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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 چهارشنبه| 18 اسفند 1400| 9  مارس  2022 |  6 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1014 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
حمایت از خودرو ســازی در 
کشور ما به یک نقش مرسوم 
در تمام ادوار سیاسی تبدیل 
شــده اســت و چپ و راست 
همگان سعی بر پشتیبانی از 
این صنعت بی بــازده دارند. 
البته در ادوار متفاوت افرادی 
بوده اند که سعی بر تغییر این 
روش داشــته اند اما متاسفانه 
موفقیتی حاصل نشده است و 
همچنان تمامی ارکان جامعه 
از مصرف کننده تا مسئوالن را 

درگیر خود کرده است.
حمایت بی دریغ از این صنعت 
نه تنها باعث رشد و شکوفایی 
آن نشــده اســت بلکه عهد 
شکنی متناوب خودروسازان 
را در پی داشته و بی اعتمادی 
مــردم را رقم زده اســت. به 
نظر می رســد انتظار و توقع 
سیاســتگذار از حمایت های 
همه جانبه، تولید خودروهای با 
کیفیت و پاسخ به خواسته های 
مردم بوده اما صنعت خودرو 
این روزها برای ارتقای کیفیت 
و برند خودروی ایرانی، برنامه 

جامعی ندارد.
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پایان حمایت
 از خودرو سازان!

Is It Safe Is It Safe 
to Take to Take 

MelatoninMelatonin  
Every Night?Every Night?
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کتابخانه مرکزی و کتابخانه حرم مطهر حضرت اباالفضل )ع( همکاری می کنند؛

تعامل مشترک در حوزه اسناد و نسخ خطی دیجیتال
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روزهای بدون مشتری در بازار خودرو اصفهان

بازار خودرو به کدام سو می رود
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فرصت مغتنم اقتصادی برای این روزهای ایران که مغفول مانده است؛

 گردشگری
 مصداق اقتصاد مقاومتی

 غذاهایی که باعث تحریک میگرن می شوند، کدامند؛

خوراکی ها و میگرن

جزییات تسهیالت منحصر به فرد بانک آینده برای خرید شب عید اعالم شد:

تخصیص اعتبار
 40 میلیونی دو ماهه به مشتریان ایران مال

چهره  برتر چهره روز

مدیر ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه 
اصفهان:

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان تأکید کرد؛

اصفهان با دانشگاه دورتموند آلمان در باره 
برنامه ریزی شهری همکاری می کند

ضرورت مصرف بهینه آب توسط مردم در 
روزهای پایانی سال

مدیر ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه 
اصفهان با اشــاره به امضــای تفاهمنامه 
مشترک با دانشگاه فنی دورتموند آلمان 
گفت: همکاری این ۲ دانشــگاه در زمینه 
برنامه ریزی شــهری، جغرافیــا و میراث 

فرهنگی توسعه می یابد.

معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای 
استان اصفهان از مشترکین این شرکت 
خواســت با مدیریت مصــرف خود در 
روزهای پایانی سال، این شرکت را در امر 
آبرسانی پایدار به 98 شهرو 949 روستای 

62تحت پوشش همراهی کنند.

آگهـي  مناقصـه
 طراحـی و ساخت انبار محصـول

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی و ساخت انبار محصول 
مجتمع واقع در گلپایگان - کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، اقدام نماید.
به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که د ارای تجربه و توانایی کافی  هستند 

دعوت به عمل می آید که در مناقصه مذکور شرکت نمایند. 
متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفتم 
)شهید پالیزوانی(، شماره 15، مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در 
این مناقصه حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود براساس 

دستورالعمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند. 
* شایان ذکر است قبل از ارسال پیشنهاد، الزم است کلیه شرکت کنندگان از مجتمع 

پتروشیمی قائد بصیر و واحد مورد نظر بازدید حضوری داشته باشند.
در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 242 تماس حاصل نمایند.

