 

کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.
وی با اشاره به بستری شدن ۲۸ بیمار جدید حاد تنفسی 
در بیمارستان های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته 
بیمارستان های  بیماران در  این  از  نفر  ادامه داد: ۲۰ 
شهر کاشان و ۹ نفر نیز در بیمارستان های شهر آران 
علوم  دانشگاه  بستری شده اند. سرپرست  بیدگل  و 
پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته 
هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری 
نشده است. وی با بیان اینکه در مجموع ۱۷۶ بیمار 
حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و 
آران و بیدگل بستری هستند، گفت: ۱۳۲ نفر از این 
بیماران در بیمارستان های شهر کاشان و ۴۴ نفر در 

بیمارستان های شهر آران و بیدگل بستری شده اند.
شهرستان  دو  مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  ساکی 
بخش  در  بیمار   ۳۲ بیدگل،  و  آران  و  کاشان 
این  از  نفر  بستری هستند که ۲۷  مراقبت های ویژه 
بیمارستان های  ویژه  مراقبت های  بخش  در  بیماران 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  نیز  نفر   ۵ و  کاشان 

بیمارستان های آران و بیدگل بستری شده اند.
وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار 
نفر شامل سه زن ۴۹، ۸۸ و ۸۹ ساله و یک مرد ۷۴ 
ساله بر اثر ابتالء به کرونا در منطقه کاشان جان خود 

را از دست داده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به 
ابتالی ۳۵ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت 
گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتال به این ویروس در 
منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون 

به ۶۴ هزار و ۵۳۸ مورد افزایش یافت.

مسوول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان 
اصفهان گفت: نماز جمعه قرارگاه تبادل آرا و افکار 
عمومی جامعه در توسعه فرهنگی هر شهر و جایگاه آن 
متعلق به همه اقشار و گروه های فکری و اندیشه ای است. 
حجت االسالم و المسلمین علیرضا فرهنگ در جلسه 
معرفی امام جمعه رضوانشهر از توابع تیران و کرون در 
محل مصلی این شهر افزود: ائمه جماعات و روحانیان 
همسو برای تقویت نماز جماعت مساجد کار کنند و 

هر کدام زمینه ساز فعال سازی اقامه نماز جمعه بشوند.
مسوول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان 
اصفهان حضور مسووالن در نماز جمعه را برای گره 
گشایی از مشکالت مردم مهم خواند و گفت: حضور 
متحدانه و منسجم مدیران بخش های مختلف اداری و 
خدماتی در کنار همدیگر در محل مصلی برای چاره 

اندیشی و رفع نیازهای مردم از ارکان و کارکردهای 
نماز جمعه به شمار می رود.

وی از اعضای ستاد نماز جمعه نیز خواست تا با تقویت 
عملکرد و پویایی در فعالیت ها و با روحیه جهادی زمینه 
حضور مردم در نماز جممعه را فراهم سازند. فرماندار 
تیران و کرون در این نشست نقش ائمه جمعه در ایجاد 
اعتالی  و  توسعه  برای  مسووالن  و  مردم  بین  انسجام 
عنوان  به  جمعه  امام  گفت:  و  خواند  مهم  را  کشور 
شخصیت فرهنگی و مذهبی گنجینه های معنوی را برای 

مردم می گشاید و زمینه ساز پیشرفت خواهد بود.
 در این نشست از حجت االسالم و المسلمین محمد 
حجت  و  تقدیر  رضوانشهر  سابق  جمعه  امام  شیاسی 
االسالم مجید محمدیان به عنوان امام جمعه جدید این 

شهر معرفی شد.

فرماندار اردستان:

 کمبود اعتبار برای رفع مشکالت ترافیکی
پذیرفتنی نیست 

نماینده ادوار مجلس:

ظلم است که ناکارآمدی مدیران خود تحریم نظام، به گردن اصل نظام انداخته شود
حجـت االسـالم سـالک بـا اشـاره بـه مقولـه جهـاد تبییـن گفـت: ظلـم اسـت کـه 
ناکارآمـدی مدیـران خـود تحریـم نظـام از گذشـته تـا کنـون بـه گـردن اصـل نظام، 
والیـت و اسـالم انداختـه شـود و بایـد ایـن مـوارد بـرای مـردم تبییـن شـود. حجـت 
االسـالم والمسـلمین احمـد سـالک در مراسـم سـی و پنجمیـن سـالگرد شـهادت 
سـردار شـهید حـاج حسـین خرازی بـا بیـان اینکه ایمـان سرچشـمه جلـب محبوبیت 
خداونـد اسـت، گفـت: مـن و شـما هـم بـا تـالش، عمـل صالـح و ایمـان راسـخ 
می توانیـم محبوبیـت حضـرت حـق را هـم در دنیـا و هـم در آخـرت کسـب کنیـم.

وی افـزود: ایمـان و عمـل صالـح چنـان جاذبـه ای دارد کـه اعتقـاد به خـدای یگانه، 
ائمـه و والیـت، انسـان را بـه کارهـای شایسـته و صالـح قـرار می دهد.

ایـن نماینـده ادوار مجلـس اظهـار کـرد: لشـکر ۱۴ امـام حسـین )ع( بالغ بـر ۱۳ هزار 
شـهید را تقدیـم انقـالب و نظـام کـرده کـه آنهـا صـراط توحیـد و والیـت را طـی 

کردنـد و بـه قلـه بلنـد جلـب هدیـه الهـی یعنی شـهادت رسـیدند.
حجـت االسـالم سـالک تاکید کرد: ایـن حرکت الهـی )شـهادت( در ملکوت اعلی 
و در روی زمیـن بـرای انسـان هایی اسـت کـه تسـلیم امر خدا هسـتند؛ این هـا وجه به 

وجـه بـا خدا سـخن می گویند و انسـان های محسـن و نیکوکار هسـتند.
عضـو شـورای مرکـزی جامعـه روحانیـت مبـارز ادامـه داد: این محسـنین جهادشـان 
فی اهلل اسـت و از خودشـان اراده ای ندارند؛ انسـانی که خودش را در مقابل عظمت 

حـق کوچـک شـمارد، خـدا او را بـزرگ می کند.
وی بـا بیـان دو جملـه از شـهید خـرازی »ایـن والیـت اسـت که بـه ما حیـات داده« و 
»می سـوزم بعـداً شـهید می شـوم«، عنـوان کـرد: ایمـان و عمـل صالـح مرحوم شـهید 
حـاج حسـین خـرازی در قالـب دو کالم آنچنـان تجلـی می کنـد و نورانـی هسـت 
کـه بـرای مـن و شـما هـم ملمـوس اسـت. نماینـده سـابق مـردم اصفهـان در مجلس 

شـورای اسـالمی بـا اشـاره به فرمایشـات مقـام معظم رهبری در راسـتای جهـاد تیین، 
گفـت: بایـد تبییـن کنیـم کـه حاج حسـین خـرازی چه کسـی بـود و چه کـرد و چه 
آثـاری از خـود بـه جـای گذاشـت؛ ایـن مسـئله مهـم و قابـل دقـت اسـت. حجـت 
االسـالم سـالک افـزود: سـردار شـهید حـاج حسـین خـرازی غـم ۱۳ هـزار شـهید به 
سـینه داشـت امـا با روحیه شـهادت طلبی و شـجاعت، با اخالص و ایمـان به حرکت 
خود ادامه داد و در سـن ۳۹ سـالگی به فیض شـهادت رسـید. عضو شـورای مرکزی 
جامعـه روحانیـت مبـارز گفـت: شـهید خـرازی، شـهید ردانی پـور، شـهید کاظمی، 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و دیگر شـهدای بزرگوار ما شـهدایی هسـتند که در راه 
دفـاع از اسـالم، انقـالب اسـالمی و ملـت غیـور و با بصیرتمـان جان خـود را در طبق 
اخـالص قـرار دادنـد و شـهید شـدند و هـم اکنـون محبـوب دل هـای مـردم و تمـام 
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شهرستان

فرماندار اردستان گفت: رفع مشکالت ترافیکی 
در ارستان ضروری است و کمبود اعتبار برای 
دردسر  مردم  برای  که  ترافیکی  مشکالت  رفع 

ایجاد می کند، پذیرفتنی نیست.
حمیدرضا تاملی، در کارگروه ترافیک شهرستان 
نقش  کرد:  اظهار  اردستان  فرمانداری  در 
خودروسازی در کاهش تلفات و خسارت ها و 
افزایش ایمنی مردم در جاده ها بسیار اندک است، 
در صورتی که امروزه در دنیا با هوشمندسازی 
خودروها امکان وقوع خطای انسانی را کاهش 
ممکن  اندازه  کم ترین  به  را  جاده ای  تلفات  و 

رسانده است.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه 
ترافیک، تاکید کرد: شهرداری زواره اقدامات 
است.  داده  انجام  ترافیکی  حوزه  در  موثری 
اردستان  شهر  در  خیز  حادثه  نقاط  از  برخی 
توسط راهنمایی و رانندگی تعیین شده که به نظر 
می رسد شهرداری به لحاظ الویت بندی نسبت به 
رفع آنها اهتمام بیشتری داشته باشد. به گزارش 
مشکالت  رفع  گفت:  اردستان  فرماندار  ایسنا، 
کمبود  و  است  ضروری  ارستان  در  ترافیکی 
اعتبار برای رفع مشکالت ترافیکی که برای مردم 

دردسر ایجاد می کند، پذیرفتنی نیست.
تصادفات جرحی  افزایش ۱0 درصدی 

در اردستان
اردستان،  رانندگی  همچنین رئیس راهنمایی و 

اردستان  شهر  در  سرعت گیر  افزایش  گفت: 
و  غیرمجاز  سرعت های  از  جلوگیری  برای 
حوادث احتمالی نیاز است. همچنین کیفیت بد 
تصادفات  باعث  اردستان  خیابان های  آسفالت 
به وضعیت  داریم  انتظار  که  است  ناگوار شده 
مجتبی  شود.  رسیدگی  شهر  آسفالت  نامساعد 
خیابان های  آسفالت  اینکه  بیان  با  زاده  حسین 
اصلی اردستان مانند خیابان امام خمینی و شهید 
فائق باعث تغییر مسیر ناگهانی و منحرف شدن 
راکبین موتورسوران شده است، تصریح کرد: 
کمبود پارکینگ در خیابان های اصلی اردستان 
یکی از معضالت راهنمایی و رانندگی است که 
متولیان مربوط باید برای رفع این موضوع فکری 

اقدام کنند.
گفت:  شهری،  تصادفات  آمار  به  اشاره  با  وی 
خوشبختانه در سال جاری آمار تصادفات منجر 
به فوت گزارش نشده است. همچنین از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۴ تصادف جرحی گزارش 
 ۱۰ افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  که  شده 
درصدی داشته است. رئیس راهنمایی و رانندگی 
اردستان با تاکید بر اینکه رفع مشکالت ترافیکی 
در شهر در کاهش تصادفات بسیار مؤثر است، 
افزود: از شهرداری های اردستان، زواره و مهاباد 
درخواست داریم تا قبل از عید نوروز نسبت به 
رفع موانع و مشکالت ترافیکی شهری اقدامات 

پیشگیرانه ای را انجام دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد؛

کشف ۲۷ کیلو تریاک و یک قبضه کلت جنگی در نایین

اینفوگرافیک



 Uzbekistan’s capital city Tashkent 
will host an exhibition of Iranian pro-
ducers and industrialists’ achieve-
ments during March 7-9.
Optimizing the opportunity to estab-
lish economic relations with Uzbek 
businessmen and traders with the 
aim of trying to enter the markets of 
Central Asia and the Caucasus region 
in order to increase non-oil exports 
is the main objective to hold this ex-
hibition.
The followings are the main groups 
of products to be showcased in the 
exhibition:
- Oil, gas, chemical and petrochem-
ical products, water and wastewater 
and related equipment
- Constructional materials, electrical 
products, wooden products

- Agricultural products, equipment 
and machinery
- Medical, dentistry and laboratory 
equipment and pharmaceuticals
- Food industries and packaging ma-
chinery
- Knowledge-based companies and 
startups products
Iran, and Uzbekistan are set to draw 
a comprehensive roadmap for the 
expansion of economic relations 
between the two countries through 
the development of ties in all areas 
including industry, energy, customs, 
mining, agriculture, and investment.
The decision in this regard was an-
nounced during the two countries’ 
14th Joint Economic Committee 
meeting on Sunday (February 20).
In this event, which was co-chaired 

by Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin 
and Uzbekistan’s Deputy Prime-Min-
ister for Investments and Foreign 
Economic Affairs and Minister of 
Investments and Foreign Trade 
Umurzakov Sardor Uktamovich, the 
two sides signed a memorandum of 
understanding (MOU) for coopera-
tion in the mentioned areas.
The mentioned MOU was signed by 
Fatemi-Amin and Umarzakov at the 
end of the meeting.
Speaking in this meeting, Fatemi-
Amin pointed to the close cultural 
and historical relations between Iran 
and Uzbekistan and expressed the 
Iranian government’s willingness for 
the expansion of all-out ties with Uz-
bekistan.

He noted that the trade relations be-
tween the two countries are far less 
than ideal and urged the officials of 
the two countries to take the neces-
sary actions to compensate for the 
existing shortcoming and to remove 
barriers in the way of trade between 
the two sides.
Fatemi-Amin further underlined the 
significance of the two countries’ 
Joint Economic Committee meeting, 
saying that this meeting would be the 
first step in expanding the economic 
relations between the two countries.
Elsewhere in the meeting, Umarzak-
ov pointed to the determination of 
the presidents of Iran and Uzbekistan 
for broadening of trade ties, noting 
that over the past five months the 
two countries’ presidents have met 
twice and this shows their determi-
nation for the expansion of mutual 
ties.
He further mentioned that the 
Iran-Uzbekistan Joint Economic 
Committee meeting has been held 
after two years, saying: “We should 
increase our efforts to make this 
event an annual one.”
The Uzbek deputy prime minister 
said he has received clear directives 
from his president to take all the nec-
essary measures for the expansion 
of mutual trade ties between the two 
countries.
He also mentioned his meeting with 
Iranian President Ebrahim Raisi and 
stated that President Raisi has also 
shown a determination for the devel-
opment of economic relations.
Iran-Uzbekistan trade stands at less 
than $500 million at present, while the 
presidents of the two countries have 
anticipated an outlook of $1 billion.

Tashkent to host Iran’s production, 
industry achievements exhibit during March 7-9

Elamite inscrip-
tion attributed to 
Xerxes the Great 
found in Persepo-
lis
Experts of the UNESCO-reg-
istered Persepolis have dis-
covered a fragment of Elamite 
inscription which is attributed 
to Xerxes the Great. They dis-
covered the object during a 
classification and documen-
tation project of the inscribed 
objects and fragmentary in-
scriptions at the reserves of 
the Persepolis Museum.
“A large part of the text of 
this inscription is, in fact, a 
copy of the inscription of [the 
Achaemenid king] Darius I on 
both sides of the entrance to 
the tomb in Naghsh-e Ros-
tam, and parts of this inscrip-
tion were discovered during 
an excavation led by [German 
archaeologist and Iranologist 
Ernst Emil] Herzfeld in an 
area called Fartedaran,” IRNA 
quoted archaeologist Soheil 
Delshad as saying on Thurs-
day.

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

Iran’s Taremi Nom-
inated for UEFA 
Europa League 
Player of Week
Iranian striker Mehdi Taremi, 
who played outstandingly in 
Porto vs Lazio play-off, was 
put on the list of candidates 
for the UEFA Europa League 
Player of the Week.
Mehdi Taremi was one of the 
pillars who helped his team, 
Porto, to reach the 1/8 finals.
He was yellow-carded for a 
foul on him which was con-
sidered a simulation by the 
referee. However, after a look 
at the pitchside monitor, the 
referee announced a penalty 
kick for Porto. Taremi con-
verted the penalty.

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

Pakistan Approves 
Legal Mechanism 
to Facilitate Barter 
Trade With Iran
The Pakistani cabinet’s Eco-
nomic Coordination Com-
mittee (ECC) on Thursday 
approved amendments to the 
country’s Export Policy Or-
der (EXPO) 2020 and Import 
Policy Order (IMPO) 2020 to 
regulate swap trade arrange-
ments with Iran as well as 
Afghanistan.
Pakistani media reported that 
the Federal Board of Revenue 
(FBR) and State Bank of Pa-
kistan (SBP) have supported 
the amendments, which were 
proposed to the Committee 
by the country’s Ministry of 
Commerce and pursued by 
Prime Minister Imran Khan.

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

Iran Seeks Hun-
garian Help to Re-
patriate Citizens in 
Ukraine
Iranian Foreign Minister Hus-
sein Amir-Abdollahian on 
Friday called for the Hungar-
ian government’s assistance 
in the process of returning 
Iranian citizens from Ukraine 
through Hungary’s soil.
Amir-Abdollahian made the 
request in a phone conversa-
tion with his Hungarian coun-
terpart Peter Szijjarto.
“Iranian citizens, including 
students, families of diplo-
mats, and other Iranians liv-
ing in Ukraine, want to enter 
the Polish and Hungarian 
borders to return to Iran,” he 
said.

Iran oil exports 
up 40% despite 
sanct ions

The minister of economic 
affairs and finance said that 
Iran’s oil exports have wit-
nessed 40 percent growth 
during the past five months 
despite the sanctions 
against the country. This 
growth was achieved while 
US anti-Iran sanctions did 
not decrease and the Vien-
na talks have not reached a 
definite result, Ehsan Khan-
douzi told Iran’s Arabic news 
channel, Al Alam.
American officials have con-
fessed to their defeat in the 
“maximum pressure” policy 
on Iran, the minister noted.

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

Iran minister calls 
for development 
of border markets 
with Pakistan
Iran’s Interior Minister Ah-
mad Vahidi said improving 
conditions in Mirjaveh bor-
der market of Sistan and Bal-
uchestan Province, on the 
border with Pakistan, must 
be on the agenda of provin-
cial officials.
During a visit to the Mirjaveh 
border market and border 
terminal, he said the reopen-
ing of the Mirjaveh border 
terminal is a favorable event 
and will be very instrumental 
in improving livelihoods of 
border residents.

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

Efforts under-
way to register 
Kashan as World 
City of Traditional 
Textile
The city of Kashan in the 
central province of Isfahan 
was introduced to World 
Crafts Council as a candidate 
for recognition as the World 
City of Traditional Textile, 
said the head of the city’s 
Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Department.
Speaking in an exclusive 
interview to Iran Daily, Meh-
ran Sarmadian said that that 
textile production has a long 
history in Kashan and a large 
number of workshops are 
active in the city. “Kashan 
was selected as the National 
City of Traditional Textile in 
2018,” he noted.

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

‘Solution to 
Ukraine war is di-
a l o g u e ’
Mohammad Jamshidi, an 
official at the president’s of-
fice in charge of political af-
fairs, said on Friday that the 
Russians’ security concerns 
about NATO military expan-
sion are well understood.
However, he added that the 
solution to the problem 
is to have peaceful dia-
logue. “What is happening 
in Ukraine is a geopolitical 
change that is happening in 
the country,” Jamshidi said 
in reference to the Russian 
attack on Ukraine on Thurs-
day morning after recog-
nizing two separatist-held 
enclaves in Ukraine as inde-
pendent breakaway repub-
lics on Monday. 
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 Imam Sadiq University’s Institute 
of Economic Diplomacy held the 
first National Conference of Iran’s 
Economic Diplomacy on Thursday 
in which the opportunities and 
challenges of expanding econom-
ic relations with the neighbors and 
with the world were discussed.
Organized in collaboration with 
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA), the conference was 
attended by the representatives of 
various trade and economy-relat-
ed organizations and institutions 
including the TCCIMA Head Ma-
soud Khansari and the chamber’s 
Secretary General Bahman Eshqi, 
the TCCIMA portal reported.
Speaking at the conference, Khan-
sari described the development of 
political diplomacy and economic 
progress as the two wings needed 
for success in economic diploma-
cy and said: “In order to succeed 
in diplomacy, first of all, economic 
stability must be established and 
sustained within the country in its 

true sense.”
Emphasizing that the proper use of 
economic diplomacy in the coun-
try requires using the capacities 
of the private sector and trusting 
the country’s businessmen and 
entrepreneurs, Khansari added: 
“Constructive interaction with the 
world with the aim of maximum 
benefit and securing national in-
terests is the main condition for 
success in economic diplomacy. 
Therefore, in order to achieve this, 
attracting foreign investment and 
transferring the latest technology 
to the country will be doubly im-
portant.”
He referred to the economic situ-
ation of the country and reminded 
that during the last three years, 
the ratio of investment growth to 
capital depreciation has been neg-
ative.
“Developing practical and inte-
grated solutions to return stability 
to the country’s economy today 
is necessary and vital,” Khansari 
stressed.

Pakistan has proposed the establish-
ment of joint Special Economic Zones 
(SEZ) at the border with Iran in order 
to boost the trade between the two 
countries, and the Islamic Republic 
has welcomed the idea, Pakistani 
press reported.
The proposal was made by Head of 
Lahore Chamber of Commerce and 
Industry (LCCI) Mian Nauman Kabir 
during a meeting with the represent-
atives of the Iranian private sector at 
the place of Mashhad Chamber of 
Commerce and Industries in Iran’s 
northeastern Khorasan Razavi Prov-
ince, The News reported.
The meeting was aimed to discuss 
trade opportunities and challenges in 
order to boost bilateral economic rela-
tions between Pakistan and Iran.
The attendees of the mentioned 
gathering stressed the need for es-
tablishing a mechanism to support 
businesses and improve regional eco-
nomic conditions while agreeing that 
bilateral trade between the two coun-
tries was too low considering the two 
sides’ potentials.

In this regard, the Pakistani side called 
for establishing joint ventures to com-
mensurate mutual trade with respect 
to the potential of both countries.
Addressing the meeting, Kabir said 
there was a dire need to enhance busi-
ness-to-business relations between 
Pakistan and Iran to steer socio-eco-
nomic improvement in the region.
He invited Iranian businesses to visit 
Pakistan in order to explore the po-
tential economic areas for mutual 
cooperation.
Lack of information and knowledge 
about the two countries’ businesses 
was mentioned by the attendees as 
one of the biggest reasons for the two 
countries’ low trade volume, stressing 
that the private sectors of both sides 
should take the necessary steps in 
that regard. Kabir also suggested is-
suing long-term multiple entry visas 
to businessmen of both the countries 
for promotion of bilateral trade.
The official noted that both countries 
should adopt a new approach in order 
to move towards their target econom-
ic goals at an accelerated pace.

National conference 
on economic diplomacy held in Tehran

Iran, Pakistan mulling 
over establishing joint SEZs in border areas



Governor of the Central Bank of Iraq 
Mustafa Ghaleb visited Iran along 
with a high-ranking delegation, aim-
ing to develop banking and monetary 
relations between the two countries.
During his visit, he met with Governor 
of the Central Bank of Iran (CBI) Ali 
Saleh-Abadi in Tehran on Thursday to 
explore avenues of expanding mone-
tary relations between the two coun-
tries, the CBI portal reported.
In the meeting, Ghaleb referred to 
the close relations between the two 
countries in the fields of banking and 
finance and called for removing ob-
stacles in the way of expanding mu-
tual cooperation.
During his visit to Tehran, Ghaleb was 
accompanied by the managing direc-
tor of the Trade Bank of Iraq and the 

country’s advisor to the prime minis-
ter.
The official also met with Iran’s First 
Vice President Mohammad Mokhber, 
during which he expressed gratitude 
for the serious determination of the 
Iranian government for developing 
relations with its neighbors, stressing 
the need for signing memorandums 
of understanding for cooperation 
between the two countries’ central 
banks.
Mokhber for his part said that the cen-
tral banks of Iran and Iraq should play 
a key role in facilitating the financial 
affairs between the two countries.
He underlined developing relations 
between Iran and Iraq, especially in 
the financial and banking sectors, 
noting that Tehran welcomes the 

comprehensive expansion of relations 
with Baghdad.
Emphasizing that interaction with 
neighbors is one of the priorities of 
Iran’s foreign policy he said:  “Among 
the neighbors of the Islamic Republic 
of Iran, Iraq has a special position due 
to deep religious, cultural and histori-
cal ties, with Iran.”
Referring to the serious determination 
of the two countries in developing all-
out ties, especially banking, economic 
and industrial ones, Mokhber also 
stressed the need to accelerate the 
implementation of the already signed 
MOUs between the two countries.
He called for boosting interactions be-
tween the central banks of the Islamic 
Republic of Iran and the Republic of 
Iraq.