 اخبار اصفهان / نگار خانی

 اخبار اصفهان: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان از کشف تعداد ۱۰ دستگاه ماینر تولید ارز 
دیجیتال به ارزش تقریبی بالغ بر ۶ میلیارد ریال 
خبر داد. سرهنگ ثابت راسخ در تشریح این خبر 
اظهار داشت: مأموران کالنتری ۱۷ پلیس اصفهان با 
دریافت خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه 
ماینر استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در یک منزل مسکونی خالی از سکنه 
موضوع را بررسی و محل اعالم شده را شناسایی کردند. وی اضافه کرد: مأموران 
پس از هماهنگی های الزم قضائی در عملیاتی مجزا از منزل مسکونی خالی 

از سکنه جمعاً تعداد ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق و 48 عدد پاور مربوطه را کشف 
کردند. سرهنگ ثابت راسخ با اشــاره به اینکه کارشناسان، ارزش تقریبی 
دستگاه های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال اعالم کرده اند بیان داشت: 
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل 
داده شدند. جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تاکید کرد: شناسایی 
و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا 
می شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنیت جامعه، در صورت 
اطالع از این گونه موارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

کودکان و نوجوانان جهان از جشنواره بین المللی 
نقاشــی کودکان و نوجوانان اصفهان به خوبی 
اســتقبال کردند. مدیر اجرایی جشــنواره بین 
المللی نقاشــی اصفهان گفت: فراخوان ارسال 
آثار جشنواره از اول بهمن تا ۳۰ بهمن ماه ۱4۰۰ 
اعالم شد که به دلیل استقبال خوب کودکان و 

نوجوانان تا ۶ اسفند تمدید شد.
زهرا کاظمی ثانی اظهار داشــت: ۱۲48 اثر داخلــی و 8۰۰ اثر خارجی 
به دبیرخانه جشنواره ارســال شده اســت که آثار برای داوری در حال 
آماده سازی می باشد. کاظمی ثانی افزود: یکی از برنامه های جنبی این 
جشنواره یادمان کودکان در جنگ جهانی دوم است که امسال به مناسبت 
هشــتادمین ســالگرد میزبانی اصفهان از کودکان لهســتانی، کودکان 
اصفهانی در کارگاه نقاشی تحت عنوان »کودکان، صلح و مهمان نوازی« 
شرکت کردند. مدیر خانه کودک تصریح کرد: این کارگاه در میدان جلفا 
برگزار شد که پیام آور صلح و دوستی برای همه کودکان در شرق آسیا، 

اروپا و همه کشورهایی که در معرض جنگ و آسیب هستند پیام صلح و 
دوستی را مخابره کرد. کاظمی بیان داشت: همه کودکان حق دارند در 
امنیت و آسایش به ســر برند و این کارگاه خواستار صلح و دوستی برای 
کودکان بود که با همکاری سفارت لهستان در ایران برگزار شد و مقرر شد 

آثار نقاشی کودکان برای نمایش به کشور لهستان ارسال گردد.

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از پیشرفت فیزیکی 95 
درصدی احداث خیابان سازی سعادت شرقی در محله گل نرگس 

منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد.
داود بحیرایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، اظهار 
داشت: خیابان سازی خیابان سعادت شرقی مشتمل بر 54۱۲ 
متر مربع می باشد کا شامل زیر سازی، پیاده رو سازی و آسفالت 
می باشد. وی هزینه این پروژه را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال دانست و گفت: عملیات آسفالت ریزی 
این خیابان نیز به پایان رسیده است و انشاهلل عملیات عمرانی این پروژه قبل از نوروز ۱4۰۱ به 

پایان می رسد و این خیابان در اختیارشهروندان قرار خواهد گرفت.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در پایان ضمن تشکر از اهالی محدوده اجرایی پروژه جهت 
صبوری و همراهی با شهرداری جهت انجام این پروژه اظهار داشت: همه تالش شهرداری 

خدمت به اهالی و رفاه آن ها می باشد و سعی ما انجام پروژه ها در حداقل زمان ممکن است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان مطرح کرد:

دستگیری مجرمان در راستای امنیت جامعه

مدیر خانه کودک اصفهان اعالم کرد:

استقبال پرشور کودکان و نوجوان جهان از جشنواره بین المللی نقاشی

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت فیزیکی 95 درصدی احداث خیابان سازی سعادت شرقی

خبر پلیسی
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ادامه از صفحه یک:
... به جرأت می تــوان عنوان کرد که 
کیفیت خودروهای داخلی و خدمات 
پس از فروش، دو مقوله ای است که 
طی سال های اخیر به جای پیشرفت، 
پسرفت داشته است. مردم از کیفیت 
و خدمات پس از فــروش خودروها 
گالیه های جدی دارند و این در حالی 
است که شــرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران نیــز دیگر مانند 
گذشــته، گزارش هــای تخصصی 

نمی دهد.
آخرین گزارشــی که این مجموعه 
از »رضایــت مشــتریان از خدمات 
پس از فروش خــودرو« و »رضایت 
مشتریان از کیفیت خودرو« داشته، 
مربوط به ســال 98 است. یعنی دو 
سال است که شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران درخصوص موارد 
عنوان شده هیچ گزارش رسمی ارائه 
نکرده است. در مورد چرایی این اتفاق 
اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد، 
برخی از منابع مطلع می گویند یکی 
از دالیلی که باعث شده گزارش های 
رسمی در این خصوص منتشر نشود، 
تضاد دیدگاه بین شــرکت بازرسی 

کیفیت و خودروسازان است.
همان گونه که مقام معظم رهبری 
تأکید کردند »کیفیت خودروهای 
داخلی خوب نیست«، این فرمایش 
کاماًل درســت اســت. ســال های 
متمادی است که از صنعت خودرو 
حمایت می شود و قطعاً شرکت های 
خودروسازی باید جواب این اعتماد 
و توجهی که به آنها شــده است را 
می دادند اما متأســفانه بــا دالیل 
مختلف شــاهد این امر هستیم که 
خودروســازان در این حوزه کاری 

جدی نکردند.«
از این رو چند وقیست کارشناسان 
و مســئوالن، نســبت به کیفیت 
خودروهــای داخلی انتقــاد دارند؛ 
رئیس پلیــس راهور ناجــا پس از 
تصادف هایی که صــورت گرفته و 
در هیچ کــدام از تصادف ها ایربگ 
خودرویــی باز نشــده بــود، گفته 
توصیه من به خودروسازان، انجمن 
خودروسازان و ... این است که به جای 
فرافکنی و انحراف افکار عمومی به 
دنبال اصالح کیفیت خودروها باشند، 
این طور نباشد که قیمت خودروی 
خارجی را از مــردم دریافت کنند، 
اما خودروی ناایمن و غیر استاندارد 

دست مردم بدهند.
در هفته جاری رئیــس جمهور در 
یک اقدام بی سابقه 8 فرمان برای این 
صنعت صادر کرد و در آن به مواردی 
پرداخت که نیاز ایــن روزهای بازار 
خودرو است. یکی از مهم ترین موارد 
که جزو فرمان های رئیس جمهور هم 
است، کیفیت می باشد. از سال آینده 
دیگر خودروســاز نباید اجازه دهد 
قطعه معیوب وارد خط تولید شود. 
این نکته بسیار مهمی است که به نظر 
می رسد خودروسازان طی سال های 

اخیر آن را فراموش کرده اند.
از ســوی دیگر نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی طرح کمیسیون 
تلفیق مبنی بر واردات خودرو در سال 
آینده را تصویــب کردند، مصوبه ای 
که به دولت اجازه می دهد در ســال 
آینده تا ســقف ۷۰ هزار دســتگاه 
خودروی سواری وارد کند. بسیاری 
از کارشناسان و فعاالن بازار معتقدند 
با ورود خودروهای خارجی جدید، 
قیمت در بازار وارداتی ها شکســته 
خواهد شــد و این موضــوع به بازار 

داخل نیز تعمیم پیدا می کند.
باید دیــد این تمهیــدات می تواند 
قیمت خــودرو را کاهش و کیفیت 
را تغییــر دهد یــا خودروســازان 
طبق معمول راهی بــرای دور زدن 