Is a Vitamin D Deficiency Causing Your Depression?

Tractor part ways with Zvonimir Soldo
Iranian football club Tractor parted ways with Zvo-
nimir Soldo following the poor results in Iran Pro-
fessional League. The Tabriz based football club 
parted company with the Croat by mutual consent.
Soldo was appointed as Tractor coach in Novem-
ber 2021 but did not meet the expectations.
The 54-year-old coach had signed a two-year con-
tract with Tractor. Tractor sit 13th in the table, four 
points above the relegation zone.
Zvonimir Soldo won a bronze medal with Croatia 
football team in the 1998 FIFA World Cup.
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By: PARISA JAMADISource: : https://www.healthline.com/health/depression-and-vitamin-d#takeaway
Vitamin D is known as the “sunshine” 
vitamin. It is an essential fat-soluble 
nutrient. It helps keep bones healthy 
and strong, helps cell growth, and 
benefits immune function.
Your body absorbs vitamin D primarily 
through sun exposure, although di-
etary supplements and certain foods 
can also be sources of the nutrient.
Vitamin D deficiency occurs when your 
body doesn’t absorb the recommend-
ed levels. Insufficient vitamin D lev-
els can cause your bones to become 
misshapen, brittle, or thin. It can also 
lead to a number of health problems, 
including:
• bone softening (osteomalacia)
• low bone density (osteopenia)
• osteoarthritis
• heart disease
• cancer
• rickets in children
Vitamin D and depression
Studies have shown a link between 
vitamin D deficiency and depression. 
Researchers behind a 2013 meta-anal-
ysis noticed that study participants 
with depression also had low vitamin 
D levels. The same analysis found that, 
statistically, people with low vitamin D 
were at a much greater risk of depres-
sion.
The researchers believe that because 
vitamin D is important to healthy brain 
function, insufficient nutrient levels 
may play a role in depression and 
other mental illnesses. An earlier 2005 
studyTrusted Source identified vitamin 
D receptors in the same areas of the 
brain associated with depression.
Risk factors for vitamin D deficiency
Limited sun exposure, lifestyle, and 
age can contribute to low vitamin D 
levels. Keep reading to learn more 
about the risk factors for vitamin D 
deficiency.
Limited sun exposure
Sunlight exposure is the primary 
source of vitamin D for most people. 
If you stay out of the sun or use too 
much sunblock, you limit your expo-
sure. That can lead to vitamin D defi-
ciency.
The amount of sun exposure you need 
will depend on your climate, the time 
of day, and the time of year. People 

with lighter skin tend to absorb vita-
min D more quickly. You may need 
anywhere from 15 minutes to 3 hours 
of sun exposure per day to get enough 
vitamin D from sun exposure alone. 
The amount of sun exposure depends 
largely on the time of year and your 
skin tone. 
Diet
Few foods are naturally rich in vita-
min D. Eat more of these great natural 
sources of vitamin D to increase your 
intake:
• salmon
• mackerel
• other fatty fish
• fish liver oils
• animal fats
• vitamin D fortified food products, like 
orange juice and cereal
If you adhere to a vegan or vegetarian 
diet, there’s a chance you’re not getting 
enough vitamin D.
Darker skin tone
People who have darker skin have 
greater amounts of melanin, a natural 
pigment that gives skin its color. Mel-
anin reduces vitamin D production in 
the skin.
A 2006 study found that, in the United 
States, vitamin D deficiency is more 
prevalent among African-Americans 

than other American populations. 
According to The Cooper Institute, 
around 40 percent of African-American 
adults are vitamin D deficient. It’s un-
clear if lower vitamin D levels in people 
with darker skin have serious health 
implications.
If you are concerned about your vita-
min D production from sun exposure, 
talk with your doctor about what you 
can do. It’s also important to add more 
foods rich in vitamin D to your diet.
Obesity
A link exists between vitamin D defi-
ciency and people with a body mass 
index (BMI) of 30 or higher. People 
who are obese may need to absorb 
more vitamin DTrusted Source than 
people of average weight in order to 
reach recommended nutrient levels.
If your BMI is 30 or higher, work with 
your doctor to come up with a man-
ageable weight loss plan, as well as a 
diet that can help increase your vitamin 
D intake.
Age
Age can contribute to vitamin D de-
ficiency. As you get older, your skin 
becomes less efficient at synthesizing 
vitamin D. Older adults also tend to 
limit time in the sun and may eat diets 
with insufficient amounts of vitamin D.

Symptoms of vitamin D deficiency
If you have a vitamin D deficiency, you 
may experience:
• aching bones
• fatigue or drowsiness
• weakness and pain of the muscles 
and joints
You may also experience symptoms of 
depression that include:
• overwhelming feelings of sadness, 
hopelessness, and helplessness
• insomnia or excessive sleepiness, 
known as hypersomnia
• loss of interest in activities you once 
enjoyed
• lethargy
• excessive weight loss or weight gain
• loss of appetite
• problems concentrating
• forgetfulness
• headaches or back pains
• anxiety
• thoughts of death or suicide
If you are experiencing any of these 
symptoms of depression, it’s impor-
tant that you make an appointment to 
see your doctor right away.
Treating vitamin D deficiency
You can treat vitamin D deficiency 
and its symptoms by increasing your 
intake of this vital nutrient. Ways you 
can consume more vitamin D include:

• taking vitamin D supplements
• increasing your sun exposure
• eating foods containing vitamin D or 
that are fortified with vitamin D
To treat depression, psychotherapy 
and antidepressant medications are 
common treatments. They can be 
incorporated separately or in combi-
nation with dietary changes, depend-
ing on your symptoms and treatment 
goals.
If your depression is related to a vi-
tamin D deficiency, increasing your 
vitamin D may help to relieve your 
symptoms.
Speak with your doctor about your 
treatment options and what would 
work best for you.
People with depression can also take 
steps to alleviate symptoms of de-
pression. Some of your options may 
include:
Joining a support group
Support groups can help you connect 
with other people online, by phone, or 
out in your community who are expe-
riencing similar symptoms. They can 
offer compassion and encouragement.
Exercising regularly
Routine exercise can help reduce 
symptoms of depression by releasing 
“feel-good” chemicals like endorphins 
in the brain. Exercise can also reduce 
immune system chemicals that can 
worsen depression. Start out with 30 
minutes of cardio three times a week 
and add on days and minutes as need-
ed.
Keeping a regular sleep schedule
Insomnia, hypersomnia, and other 
sleep issues have been linked to de-
pression. To cope with these symp-
toms, create a regular sleep schedule. 
That could mean setting a sleep and 
wake alarm. You might also keep a 
journal to log how long you slept and 
the quality of your sleep. This will help 
you track your progress.
Reaching out to loved ones
Your friends and family can give you 
support and strength as you cope with 
your symptoms. It’s important you let 
your loved ones know how to help and 
when their actions are not helpful to 
your treatment plan.

Iran-Japan dialogue 
held on “Environ-
ment in Islam and 
Shinto”
The second session of interfaith 
dialogue between Iran and Japan 
was held in Tokyo on Tuesday, 
with the theme of “Environment 
in Islam and Shinto”. Held by the 
Iranian Cultural Center in Japan in 
cooperation with the Islamic Cul-
ture and Relations Organization 
(ICRO), the event was attended by 
a number of cultural and religious 
officials from the two countries 
who delivered speeches in person 
or via video conference.

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

Iran expected to 
have a strong come-
back to oil market: 
report
Iran is expected to have a strong 
comeback to the global market in 
case the nuclear deal is revived 
and the U.S. sanctions on the 
country are lifted, Bloomberg re-
ported on Thursday.
According to the report, consider-
ing the capacity of Iran’s offshore 
oil storages, the Islamic Republic 
will be able to inject millions of 
barrels of oil into the market as 
soon as the sanctions are lifted, 
without the need for boosting the 
current level of production.
Asian countries including South 
Korea are likely to be among 
the first in line to ship in Iranian 
cargoes. Bloomberg puts the es-
timation of the crude oil stored at 
Iranian stationary tankers at 65 to 
80 million barrels, citing the data 
intelligence firm Kpler.
About four-fifths of the stored 
crude is condensate, a super-light 
oil that’s a by-product of natural 
gas extraction. The overall Ira-
nian volume is higher if crude 
that’s already in transit is includ-
ed, the report said. Oil markets 
are tracking the possible return 
of official Iranian flows just as 
benchmark Brent topped $100 a 
barrel with the outbreak of con-
flict in Ukraine. An Iranian deal 
may just be near: there has been 
significant progress and the sides 
are close to a possible agree-
ment if some detailed issues are 
resolved, according to U.S. State 
Department spokesman Ned 
Price. A breakthrough would 
pave the way for U.S. sanctions 
on Tehran’s oil to be lifted. While 
insurance and finance matters 
may take time to sort after any 
nuclear deal is agreed, the Ira-
nian oil held in tankers indicates 
these barrels can be shipped im-
mediately once sold, according 
to Anoop Singh, head of East of 
Suez tanker research at Braemar 
ACM Shipbroking Pte in Singa-
pore. “We think a lot of that will 
flow to South Korea,” Singh said. 
“And that may in future also hit 
South Korean imports of naphtha 
and light U.S. crude.”
Iran is likely to win back custom-
ers due to its high-quality crude 
oil and relatively cheap pricing, 
according to traders. While prices 
will be re-negotiated, the Iranian 
variety is typically sold at about 
$2 a barrel lower than the com-
parable Qatari condensate, they 
said. Although China has taken 
significant volumes of Iranian 
crude despite the sanctions, the 
world’s biggest oil consumer 
doesn’t have many so-called 
splitter units that use condensate 
as feedstock. With the absence 
of South Korean buyers, just six 
condensate cargoes were export-
ed to Venezuela in 2020-2021, 
said Homayoun Falakshahi, sen-
ior commodity analyst at Kpler.

Iraqi central bank governor visits Iran seeking expansion of ties

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
6,000 points (less than one percent) 
to 1.288 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices 
of Isfahan Oil Refinery, Tehran Oil 
Refining Company, Bandar Abbas 
Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, National 
Iranian Copper Company, and Bank 
Mellat were the most widely fol-
lowed ones.
On January 22, Head of Iran’s Capi-
tal Market Development and Stabili-
zation Fund Amir-Mahdi Sabaei said 
that part of the allocations by the 
National Development Fund (NDF) 
has been deposited into the stabi-
lization fund to support the stock 
market.
Sabaei had previously announced 

the allocation of 120 trillion rials 
(about $430 million) of NDF re-
sources for the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund.
The official said the rest of the fund-
ing will also be paid based on a mu-
tually agreed schedule, adding: “We 
hope that the rest of the deposits, 
like the deposits made yesterday, 
will be made regularly according to 
the agreed schedule.”
Sabaei noted that in addition to 
the resources received from the 
NDF, the fund can also be financed 
through the money and capital mar-
kets.
The allocation of financial resourc-
es from NDF to the Capital Market 
Stabilization Fund is one of the 
measures that the government has 
been taking since the stock market 
started a downward trend.

TSE’s main index rises 6,000 points in a week
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یلدا توکلی :    بــا حضور مدیران 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی 
شبکه توزیع برق با رویکرد بهبود و 
ایمنی در بهارستان برگزار شد. این 
مانوربا هــدف رفع نقاط خطرآفرین 
و ایمن سازی شبکه های توزیع برق 
در ۶ نقطه بخش بهارســتان ویک 
نقطه در منطقه ۶ اصفهان )مرداویج( 

برگزار گردید.
حمیدرضــا پیرپیــران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در این مانور با تاکید بر اینکه افزایش 
ایمنی و حریم شبکه های توزیع، ارتقا 
مبلمان شهری با جابجایی پایه های 
موجود، حفاظت بیشــتر شبکه در 
مقابل سرقت، حفظ محیط زیست، 
ارتقــا حفاظت الکتریکی شــبکه و 
افزایش رویت پذیری شــبکه ها در 
اتاق کنترل از محورهای این مانور بود 
که طی پنج سال گذشته انجام شد 
اذعان داشــت: ما همچون همکاران 
خود در استان های مختلف مشغول 
مانور اصالح، بهبود و بهینه ســازی 
شبکه های برق شهرستان اصفهان 
هستیم. وی با بیان اینکه نتایج مانور 
مورد تجزیه و تحلیل قــرار خواهد 
گرفت، گفــت: امیدواریم در تجزیه 
و تحلیل خــود بتوانیــم نقاط قابل 
بهبود را شناسایی کنیم و در راستای 
تقویت آنها تالش کنیم. وی با بیان 
اینکه اطالعات ۴۰ هــزار کیلومتر 
شــبکه توزیع برق به صورت آنالین 
در اتاق های کنترل موجود اســت، 
گفت: متعادل سازی بار شبکه های 
توزیع در راستای ارائه برق باکیفیت 
به مشترکین، اصالح پروفیل ولتاژ و 
کاهش تلفات از دیگر محورهای این 

مانور است. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان گفت: از جمله 
دســتاوردهای این مانور می توان به 
تشخیص آمادگی تیم های مختلف 
کاری و نظارتی، تشخیص هماهنگی 
تیم های اجرایی و نظارتی، سنجش 
هماهنگی تیم های ستادی و اجرایی 
و سنجش ســرعت مقابله با بحران 
اشاره کرد. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در خصوص 
نتایج اصالح ســاختار شبکه توزیع 
در پنج سال اخیر اظهار کرد: کاهش 
خاموشی ها اولین نتیجه این بحث 
بوده است. خاموشی ها از ۸۵۰ دقیقه 
در سال به ازای هر مشترک به ۱۵۰ 
دقیقه به ازای هر مشــترک رسیده 
که باعث رضایت مندی مشــترکان 
شده است. وی با بیان اینکه هوشمند 
سازی پروژه های توزیع و صرفه جویی 
توزیع از دیگر نتایج این مانور است، 
اضافه کرد: در مانــور امروز ۶۷ گروه 
اجرایی، ۲۵۰ نیرو، ۲۶ گروه عملیاتی، 
۶۳ ناظر، ۲۲ کارشناس ایمنی و ۹۷ 
دســتگاه خودرو ســنگین و سبک 

فعالیت کردنــد. پیرپیــران افزود: 
با اقداماتی که شــرکت توزیع برق 
اصفهان انجام داده منجر به کاهش 
۷۰۰ دقیقه ای خاموشــی ها شــده 
است. از حدود ۵ سال پیش در شهر 
بهارستان نیز موضوع اصالح ساختار 
شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت. 
در این راستا ۱۱ محور شناسایی شد 
و مقرر شد ساختار آن ها اصالح شود. 
همچنین قرار بود ساختار توزیع در 
۵۰ درصد شهرستان اصفهان بهبود 

یابد.

  بهینه ســازی شبکه برق در 
هفت نقطه خطرآفرین

مهران نصر مدیربرق منطقه ۶ شرکت 
توزیع برق اصفهان نیز در این مانور 
تاکید کرد: هــدف از اجــرای این 
مانور ایمن سازی پایه های تابلوها و 
پست های زمینی و کابل های برق و 
سرویس حریم شبکه های برق است. 
مدیر برق منطقه ۶ شرکت توزیع برق 
اصفهان ادامــه داد: هزینه اجرایی و 
تعویض پایه های برق در این عملیات 

۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. 
نصرافزود: در این مانــور ۴۴۰ اصله 
پایه هــای معارض معبــر وتعویض 
پایه های فرسوده در قالب ۲۰ کیلومتر 
شــبکه خودنگهدار انجام می شود. 
نصر افزود: در این مانور هفت نقطه به 
صورت سراسری که نقاط خطرآفرین 
در شهربهارستان محسوب می شوند 
بهینه سازی شــبکه برق شدند. وی 
گفت: یک اکیپ اجرایی و ۱۴۰ نفر در 

این مانورشرکت دارند.

  افزایش قابلیــت اطمینان 
شبکه و سطح ایمنی شبکه

حمیدرضا آقایی، معاون بهره برداری 
شــرکت توزیع برق اصفهان، نیز با 
اشــاره به این مانور سراسری اظهار 
کرد: اســتاندارد سازی بحث شبکه 
یکی از اهداف اســت و هر چه روی 
شبکه بیشــتر کار کنیم و تعمیرات 
بیشتری انجام دهیم استانداردهای 
شبکه باالتر می رود و رفع کانون های 
خطر هم بهتر صورت می گیرد. وی 
بزرگترین اهداف این مانور را افزایش 

قابلیت اطمینان شبکه و سطح ایمنی 
شــبکه، باال بردن ایمنی پرسنل و 
شهروندان، و هماهنگی بین حوزه ها 
و گروه های اجرایی و عملیاتی، اصالح 
حریم شبکه ها و جابه جایی پایه ها، 
مقاوم ســازی پایه های مستهلک، 
ترمیم دریچه پایه هــای چراغ های 
روشنایی، بازســازی درب قفل ها، 
پست های زمینی، هوایی و جعبه های 
تقسیم و همچنین اصالح کابل های 
انشعاب برق است. وی ادامه داد: در 
این راستا تبدیل چراغ های گازی به 
LED و استانداردســازی ولتاژ برای 

مشترکان انجام شد.

  جلوگیری از اتالف حدود یک 
مگاوات انرژی

جواد شب بیدار، رئیس اداره برق شهر 
بهارستان نیز در این مانور گفت: در 
کل پروژه ۴۴۰ پایه فرسوده تعویض، 
پســت های توزیع برق ســرویس و 
شبکه های فشار قوی توسط گروه های 
خط گرم تقریباً بدون هیچ خاموشی 
اصالح شــد. در مواقع اضطراری که 
برای محافظت پرســنل قطع برق 
شبکه اجتناب ناپذیر است از دیزل 
ژنراتور برای جلوگیری از قطعی برق 
مشترکان استفاده می شود. رئیس 
اداره برق شهر بهارستان خاطرنشان 
کرد: بر اســاس برآوردها با اقدامات 
انجام شده از اتالف حدود یک مگاوات 
انرژی جلوگیری می شود. وی ادامه 
داد: این پروژه در ۶ منطقه از شــهر 
بهارستان شامل محله های پردیس، 
آرمان، خرم، سروستان و خیابان های 
مینو، ارم و فروردین اجرا شده و طی 
آن ۲۰ کیلومتر از شبکه های مسی 

به کابل های خودنگهدار تبدیل شد.
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فراخوان ملی طراحی لوگو برند گردشگری استان اصفهان اعالم شد. 
محمد تقی طغرایی، عضو هیئت علمی گروه موزه و گردشگری دانشگاه 
هنر اصفهان با اعالم این خبر گفت: بهمن ماه ســال ۹۸ در نمایشگاه 
بین المللی گردشگری از برند ملی گردشگری کشور که نشان سیمرغ با 

شعار »ایران باشکوه، تجربه ای متفاوت« بود، رونمایی شد.
او ادامه داد: هدف این برند ملی که شورای عالی برند گردشگری کشور 
و دبیرخانه ذیل آن ایجاد شدند، ساماندهی، هماهنگی، توزیع گردشگر 

در کشور و ارتقاء ارزش برند گردشگری کشور بوده است.
مجری طرح برند گردشگری اســتان اصفهان با اشاره به اینکه امروز 
کشورها بر مبنای ارزش برند خود دسته بندی می شوند، اظهار کرد: 
پس از رونمایی از برند کشور و برای شکل گیری قطب های گردشگری 
به استان ها مأموریت داده شد که متناسب با ظرفیت ها و جذابیت های 
استانی برند گردشگری خود را طراحی کند. طغرایی ادامه داد: بهمن ماه 
سال ۹۹ طی اعالم اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و تصویب 

برند گردشگری، دانشگاه هنر به عنوان مجری این طرح، مطالعات آن را 
آغاز کرد که طی یک سال گذشته تحقیقات کامل پیرامون ظرفیت های 
گردشگری استان انجام و راهنمای طراحی لوگوی گردشگری اصفهان 

تدوین شد.
گفتنی است عالقه مندان می توانند برای شــرکت در این فراخوان و 
ارسال آثار خود تا ۲۵ اســفندماه ۱۴۰۰، با شماره ۰۹۱۳۴۰۳۵۹۰۸ 

تماس بگیرند.

عضو هیئت علمی گروه موزه و گردشگری 
دانشگاه هنر اصفهان:

فراخوان ملی طراحی 
لوگو برند گردشگری 

استان منتشر شد

رئیس اتحادیه طال و جواهر 
اصفهــان گفــت: در حال 
حاضر با نزدیک شدن به عید 
نوروز، تقاضا در بازار با اندکی 
افزایش مواجه شده که این 
عامل، باعث باال رفتن قیمت 

سکه شده است.
هوشــنگ شیشــه بران در 
گفت وگو با ایسنا، با تحلیل 
بازار جهانی طال، اظهار کرد: 
در روز دوم جنــگ قیمــت 
اونس جهانی در پی آرامش 
شــدن تنش میان روسیه و 
اوکرایــن با اندکــی کاهش 
بــه ۱۸۹۷ دالر رســید، در 
حالی که قیمــت ارز از عصر 
روز یکشــنبه افزایشی شد 
که این افزایش، موجب سیر 
صعودی قیمت طال و ســکه 

شد.
وی افــزود: بســیاری از 
تحلیلگــران بر ایــن باورند 
که قیمت اونــس جهانی در 
روزهای آینــده به خصوص 
به دلیل تنش میان اوکراین 
و روســیه با افزایش مواجه 

شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر 
اصفهان اضافــه کرد: در این 
روز قیمت فــروش دالر در 
صرافی ملی ۲۴ هزار و ۷۹۹ 
تومان و قیمت یورو ۲۸ هزار 

و ۴۹۱ تومان است.
شیشــه بران، چهارشــنبه 
قیمت ســکه طرح قدیم را 
بدون تغییــر ۱۱ میلیون و 
۷۰۰ تومــان اعــالم کرد و 
گفت: سکه طرح جدید نیز 
بدون تغییــر ۱۱ میلیون و 
۸۳۰ هزار تومان همچنین 
نیم ســکه با ۵۰ هزار تومان 
افزایش به ۶ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان، ربع ســکه با ۵۰ 
هــزار تومان افزایــش به ۳ 
میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
و سکه های یک گرمی بانک 
مرکزی نیز بدون تغییر به ۲ 
میلیــون و ۲۸۰ هزار تومان 

رسید.
وی با اشاره به اینکه حباب 
سکه ۱۵۰ هزار تومان است، 
ادامــه داد: قیمــت هر گرم 
طالی ۱۸ عیار یک میلیون 
و ۱۹۲ هــزار تومــان و هر 
مثقال طالی آب شده نیز به 
۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان 

رسید.
نایــب رئیس اتــاق اصناف 
اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر با نزدیک شدن به عید 
نوروز، تقاضا در بازار با اندکی 
افزایش روبرو شــده که این 
عامل، باعث باال رفتن قیمت 

سکه شده است.
کــرد:  پیش بینــی  وی 
قیمــت طــال در روزهــای 
آینده به دلیــل تنش میان 
روســیه و اوکراین و نتیجه 
مذاکرات وین تا پایان سال 
غیرقابل پیش بینی است، اما 
برای فردا با نوسان محدود و 

جزئی روبرو خواهد شد.
شیشه بران همچنین درباره 
فروش قسطی طال در برخی 
مغازه ها، گفــت: فروش طال 
به صورت اقســاطی ممنوع 
اســت، اما در صورت تقاضا 
و قرارداد بین فروشــنده و 
خریــدار قراردادی نوشــته 
شــود، بایــد طبــق همان 

قرارداد عمل شود.