دستورهای جدید پیدا می کنند.
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جنگ شناختی، 
آخرین ورژن 

جنگ نرم است و 
در حالی که ما هنوز 

در مرحله جنگ 
روانی متوقف 

شده ایم، دشمن از 
این مرحله عبور 

کرده و وارد جنگ 
شناختی و ادراکی 

شده است.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا مقدم فر، در 
چهارمین دوره از سلسله مباحث »جهاد 
تبیین« که به همت فرماندهان جنگ نرم 
نهضت استادی بسیج اصفهان برگزار شد، 
با اشاره به ترفند دشمن برای بی ارزش 
جلوه دادن این ســفر افزود: دشمن با 
برنامه های از پیش تعیین شــده خود 
کوشید این سفر را در نظر افکار عمومی 

ناچیز و نامعقول نشان داد.
وی ادامه داد: استقبال »والدیمیر پوتین« 
رییس جمهوری روسیه از آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی و مذاکرات سه ساعت و 
نیمه آنها نشانه یک سفر پُربار است که 
در جریان آن پوتین اعالم کرد برای رفع 

تمام نیازهای ایران در خدمت هستیم.
مقدم فر به استقبال تحقیرآمیز پوتین 
از مقام های ترکیه و آلمان اشاره کرد و 
گفت: مدت مذاکــره رییس جمهوری 
روســیه با همتای ترکــش در حد ۲۰ 
دقیقه تا نیم ساعت بود و هنگام مذاکره 
با مقام های آلمان نیز شاهد بازی پوتین 
با سگ خود بودیم.وی نپذیرفتن انجام 
تست کرونا در کشــور روسیه از سوی 
رییس جمهــوری ایــران را دلیل دور 
نشستن رییسان جمهوری دو کشور از 
یکدیگر اعالم کرد و گفت: نماز خواندن 
رییس جمهوری در کاخ کرملین، امتیاز 
سفر رییسی به روسیه بود که با استقبال 
رییس مجمع مسلمانان این کشور نیز 
مواجه شد.مشاور فرهنگی و رسانه ای 
فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت: 

جنگ شناختی، آخرین ورژن جنگ نرم 
اســت و در حالی که ما هنوز در مرحله 
جنگ روانی متوقف شــده ایم، دشمن 
از این مرحله عبور کــرده و وارد جنگ 

شناختی و ادراکی شده است.
وی تصریح کرد: در راستای جنگ ادراکی 
و شناختی باید چگونگی مدیریت ادراک 
جامعه و افکار عمومی را بدست بگیریم.

مقدم فر گفت: جنگ شناختی یک پدیده 
علمی مبتنی بر علوم شناختی است که 
با اســتفاده از هوش مصنوعی و درگیر 
کردن عرصه هــای فکری، مغز و عصب 
شناختی، جامعه را هدایت می کند و در 
این نوع جنگ باید دانست چگونه فکر، 
مغز و اندیشه مردم را تحت تأثیر قرار داد 

تا آنگونه که ما می خواهیم، بیندیشند.
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه 
پاسداران خاطرنشان کرد: دشمن برای 
تسلط بر افکار عمومی، ابتدا ذهن ها را 
خالی می کند و ســپس خوراک فکری 
خود را به آن ها می دهد.به گفته مقدم 
فر، پاســخ بموقع برای رفع ُشبهات و 

ســوواالت می تواند نقــش موثری در 
هدایت اذهان عمومی ایفا کند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه 
پاسداران با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبری، جهاد تبیین را آغاز کرده اند و 
ما همچنان در مرحله سخنرانی و جست 
وجو برای یافتن مقاالت و معانی کلمه 
تبیین هستیم، افزود: از نظر ایشان، تنها 
راه مقابله جنگ هیبریدی، جهاد تبیین 
در تمام حوزه های اقتصادی، سایبری، 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
مقدم فر با بیان اینکه از مهر امسال جهاد 
تبیین در دستور کار قرار گرفته است که 
از آن می توان بعنوان »باطل السحر جنگ 
هیبریدی« نام برد، ادامه داد: در جنگ 
هیبریدی، دیگر پدافند )دفاعی( پاسخگو 
نیست و باید به عرصه آفند )تهاجمی( 
وارد شــد.»جنگ هیبریدی« یا جنگ 
ترکیبی به راهبــرد نظامی پیچیده ای 
اطالق می شود که ترکیبی از نبردهای 
متعارف، نامتعارف، ســایبری، روانی و 
اطالعاتی را در خــود جای می دهد. در 