بازار
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رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

تقاضا برای خرید طال 
افزایش یافت

معاون پژوهشــی بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: ۱۴ مقاله 
در هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها 
و چالش ها دراصفهان انتخاب و معرفی شــدند. به گزارش ایرنا، 
هفتمین کنفرانس بیــن المللی بازی هــای رایانه ای فرصت ها 
و چالش ها به صورت مجازی پنجم و ششــم اســفند امسال در 

دانشگاه اصفهان برگزار شد.
این کنفرانس ۲ روزه با حضور ۱۹ پژوهشگر از ۱۳ کشور جهان 
شامل هشت ســخنرانی، ۲ پنل تخصصی و هفت نشست ارائه 
مقاالت با حضور متخصصانی از ایران، ژاپن، مالت، ســنگاپور، 
آمریکا، فنالند، اســکاتلند، ولز، نیوزلند، هلند، ایتالیا، ســوئد و 
اســترالیا به همکاری دانشــگاه اصفهان و بنیاد ملّی بازی های 
رایانه ای و به میزبانی مرکز نوآوری صنایع ســرگرمی دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.
حامد نصیری معاون پژوهشــی بنیاد ملــی بازی های رایانه ای 
روزجمعه در مراســم اختتامیه کنفرانس بین المللی بازی های 
رایانه ای، فرصت ها و چالش ها اظهار داشــت: در رشــته فنی و 
مهندســی یک مقاله، مدیریت بازاریابی ۲ مقاله، روانشناسی ۵ 
مقاله و حقوق و جامعه شناســی هر کدام یک مقاله و در هنر ۳ 

مقاله برگزیده شد.
وی به عناوین مقاالت اشــاره کرد وگفت: تبین تجربه بازیکنان 
بازی هــای ویدیویــی در مواجهه بــا رابطه هــای نرم افزاری و 
سخت افزاری )مطالعه مورودی: فرزندان مورتا(، )بررسی رابطه 
میزان اســتفاده بازی های رایانه دانشجویان ارتباط تصویری( و 
)سبک های یادگیری از منظر دیوید کلپ( و )طراحی و توسعه 
یک بازی هدفمند برای شناســایی نامتغیرهــای برنامه( از این 

جمله است.
 معاون پژوهشــی بنیاد ملی بازی های رایانه ای افزود: )انگیزش 
کاربــر و تأثیر آن بر نگرش بــه بازی های خدماتــی و تمایل به 
خریــد آنالین در شــبکه های اجتماعی و وبســایت ها(، )تأثیر 
گیمیفیکیشن بر قصد خرید بازی های دیجیتال با نقش میانجی 
اعتماد به فروشنده، مطالعه وب ســایت های فروش بازی های 
دیجیتال( و )بررسی اثر بخشــی بازی رایانه ای لگو بر خالقیت 
نوآموزان دختر مقطع پیش دبســتانی( از دیگر عناوین مقاالت 

برتر است.
وی تصریح کرد: )بررسی رابطه شایستگی حرفه ای معلمان در 
اجرای بازی های رایانه ای و افزایش توجه در دانش آموزان بیش 
فعال بر اســاس اســتاندارد(، )تأثیر بازی های رایانه ای مبتنی 
بر پلتفرم واقعیت مجازی بر افزایش ســطح تعامالت اجتماعی 
دانش آموزان افسرده( و )مقایســه اضطراب و کیفیت خواب در 
کودکان معتاد به بازی های رایانه ای و کودکان عادی دبســتانی 

شهر اصفهان( از دیگر مقاالت شایسته تقدیر این همایش بود.
نصیری ادامــه داد: )ذهن های خشــمگین طراحی و تولید یک 
بازی رایانه ای بر اساس تئوری تخلیه هیجانی و بررسی اثر آن بر 
مدیریت و کاهش خشم(، )نقش بازی های رایانه ای در بزهکاری و 
بزه دیدگی اطفال )مطالعه موردی، دبستان های شهرستان کلیبر( 
و )شناخت شاخص های بومی سواد بازی های رایانه ای مصاحبه 

عمیق با کارشناسان( از دیگر مقاالت برگزیده است.
دبیر هفتمیــن کنفرانس بین المللی بازی هــای رایانه ای نیز به 
عناوین مقاالت شایســته و برتر در هر بخش اشاره کرد و گفت: 
مقاله شایسته تقدیر حوزه )هنر( با عنوان )ایجاد تجربه کنفرانس 
از راه دور با استفاده از واقعیت مجازی( و مقاله برتر این حوزه با 
موضوع بررسی نمودهای کروتسک بر شخصیت پردازی و روایت 
بازی ها هوشــمند معاصر کودکان در ایران بــا تکیه بر نظیریه 

)میخاییل باختین( شناخته شد.
جواد راستی ادامه داد: در کمیته علمی نشست حوزه )موسیقی( 
یک مقاله شایســته تقدیر و یک مقاله برتر برگزیده شــد که از 
مقاله )مروری بر چالش های طراحی موسیقی متن در بازی های 

رایانه ای( تقدیر شد.
وی اشــاره کرد: در کمیته علمی نشســت حوزه )پزشــکی و 
توانبخشی( ۲ مقاله )طراحی وساخت سخت افزار و بازی رایانه ای 
آموزش احیای قلبی- ریوی( و )بــازی رایانه ای( بهگفت، بهبود 

اختالل تولیدی در گفتار درمانی کودکان برگزیده شد.
دبیر کنفرانس افــزود: در کمیته علمی نشســت حوزه )علوم 
انســانی( مقاله انگیزش کاربر و تأثیر آن بر نگرش به بازی های 
خدماتی و تمایل به خریــد آنالین در شــبکه های اجتماعی و 
وبسایت ها بعنوان مقاله شایسته و )شناخت شاخص های بومی 
سواد بازی های رایانه ای، مصاحبه عمیق با کارشناسان( نیزمقاله 
برتر شــد. وی ادامه داد: در کمیته علمی نشست حوزه )فنی و 
مهندسی( ۲ مقاله شایسته تقدیر شد و مقاله با موضوع )بهبود 
عملکرد شبکه عصبی عمیق در تولید خودکار محتوای بازی های 

رایانه ای بعنوان مقاله برتر شناخته شد(.

اقتصاد دیجیتال

معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی های رایانه ای خبر داد:

معرفی مقاالت برتر هفتمین کنفرانس 
بین المللی بازی های رایانه ای

اقتصاد استان

مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق با رویکرد بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد؛

برگزاری مانور سراسری برق با رویکرد بهبود ایمنی

عصمت شریفی :   سرپرست دانشگاه آزاد لنجان تصریح کرد: با 
تالش در راستای افزایش بهره وری می توان رشد و توسعه اقتصادی 
و رفاه اجتماعی را فراهم نمود. سید مســعود داودی در کمیته 
مشترک مدیریت و منابع انسانی که در دانشگاه آزاد لنجان با حضور 
مسئوالن ارشد منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و 
دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد دهاقان تشکیل 
شد، یکی از مهمترین اهداف در سازمانها را ارتقای سطح بهره وری 
دانســت و اظهار کرد: تحقیقات جهانی نشــان داده که ارتباط 
مستقیمی بین رشد و توسعه منابع انسانی با سطح بهره وری وجود 
دارد.سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با بیان اینکه بهره وری 
یک نگرش عقالنی و ژرف به کار و زندگی است. گفت: بهره وری 
می تواند در همه شئونات، کار و زندگی اجتماعی افراد دخیل بوده 

و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه باشد.
وی افزود: بهره وری، به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی 

انسانی و تمهیدات به طریق علمی است. از این رو همواره منتج به 
کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان خواهد شد.

داودی ادامه داد: اهمیــت به بهره وری نیروی انســانی در همه 
سازمان ها اعم از صنعت و دانشگاه، علت اصلی بهبود و تسریع در 
کیفیت آن سازمان اســت. و از این رو کارگروه مشترک مدیریت 
و منابع انسانی با مساعدت اســاتید دانشگاه و کارشناسان ارشد 

شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل شده است.
فرزاد پرنیانی نیز با بیان اینکه شــاخص های مشــاغل کلیدی 
کاماًل باید تعریف شده باشــند تاکید کرد: هر ســازمانی نقاط 
ضعف و قوت متفاوتــی دارد و با فرصت ها و تهدیدهای محیطی 
یکسانی روبه رو نیستند. لذا پیشنهاد می شود این طرح به صورت 
پایلوت از یک معاونت شروع شود. کارشناس ارشد سازماندهی و 
روش های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه مشاغل 
استراتژیک برای هر سازمانی منحصربه فرد است. ادامه داد: یک 
شغل استراتژیک در یک ســازمان ممکن است در سازمان دیگر 
استراتژیک نباشد.وی ســریعترین راه برای رسیدن به مشاغل 
کلیدی را بررسی فرآیند مشاغل حیاتی عنوان کرد و گفت: یک 
سری شاخص برای کلیدی بودن فرآیند تعریف می شود که از بدو 
استخدام، شخص با سابقه صفر شروع به کار می کند و با باالرفتن 
تجربه، در رده شغلی خود ارتقا پیدا می کند. و چنانچه قرار به تغییر 

رسته شغلی باشد، تجربه کار در رسته ای که تجربه ندارد، صفر 
در نظر گرفته می شود.حسن ایروانی نیز اظهار کرد: هدف اصلی 
شرکت های صنعتی، تولید است. اما در استراتژی ها فرایندهای 

دیگری نیز هستند که بسیار مهم و کلیدی محسوب می شوند.
مدیر سازماندهی و روش های ذوب آهن اصفهان ادامه داد: برای هر 
تولید، ۳ مؤلفه کلیدی منابع انسانی، پول و ماشین مورد نیاز است و 
چنانچه با این نگرش گام برداریم خیلی سریعتر به نتیجه می رسیم.

مجید رفیعی نیز با بیان اینکه مشــاغل براساس کلیدی بودن یا 
نبودن باید مشخص شوند. تصریح کرد: همه مشاغل در سازمان ها 

مهم هستند، ولی همه آنها استراتژیک نیستند.
سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان ادامه داد: مشاغل کلیدی به طور مستقیم 
قابلیت های استراتژیک سازمان را افزایش می دهند و تجربه ثابت 
کرده است که کلیدی ترین نقش ها در هر سازمانی مشاغل سطوح 
میانی هستند و نه سطوح ارشد.محمدرضا داودی نیز تصریح کرد 
یکی از موضوعاتی که سازمان ها با آن مواجه هستند، عدم شناخت 
مشاغل استراتژیک و غیراستراتژیک است که باعث می شود برای 
همه مشاغل سرمایه گذاری های یکسانی انجام شود و این خود 
مصداق بارزی از اتالف منابع، عــدم صرفه جویی صرفه جویی و 

مصرف صحیح و مناسب منابع است.

کمیته مشترک مدیریت و منابع انسانی که در دانشگاه آزاد لنجان با حضور مسئوالن ارشد منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برگزار شد:

رشد و تشوسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی با افزایش بهره  وری

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در 
حاشیه سومین نمایشــگاه حمایت از ساخت 
داخــل با نــگاه ویژه بــه صنعــت پاالیش و 
پتروپاالیش گفت: به طور کلی در این شرکت 
۳۶ هزار قلم کاال داریم که از این تعداد حدود 
۳۳ هزار قلم بومی سازی شده است؛ به عبارتی 
۹۰ درصد تجهیزات و کاالی شــرکت ایرانی 

شــده و در صنعت پاالیش مورد استفاده قرار 
می گیرد، خوشبختانه توانسته ایم سخت ترین 
و پیچیده ترین دستگاه ها را بومی سازی کرده 
و ازآنها در شرکت خود بهره مند باشیم. محسن 
قدیری با بیان اینکه در خصوص میزان صرفه 
جویی ارزی اعالم رقم دقیق امکان پذیر نیست، 
اظهار داشــت: به طور تقریبی می توان گفت 
هزینه ســاخت تجهیزات در داخل کشور ۴۰ 
درصد پایین تر از هزینه خرید خارجی است، 
ضمن اینکه مشکالتی همچون تحریم و نیاز 
به گشــایش LC به دلیل فرآیندهای پیچیده 
تجهیزات را مرتفع کرده ایم. به طور حتم شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در کنار دیگر سازمانها با 
حرکت به ســمت خودکفایی ضمن اشتغال 
زایی خوشبختانه توانسته از خروج مقادیر قابل 

توجهی ارز از کشور جلوگیری کند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ذوب آهن 
اصفهان، هم در بحث صادرات محصوالت و هم 
واردات مواد اولیه خود نقش به سزایی در توسعه 
و رونق هرچه بیشــتر بندر مهم و استراتژیک 
چابهار ایفا کرده است. حسین مدرس خیابانی 
 ۲۰۲۲ MINING در جریان بازدید از نمایشگاه
زاهدان و با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان، 
این مجتمع عظیم صنعتــی را به عنوان اولین 
فوالدســاز کشــور، نماد صنعت فوالد و باعث 
افتخار ایران دانســت و افزود: با توجه به تولید 
ریل در کشور و پتانسیل تأمین نیاز بازار توسط 
شرکت ذوب آهن اصفهان واردات ریل هیچگونه 
توجیهی نداشته و تمام نیازهای ریلی کشور باید 

از داخل تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم صرفه جویی 
ارزی و کیفیــت بســیار مطلوب و اســتاندار 
ریل های این شــرکت و نیاز استان سیستان و 
بلوچستان در ساخت و توسعه خطوط راه آهن 

به خصوص پــروژه راه آهن چابهــار - زاهدان 
که اســتراتژیک ترین و بزرگ ترین پروژه ریلی 
کشور محسوب می شود، آمادگی همکاری در 
تمام زمینه های صنعتی، ساختمانی و ریلی با 
این شرکت عظیم صنعتی را داریم و با توجه به 
پتانسیل های این اســتان، با آغوش باز پذیرای 
بزرگان صنعت کشور هستیم و از این شرکت ها 
برای سرمایه گذاری در این استان درحال توسعه 

دعوت می کنیم.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بومی سازی کرده ایم

استاندار سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛

نقش ذوب آهن اصفهان در رونق بندر چابهار



 طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد 
انواع کارت های بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد 

رسیده است. 
مانده کارت های بانکی صادر شــده بانک ها تــا پایان دی 
امســال حاکی از آن اســت که در حال حاضر معادل ۴۱۸ 
میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت 
برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور 
وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتــی که جمعیت ایران را 
۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج 

کارت بانکی دارد. 
بررسی آمار بانک مرکزی نشــان می دهد که بانک ملی با 
صدور انواع کارت بانکی در رده نخســت صدور انواع کارت 

بانکی قرار دارد. تا پایان دی ماه ســال جاری بالغ بر ۲۶۶ 
میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت 
در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۷ میلیون 
و ۶۰۸ هزار و ۴۱۵ کارت، بیشــترین صدور کارت برداشت 
در میان بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را داشته است. 

بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند 
و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه 

بانکی صادر کرده است. 
همچنین، طبق آخریــن اعالم بانک مرکــزی معادل ۱۵ 
میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری 
در شــبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی بــا تعداد هفت 
میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت 

اعتباری در میان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور 
را داشته است. 

عالوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می دهد ۱۳۴ میلیون 
و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور 
توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور 
۳۵ میلیون و ۳۶ هــزار و ۴۹۹ عــدد کارت هدیه در رتبه 
نخســت این جدول قرار گرفته و پــس از آن نیز بانک های 

پارسیان و ملت قرار دارند.
 طبق این گزارش، معادل یــک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ 
عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری 
در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در 

اختیار بانک ملت است.
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طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان دی ماه 1400؛

 41۸ میلیون عدد 
کارت های بانکی 

داریم!

کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید اســتان به ریاست نقش 
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان و با حضور 
اعضا و افراد متقاضی رسیدگی 

در استانداری برگزار شد.
امیر رضا نقش، در این نشست 
با تاکیــد بر اینکــه مطالبات و 
خواســته های تولیدکنندگان 
اســتان را مجدانــه و مصرانه 
پیگیری می کنیم، تصریح کرد: 
فعالیت کارگروه استانی تسهیل 
و رفــع موانع تولید همســو با 
اراده دولت ســیزدهم می باشد 
و تکلیــف همه اعضــا اهتمام 
جهــادی در خارج ســاختن 
واحدهای تولیــدی راکد و در 
حال رکود به سمت واحدهای 
ســرمایه آفرین، پویا و پاینده 

است.
وی افزود: ستاد استانی تسهیل 
و رفع موانــع تولیــد ملزم به 
بررســی قانــون مند مســائل 
و مشــکالت متقاضیان بخش 
خصوصی در راســتای اعتالی 
چرخه تولید و اشتغالزایی پایدار 

است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

۳۴ واحد تولیدی به 
چرخه فعالیت بازگشتند

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

دریا وفایــی:   یکــی از طرح های 
حمایتی یا به عبارتی تشویقی ترغیبی 
ازدواج جوانان و اقشــار کــم درآمد، 
اعطای وام های بدون ضامن اســت که 
دولت و مجلس طی هفته های اخیر به 
بانک ها ابالغ کرد. اما این برنامه تاکنون 
در ایستگاه گیشه های مؤسسات بانکی 
مسکوت مانده اســت. اخبار اصفهان 
چرایی این موضوع را طــی گفتگویی 
با رسول رنجکش کارشــناس مسائل 
بانکی، از ابعاد فنی مورد بررســی قرار 

داده است که درادامه می خوانید.
وجود یکســری ســخت گیری ها در 
اعطای وام امری طبیعی اســت اما به 
نظر شما چرا اکنون که دولت به دنبال 
اجرای چنیــن طرح حمایتی اســت، 

بانک ها مقاومت می کنند؟
ببینید، اگر چه نیت دولت خیر است و 
هدفش از حذف ضامن و تضامین برای 
وام های ُخرد و زیــر صد میلیون تومان 
کمک به حل مشــکالت اقشار ضعیف 
و ترغیب جوانان به ازدواج اســت اما با 
توجه به شرایط منابع این کار با موانع 
بسیار جدی روبروست و می توان گفت 

تقریباً امر محالی است.
دولت در روزهای اخیر چنین دلیلی را 
رد کرده و تلویحاً به بهانه تراشی بانک ها 
اشاره کرده اســت، تحلیل شما از این 

معادله چیست؟
 به هرحــال روش های اعتبارســنجی 
مختلفی برای اعتبارسنجی متقاضیان 
وام وجود دارد. بانک مرکزی می تواند 
مشــخص کند که آیا در این رابطه باید 

وحدت رویه ای وجود داشــته باشد یا 
اینکه هر بانکی مکانیزم خاص خودش 
را پیاده کند. ناگفته نماند که جزئیات 
برنامــه دولت هم دارای ابهام اســت و 
نمی توان در مورد آن با قطعیت حرف 

زد.
در اجرای شیوه پرداخت وام از سنتی به 
سمت نوین )اعتبار سنجی( چه اندازه 

موفق خواهیم بود؟
همانطور که گفته شــد این سیاســت 
با موانعی مواجه اســت. هر چند شیوه 
اعتبارســنجی در دنیا امری مرسوم و 
متداول اســت اما در کشور ما به دالیل 

مختلف این شیوه اجرا نشده در مقابل 
عملی کردن آن به نوعی مقاومت هایی 
وجود داشــته، ایــن در حالی اســت 
کــه معتقــدم مشــکل اصلــی نحوه 
اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای 
اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است 
که بانک ها برای اینکه به متقاضیان وام 
بدهند، فرایندهای اخذ تسهیالت را طی 
این سالیان با بروکراسی خسته کننده ای 
همراه کرده اند تا میزان وام دهی خود را 

کاهش دهند.
به هر حال تصمیم و دستوری است که 
اتخاذ شــده، برای برقراری موازنه چه 

باید کرد؟
 طبیعی اســت که در چنین شرایطی 
بانک هــا دنبــال مدیریــت ســطح 
تسهیالت دهی خودشان باشند و خب 
بر اعمال ســخت گیری ها پافشــاری 
کننــد. از طرفی افرادی هم هســتند 
که از میزان اعتبــار باالیی برخوردارند 
اما بانک ها بازهم از اعطای تســهیالت 
شانه خالی می کنند زیرا دچار وضعیت 
اوضاع بغرنجی از نظر تراز مالی هستند. 
بنابراین دولت باید ابتدا مشکالت مالی 
بانک ها را حل کند و بعــد ابالغیه وام 

بدون ضامن صادر کند.

گفت و گو با کارشناس مسائل بانکی:

دولت ابتدا مشکل منابع مالی را حل کند بعد ابالغیه صادر کند
عقب نشینی آمریکا به نفع بازار کریپتو تمام شد؛

بایدن و بیت کوین همدست در سواستفاده از حمله پوتین!
 امین سریزدی:    پس از آن که رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا رسماً اعالم کرد 
تصمیمی برای مداخله نظامی در اوکراین ندارد، بیت کوین روند صعودی شدیدی را آغاز 

کرد.
وبسایت »کریپتو پوتی تو« در تحلیل نوشته که با توجه به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحده، در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین و موضع نه چندان سفت و سخت 
آمریکا، قیمت بیت کوین طی یک ساعت ۲۵۰۰ دالر افزایش یافت. اکنون ارزش BTC به 

سطح چند روز گذشته و قبل از شروع جنگ بازگشته است.
۲۴ فوریه ۲۰۲۲ پس از شروع حمله نیروهای روسی به زیرساخت های نظامی اوکراین، 
قیمت بیت کوین از ۳۹۰۰۰ دالر به ۳۴۵۰۰ دالر سقوط کرد. بر اثر این کاهش قیمت، 
بیش از ۴۰۰ میلیون دالر خسارت به سرمایه گذاران و معامله گران تحمیل شد. ارزش کل 

بازار کریپتو نیز ۲۰۰ میلیارد دالر کاهش یافت و به رقم ۱.۶ تریلیون دالر رسید.
اما یک روز بعد جو بایدن گفت که تجاوز روســیه بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد چهار بانک بزرگ روسیه از سوی ایاالت متحده و متحدان غربی تحریم 
خواهند شد. او خاطرنشان کرد که بزودی توانایی روسیه برای انجام مبادالت تجارت با 
دالر، یورو، پوند و ین را محدود کرده و دسترسی آن ها به بازارهای جهانی را مختل خواهند 
کرد. همچنین باید تضمین داد که نیروهای بیشتری را برای حمایت از گروه ناتو به آلمان 
اعزام کند. با این حال، او صراحتاً بیان کرد هیچ نیرویی برای جنگ مستقیم و شرکت در 
درگیری ها علیه روسیه به اوکراین ارسال نخواهد شد. نمودار بیت کوین بالفاصله پس از 
این سخنرانی واکنش امیدوارکننده ای نشان داد. قیمت BTC در عرض کمتر از دو ساعت 
از ۳۶۳۰۰ به ۳۹۰۰۰ دالر رسید. اظهارات بایدن برای آمریکایی ها اطمینان بخش تلقی 
می شود. بسیاری از مردم این کشور و فعاالن اقتصادی و سیاسی از وقوع جنگ جهانی 
سوم بیمناک بودند. به استناد خبر مندرج در »رمزارزنیوز« نتایج نظرسنجی خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نشان می دهد تنها ۲۶ درصد از جمعیت آمریکا از حضور پررنگ و نظامی 
در این جنگ حمایت می کنند. واکنش اولیه قیمت بیت کوین نسبت به شروع جنگ باعث 
شد تا عده ای این رمزارز را یک دارایی کم اعتبار و ناامن جلوه دهند. با این حال اما مدیر 
عامل CryptoQuant معتقد است این فرض صحیح نیست و قیمت بیت کوین هم اکنون 

به راحتی سطوح قبلی خود را بازپس گرفته است.

رمزارز

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد

معــاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان بــا پیش بینی 
افزایــش ۳۵ درصدی مصــرف آب در روزهای پایانی ســال، گفت: 
ذخیره آب موجود سد زاینده رود تنها کفاف تأمین سه ماه آب شرب 

اصفهان را می دهد. 
ناصر اکبری در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت تأمین آب شرب 
اصفهان در ماه پایانی سال، با توجه به ذخیره موجود سد زاینده رود، 
اظهار کرد: با توجه به ذخیره ۱۲۴ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، 

این میزان تقریباً کفاف حدود سه ماه آب شرب اصفهان است.
وی با بیان اینکه بنابر اعالم شــرکت آب منطقــه ای اگرچه میزان 
بارش ها نســبت به سال گذشــته بهتر بوده، اما نســبت به متوسط 
بلندمدت حدود ۱۵ درصد کمتر بود، تأکیــد کرد: مدیریت مصرف 
اولویت شرب شهروندان و مدیریت توزیع اولویت اصلی شرکت آب و 

فاضالب است تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به واقع 
شدن اصفهان در منطقه خشک و گرم کشور و غرب آسیا، گفت: در 
شرایط فعلی مدیریت مصرف و صرفه جویی بهینه آب در دستور کار 

قرار دارد تا بتوانیم آب شرب مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
وی با اشاره به نگرانی برای تأمین آب شرب اصفهانی ها تا پایان سال 
و بهار ســال آینده، تصریح کرد: ذخیره آب موجود در سد زاینده رود 
برای تأمین سه ماه آب شرب اصفهان است، اما براساس پیش بینی ها 
و مطابق اعالم متولیان شــرکت آب منطقه ای و هواشناســی با این 
وضعیت جدید ســد زاینده رود شــرایط خوبی نیســت، مگر اینکه 
بارندگی های پیش رو و برف موجود سرشاخه های زاینده رود آوردی 

برای سد زاینده رود داشته باشد.
اکبری افزود: باوجود کاهش بارش ها در حوضه زاینده رود و با توجه 
به تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان در نوبت اول، شرایط بسیار 

سختی را برای تأمین آب شرب اصفهانی ها پیش رو داریم.
وی درباره گالیه شهروندان نسبت به کاهش فشار آب آنها در روزهای 
باقی مانده سال، گفت: قطعاً از نیمه اسفندماه به بعد و به ویژه در سه 

روز پایانی سال با بیشترین مصرف آب مواجه هستیم و شبکه توزیع، 
به دلیل خانه تکانی همزمان، کشــش تأمین آب موردنیاز مشترکین 

را ندارد.
معــاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهــان تصریح کرد: 
به طورقطع در چند روز پایانی سال حجم شبکه و مخازن آب شرکت 
آب فاضالب جوابگوی نیاز آبی مردم در شرایط پیک را ندارد، اما اگر 
مردم با برنامه ریزی از امروز هفتم تا ۲۹ اســفندماه خانه تکانی کنند 

کمتر با مشکل افت فشار آب مواجه خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه در زمان پیک تابســتان مصرف آب شرب ۳۵ 
درصد افزایش می یابد، گفت: در شــرایط نرمال سامانه اول آبرسانی 
اصفهان بزرگ ظرفیت و توان آبدهی ۱۲ مترمکعب در ثانیه را دارد 
اما در شرایط پیک تابستان مصرف مشترکین، ۱۶ مترمکعب در ثانیه 
و در هفته پایانی سال در پیک لحظه ای نیاز مردم ۱۶ مترمکعب در 
ثانیه اســت، اما منابع موجود ظرفیت تأمین این نیاز مشــترکین را 

ندارد.
اکبری با بیان اینکه سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ هنوز وارد 
مدار نشده اســت، گفت: در خوش بینانه ترین حالت انتظار داریم که 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در فصل پیک سال ۱۴۰۱ توسط 
شرکت آب منطقه ای به بهره برداری برســد، اما به طورقطع در پیک 

شب عید امسال بعید است این سامانه افتتاح شود.
وی افزود: از هفته جاری، برای تأمین آب شرب مردم اصفهان به مرور 
چاه ها وارد مدار خواهند شــد، بنابراین مردم مدیریت مصرف بهینه 

آب به مردم توصیه می شود. 
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان با تأکید بر اینکه 
چاه های فلمن اکنون خشک اســت، گفت: با توجه به کاهش آبرفت 
دشت اصفهان- نجف آباد و به خشکی زاینده رود به ویژه طی ده سال 

اخیر، سطح ایستایی چاه های فلمن وضعیت نابسامانی دارد.
 وی تصریح کرد: بازگشــایی ۱۰ روزه رودخانــه زاینده رود، موجب 

آبگیری چاه های فلمن نشده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است



اقتصاد برتر 
یک شنبه 8 اسفند 1400  | شمـاره 1006

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

عضــو هیــات مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت از برنامه 
ریزی برای مذاکره با پلتفرم های 
خارجی در جهــت ایجاد مراکز 
تحویل محتوا )CDN( در داخل 
کشــور، بــا همــکاری وزارت 

امورخارجه خبر داد.
دکتر امیر محمدزاده الجوردی 
عضــو هیأت مدیــره شــرکت 
ارتباطات زیرساخت در گفتگو 
با خبرنگار مهر، اصالح مهندسی 
ترافیک پهنای بانــد را یکی از 
راهکارهای حل مشکل کیفیت 
اینترنت عنوان کرد و گفت: اینکه 
در هنگام تبادل داده، بسیاری از 
داده های داخل کشور ابتدا باید 
به تهران بیاید و سپس برگردد، 
زمان دریافت بســته دیتــا را با 
تأخیر مواجه می کند. در حالی 
 CDN که می توان با ایجاد مراکز
در نقــاط مختلف کشــور، این 

ترافیک را مهندسی کرد.
وی ادامــه داد: در مورد ترافیک 
دیتایی که از خارج کشــور وارد 
می شــود نیــز باید مهندســی 
ترافیک صــورت گیرد. از این رو 
باید با پلتفرم های خارجی وارد 
مذاکره شویم تا CDN های خود 
را داخل کشــور بیاورند و حتی 
اگر تمایلی نداشتند، این مراکز 
تحویل محتوا، حداقل در اطراف 

کشور ما ایجاد شود.
وی افزود: برای مثــال اگر این 
مراکز در کشورهایی مثل عمان، 
ارمنستان و آذربایجان هم ایجاد 
شود ما دیتا را در کمترین فاصله 
دریافت می کنیم. امــا در حال 
حاضر در اغلب مــوارد دیتایی 
که وارد کشــور ما می شود ابتدا 
تا فرانکفورت می رود و ســپس 

بازمی گردد.
محمدزاده الجوردی خاطرنشان 
کرد: از این رو برای ایجاد مراکز 
CDN در داخل کشور و مذاکره با 
پلتفرم های خارجی، کمیته ای با 
حضور وزارت ارتباطات و وزارت 
امور خارجه تشکیل شده است 
و روز شــنبه هفته گذشته نیز 
جلســه ای تعاملی با وزارت امور 

خارجه در این زمینه داشته ایم.
عضــو هیــأت مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفت: ما 
معتقدیم که بــرای راه اندازی 
مراکــز تحویل و توزیــع محتوا 
)CDN( پلتفرم هــای خارجــی 
در کشــور، عالوه بــر تالش ما، 
مشــارکت بین المللی نیز مؤثر 
است و موضوع دیگر این است که 
این پلتفرم ها چقدر تمایل داشته 
باشند که این موضوع را بپذیرند.

وی در مورد وضعیــت ترافیک 
پهنای باند داخل بــه خارج نیز 
گفت: وضعیت ترافیک محتوای 
داخل به خارج هم اکنون خوب 
نیست. ما باید طبق طرح کالن 
و معماری شبکه ملی اطالعات 
ســهم ترافیک داخلی مــان را 
نســبت به محتوای خارجی به 
۷۰ درصد برســانیم. اما در حال 
حاضر ۲۰ درصد ترافیک اینترنت 
در کشــور، مربوط به محتوای 

بومی است.
الجــوردی ادامه داد: از ســهم 
۸۰ درصــدی ترافیک خارجی 
اینترنت نیز حــدود ۷۰ درصد 
محتــوای خارجــی مربــوط 
به ترافیــک متا )واتــس اپ و 

اینستاگرام( است. 

فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی درخشید؛

دریافت تندیس زرین برای چهارمین بار

در انگلیس قانون جدیدی برای مقابله با ترول های ناشناس ارائه شده و کاربران شبکه های اجتماعی می توانند در پلتفرم هایی مانند توئیتر 
هرگونه ارتباط با حساب های کاربری احراز هویت نشده را قطع کنند. طبق این پیشنهاد، سرویس های اجتماعی محبوب مانند توئیتر، 
فیس بوک و اینستاگرام ملزم خواهند بود گزینه ای خاص برای دریافت یا عدم دریافت پیام، پاسخ به پیام و تماشای محتوای فرد از سوی 
کاربران ناشناس یا تأیید نشده را فراهم کنند. همچنین طبق این قانون پیشنهادی، کاربران تأیید شده می توانند حساب های کاربری تأیید 
نشده یا ناشناس را مسدود کنند تا نتوانند محتوای آنها را تماشا کنند. این بدان معنا است که اگر کاربری، افراد و سازمان های تأیید نشده )که 
تیک آبی از اینستاگرام و توئیتر دریافت نکرده اند( را بالک کرد، این گروه از حساب های کاربری نمی توانند با فرد مذکور ارتباط برقرار کنند 
یا محتوای وی را به تماشا کنند. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس اعالم کرد پلتفرم های اجتماعی چند گزینه برای تأیید کاربران اجرا 
می کنند از جمله استفاده از مدارک شناسایی که توسط دولت صادر می کنند مانند پاسپورت، یا از احراز هویت دو عاملی استفاده می کنند. 
این پیشنهاد جدید به عنوان بخشی از الیحه ایمنی آنالین عرضه می شود تا شرکت های فناوری را ملزم به محافظت از کاربران در مقابل 

محتوای مخرب کند در غیراینصورت آن ها با جریمه های کالن از سوی آفکام )رگوالتور ارتباطات انگلیس( روبرو می شوند.

قانون جدید انگلیس منتشر و ابالغ شد؛

برای محافظت از کاربران در برابرترول های ناشناس

خبر روز
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عضو هیأت مدیره شرکت 
ارتباطات زیرساخت خبر داد؛
مذاکره با پلتفرم های 

خارجی برای انتقال مراکز 
تحویل محتوا

شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین 
همایش ملی تعالی سازمانی، موفق 
شد تا برای چهارمین بار تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود 
کند. نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی با موضوع »تعالی و نوآوری 
پایدار سازمانی« در مرکز همایش های 
ســازمان مدیریت صنعتی کشــور 
برگزار شد و سازمان های سرآمد در 
بخش های ساخت و تولید، خدمات، 
آمــوزش و عمومی پــس از ارزیابی 
توسط کارشناسان انتخاب گردیدند 
که شرکت فوالد مبارکه توانست در 
بخش تولید موفــق به تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شود.

در ایــن مراســم کــه بــا معرفی 
ســازمان های برتر و اهــدای جوایز 
این ســازمان ها برگزار شد، تعدادی 
از مقامــات، مدیــران شــرکت ها و 
صاحب نظران این حوزه به سخنرانی 

پرداختند.
محمــد ناظمــی هرنــدی، معاون 
تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره 
به موفقیت این ســازمان در کسب 
چهارمین تندیس زرین جایزه ملی 
تعالی ســازمانی، نگرش سیستمی 
و توســعه قابلیت های ســازمانی را 
رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر 
تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: 
از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی که 
مدیران دوران ساخت و بهره برداری 
به این بنگاه داشته اند، همواره نگرش 
سیستمی در سازمان به عنوان یک 
ارزش، پشــتیبانی و تقویت شــده 
و اکنون به صورت یــک فرهنگ در 

سازمان نهادینه شده است.

  حفظ سطوح باالی تعالی از 
دست یابی به آن سخت تر است

وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد 
فرهنگ تعالی افزود: نقش اصلی در 

تعالی ســازمان ها بر عهده رهبران 
آن سازمان هاســت و مؤلفه هایــی 
همچون آینده نگری و الهام بخشی 
از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در 
سازمان های متعالی می باشد؛ این 
رهبران سازمان هستند که از طریق 
ایجاد دلبستگی در کارکنان، اهداف 
و استراتژی های سازمان را در جهت 
خلق ارزش برای ذی نفعان راهبری 

و هدایت می کنند.
معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد 
مبارکه، حفظ سطوح باالی تعالی را 
از دست یابی به آن سخت تر دانست 
و با اشاره به این که در فوالد مبارکه 
از طریــق طراحی سیســتم های 
مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت 
و حل مســأله، کار تیمــی و ایجاد 
ســاختار تحول همواره تالش شده 
تا به حرکت در مسیر رشد و تعالی 
خللی وارد نشود، حضور در سطوح 
باالی تعالی سازمانی طی ۲۰ سال 
گذشته را نشان از موفقیت این الگو 

دانست.

  گســترش فرهنگ تعالی و 
توســعه قابلیت های سازمانی 
سیاســت اصلی گروه فوالد 

مبارکه
وی با اشاره به این که در حال حاضر 
فوالد مبارکه با رشــد و توسعه در 
حوزه های مختلف بــه گروهی به 
وســعت ایران تبدیل شــده است، 
گســترش فرهنگ تعالی و توسعه 
قابلیت های سازمانی در سطح گروه 
فــوالد مبارکه را از سیاســت های 
اصلی این سازمان برشمرد و حضور 
۱۰ شرکت از گروه فوالد مبارکه در 
فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۰ را ناشی 

از این مهم دانست.
ناظمی هرندی از کلیــه کارکنان 
فــوالد مبارکه که نقــش اصلی در 
این موفقیت را ایفا کردند، تشکر و 

قدردانی کرد و گفت: مســیر تعالی 
پایان نــدارد و امیدواریم بتوانیم به 
عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش 
خود را در رشــد و توسعه صنعتی 

کشور به خوبی ایفا کنیم.

  مدل های تعالی سازمانی در 
دنیا کاربردهای روزافزونی پیدا 

کرده اند
ســیامک شــجاعی، مدیر تضمین 
کیفیت و تعالی ســازمانی شرکت 
فوالد مبارکه نیــز در خصوص این 
دســتاورد، در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: مدل های تعالی 
سازمانی در دنیا متناسب با فضای 
کسب و کار به عنوان چارچوبی برای 
ارزیابی عملکرد و ســنجش میزان 
موفقیت ســازمان ها در اســتقرار 
سیســتم های نویــن مدیریتــی، 
کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند.

وی افــزود: این مدل هــا در واقع با 
ایجاد یک زبان مشــترک عملکرد 
ســازمان ها در کســب نتایج مورد 
انتظــار را مــورد ســنجش قرار 

می دهند که قدیمی ترین مدل در 
دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشور 
ژاپن است، مدلی که از سال ۱۹۵۰ 

طراحی و اجرا شده است.
مدیــر تضمیــن کیفیــت و تعالی 
ســازمانی شــرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: در ایــران نیز مدل تعالی 
ســازمانی و جایــزه ملــی تعالی 
ســازمانی از ســال ۱۳۸۲ توسط 
مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع 
انسانی راه اندازی شــد؛ چارچوب 
اصلی مدل تعالی ســازمانی ایران 
برگرفتــه از مدل تعالی ســازمانی 
اروپا یــا همان EFQM اســت که 
طــی ســالیان اخیر چندیــن بار 
مورد بازبینی قــرار گرفته و آخرین 
ویرایش آن در سال ۱۴۰۰ معرفی 

شده است.

  مفاهیــم بنیادین، معیارها و 
منطق ارزیابی از ارکان اصلی 

مدل تعالی سازمانی اروپا
وی، مفاهیم بنیادیــن، معیارها و 
منطــق ارزیابــی را ارکان این الگو 

دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین 
در واقع ارزش هــا و اصول این الگو 
بوده که معیارهــای مدل مبتنی بر 

آن ها طراحی شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: معیارهای 
مدل در ۲ بخش طراحی شده اند که 
بخش اول شــامل رویکردهای یک 
ســازمان متعالی در حوزه رهبری، 
اســتراتژی، کارکنــان، قابلیت ها، 
مشــتریان و عملیات و بخش دوم 
شــامل نتایــج حــوزه ذی نفعان 
شامل مشتریان، کارکنان، جامعه، 
همکاران تجاری و تأمین کنندگان 

و همچنین نتایج سازمانی است.

  سنجش رویکرد سازمان ها با 
توجه به مؤلفه های متنوع

وی اذعــان داشــت: روش ارزیابی 
معیارها مبتنی بــر منطقی به نام 
منطــق رادار طراحــی شــده که 
رویکردها و نتایج سازمان را با توجه 
به مؤلفه های متنوعی مورد سنجش 
قرار می دهد و در نهایت سطح تعالی 
ســازمان با توجه به امتیاز کســب 

شده در بازه هزار امتیازی مشخص 
می شود.

مدیــر تضمیــن کیفیــت و تعالی 
سازمانی شــرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به سطوح تعالی تعریف شده 
برای این جایزه تأکید کرد: ســطح 
گواهی تعهد به تعالــی، تقدیرنامه 
یک ســتاره )امتیاز بیش از ۲۵۰(، 
تقدیرنامه ۲ ستاره )امتیاز بیش از 
۳۰۰(، تقدیرنامه ۳ ســتاره )امتیاز 
بیش از ۳۵۰(، تقدیرنامه ۴ ستاره 
)امتیــاز بیــش از ۴۰۰(، تندیس 
بلورین )امتیــاز بیــش از ۴۵۰(، 
تندیس ســیمین )امتیــاز بیش از 
۵۵۰(، تندیس زرین )امتیاز بیش 

از ۶۵۰( است.

  ایجاد فضــای رقابتی برای 
تعالی سازمان ها یکی از اهداف 

برگزاری این همایش است
وی بــا بیــان ایــن کــه از اهداف 
برگزاری این همایــش می توان به 
ایجــاد فضای رقابتی بــرای تعالی 
سازمان ها، کمک به شناسایی نقاط 
قوت و زمینه های قابــل بهبود در 
سازمان و ایجاد فضایی برای تبادل 
تجربیات موفق اشــاره کرد، گفت: 
فرآیند ارزیابی بدین صورت اســت 
که ابتدا ســازمان ها گزارشی تحت 
عنوان اظهارنامــه تعالی که مبتنی 
بر معیارهای مدل، تهیه شــده به 
دبیرخانه جایزه ارســال می کنند و 
پس از آن سازمان متقاضی توسط 
تیــم ارزیابی کــه از مدیــران و یا 
کارشناسان سایر حوزه های کسب 
و کار می باشــند مورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا 
اظهارنامه تعالی ســازمانی را مورد 
بررسی قرار داده و سپس جهت رفع 
ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود 
در محل شــرکت متقاضی حضور 

می یابد؛ در نهایت بر اساس اجماع 
تیم ارزیابی امتیاز نهایی ســازمان 
مشخص و گزارش بازخورد شامل 
نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود 
بر اساس معیارهای مدل به سازمان 

ارائه می شود.

  مروری بر پیشینه این جایزه 
ملی

همایش تعالی ســازمانی از ســال 
۱۳۸۲ به همت ســازمان مدیریت 
صنعتی آغاز شــد و فوالد مبارکه 
در سال های ۹۱، ۹۳ و ۹۸ موفق به 
کسب تندیس زرین تعالی سازمانی 

کشور شده است.
فــوالد مبارکه از ســال ۱۳۸۲ و از 
نخستین دوره این همایش در این 
فرآیند شــرکت کرده و موفق شده 
به عنوان اولین شرکت و پس از ۱۰ 
دوره حضور متوالی در سال ۱۳۹۱ 
تندیس زرین این جایزه را دریافت 
و پس از آن در ســال های ۹۳ و ۹۸ 
موفق به کسب این عنوان شود؛ در 
میان شرکت های ایرانی تنها شرکت 
فوالد خوزستان در سال ۹۷ موفق 
شــده تندیس زرین جایزه تعالی 

سازمانی را دریافت کند.
در ســال ۱۴۰۰ نیز با حضور یک 
تیم ۷ نفــره از ارزیابــان جایزه به 
مــدت ۶ روز، ارزیابی برگزار و کلیه 
رویکردهای سازمان مبتنی بر مدل 
تعالی ســازمانی مورد ارزیابی قرار 
گرفــت و در نهایت فــوالد مبارکه 
موفق شــد بــرای چهارمیــن بار، 
تندیــس زرین جایزه ملــی تعالی 

سازمانی را دریافت کند.
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان 
در ســال ۱۳۹۹ و شــرکت فوالد 
هرمزگان در ســال ۱۴۰۰ از گروه 
فــوالد مبارکــه موفق به کســب 
تندیــس بلورین تعالی ســازمانی 

شده اند.

یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: 
هنوز قضاوت دربــاره عملکرد 
دولــت جدید زود اســت، اما 
انصافاً با شــاخصه های مثبتی 
که دیدیدم به نظر می رســد، 
اراده ای بــرای ایجــاد عدالت 
د  جــو و
دارد و 

قدم های خوبی هم برداشــته شده 
است.

مهــدی جویافــر در گفت وگــو با 
ایســنا درباره مفهوم عدالت و لزوم 
دســتیابی به این مهم در تمام ابعاد 
زندگی مردم، اظهار کرد: اصل مفهوم 
عدالت با وقوع انقالب اسالمی آغاز 
شــد و در این زمینــه حرکت هایی 
صورت گرفت و در ابتــدای انقالب 
با حرکت عدالت محــور امام راحل، 
فاصلــه طبقاتی که قبــل از انقالب 
میــان زندگی خانواده ســلطنتی و 
مردم وجود داشــت تا حــد زیادی 
کاهش یافت و تعریف فقری که قبل 
از انقالب داشتیم، بعد از انقالب به 

این شکل نداشتیم.
وی افــزود: البتــه هنــوز 
مفهوم عدالت در کشور 
با ایده آل های مورد 
نظر فاصله زیادی 
دارد. معتقدم 
م  مفهــو
لت  ا عد

و رسیدن به چنین آرمانی در ابتدای 
انقالب خوب پیش رفت و مسیر خود 
را پیــدا کرد و حرکــت کلی به طور 
نســبی بد نبود. مشکل از آنجا پیش 
آمد که به مرور زمان تفکری حاکم 
شد که به نام تفکر توسعه نام داشت 
که منشأ آن دولت سازندگی و حزب 

منسوب به آن بود.
عضو شورای مرکزی کانون اندیشه 
و تمدن اســالمی اســتان اصفهان، 
گفت: ســپس مقام معظم رهبری 
بحث توســعه و عدالــت را مطرح و 
تأکید کردنــد که در کنار توســعه 
حتماً بایــد پیوســت عدالت وجود 
داشته باشــد، اما متأســفانه تفکر 
حاکم بر دولت ســازندگی توجهی 
به این امر نکرد. عماًل در دوره دولت 
اصالحات نیز نظام سیاســی دارای 
تغییراتی شــد و در بدنه این دولت 
همان تفکــرات دولت ســازندگی 
وجود داشــت و اختالفات طبقاتی 
بیشتر شد.جویافر ادامه داد: سپس 
رئیس جمهور دولت نهم بحث عدالت 

را دوبــاره مطرح کرد، امــا در عمل 
جلوی کار گرفته شــد و در ظواهر 
بســیاری از چیزها درست شد، ولی 
در بدنه هنوز بی عدالتی وجود داشت 
و در زمــان دولــت یازدهم اخالف 
طبقاتی دوباره تشدید شد و اندیشه 
اشرافی گری مجدداً رواج یافت.این 
فعال سیاسی اصولگرا افزود: معتقدم 
مجموعه نظام با ایده آل های خود در 
مفهوم عدالت فاصلــه زیادی دارد، 
اما این امر به این مفهوم نیســت که 
اصل نظــام را زیر ســؤال ببریم. در 
زیرساخت ها نســبت به قبل انقالب 
پیشرفت های قابل توجهی کرده ایم، 
اما با ایده آل های خود فاصله زیادی 
داریم که امیدواریــم دولت جدید با 
شعارها و ایده های امام)ره( و شهید 
بهشتی بهتر به سوی مفهوم عدالت 
حرکت کند. بنابراین به شکل نسبی 
در مفهوم عدالت پیشرفت داشته ایم، 
اما هنوز فاصله داریم. وی خاطرنشان 
کرد: هنوز قضــاوت درباره عملکرد 
دولت جدید زود اســت، اما انصافاً با 

شــاخصه های مثبتی که دیدیدم به 
نظر می رســد، اراده ای برای ایجاد 
عدالت وجود دارد و قدم های خوبی 
هم برداشته شــده است. برای مثال 
دســت اندازی به ســواحل با تالش 
دولت متوقف شــده و مدیریت قوه 
قضائیه به ســمت عدالت بیشــتر 
حرکت کرده اســت و اخیــراً طرح 
آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در برنامه 
دولت قرار گرفته است. منش وزرا نیز 
نشانه خدمت بیشتر به مردم را دارد.

عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و 
تمدن اسالمی استان اصفهان، گفت: 
تأکید رهبری همواره بر تحقق عدالت 
در کشور در تمام ابعاد زندگی مردم 
اســت که دولتمردان به این مقوله 
توجــه کافی نداشــتند. در کل دید 
غرب گرایانه که بر دولت سازندگی و 
حزب منسوب به آن حاکم بود سبب 
شــد از عدالت فاصله گرفته شــود. 
نمایندگان مجلس نیز بر این اعتقاد 
هســتند که منش دولت باید بهبود 

وضعیت اقتصادی باشد.

یک فعال سیاسی:

اراده دولت، ایجاد عدالت است
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