واقع طیف گسترده ای از ابزارهای متعدد 
به شیوه متقارن یا نامتقارن در این نوع 
جنگ که نبردی غیرخطی به شــمار 

می رود، مورد استفاده قرار می گیرد.
به گــزارش ایرنا، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در ســالروز بیعــت تاریخی 
همافران نیروی هوایی با امام خمینی 
)ره( در ۱9 بهمــن ۱۳۵۷، در دیــدار 
جمعــی از فرماندهان نیــروی هوایی 
و پدافنــد هوایــی ارتــش، آن بیعت 
شگفتی ساز را یک نقطه عطف خواندند و 
با تأکید براینکه عامل ماندگاری، استمرار 
و اثرگذاری آن حرکت بزرگ و تاریخساز 
یک کار رســانه ای و روایت صحیح آن 
ماجرا بر اســاس یک قــاب هنرمندانه 
بوده اســت، گفتند: امروز نیز مقابله با 
تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت ها، 
دســتاوردها، پیشــرفت ها و اقدامات 
حماســه آمیز نظام اســالمی نیازمند 
یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با 
محوریت فریضه فوری و قطعی »جهاد 

تبیین« است.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

دیدار رییسی از روسیه جزو پُربارترین سفرهای مقام های کشور است
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: سفر اخیر رییس جمهوری به روسیه، یکی 
از پُربارترین و حکیمانه ترین سفر شخصیت های سیاسی 

کشورمان در ۴۰ سال گذشته محسوب می شود.
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در شــــــهر 

 پایان حمایت
 از خودرو سازان!

 غذاهایی که باعث تحریک میگرن می شوند، کدامند؛

خوراکی ها و میگرن
پریسا جمدی:   این سؤال ممکن است برای خیلی از بیماران میگرنی پیش 
بیاید، اینکه بین خوراکی ها و میگرن رابطه ای هست و آیا غذاهایی هست که باعث 
تحریک میگرن می شوند؟ اگر بله، چگونه؟ به هر حال باید بدانید که عوامل زیادی 
باعث تحریک میگرن می شوند، از جمله مواد غذایی و نوشیدنی هایی که مصرف 
می کنیم. در این مقاله، در مورد برخــی از خوراکی های رایج که باعث تحریک 

میگرن می شوند صحبت خواهیم کرد.
۱.کافئین: مصرف کافئین زیاد و یا اعتیاد به کافئین می تواند باعث ســردرد یا 
میگرن شود. اما طبق تحقیقات انجام شــده در صورتی که از کافئین به مقدار 
مناسب و به ندرت استفاده شود، می تواند به کاهش سردرد و حمالت میگرنی 

کمک کند.
قهوه، چای و شکالت از جمله برخی از انواع خوراکی ها و نوشیدنی های کافئین دار 

هستند.
۲.شیرین کننده های مصنوعی: بسیاری از غذاهای فرآوری شده حاوی شیرین 
کننده های مصنوعی هستند. شیرین کننده های مصنوعی جایگزین های شکر و 
قند هستند که به خوراکی ها و نوشیدنی ها اضافه می شوند تا آنها را شیرین کنند.

این شــیرین کننده های مصنوعی می توانند میگرن را تحریک کنند. یکی از 
رایج ترین این شیرین کننده ها آسپارتام است.

۳.شکالت: دومین خوراکی مؤثر در تحریک میگرن شکالت است، ۲۲ درصد از 
افرادی که مبتال به میگرن هستند، پس از مصرف شکالت دچار حمالت میگرنی 
می شوند. شکالت شامل هر دو ماده کافئین و بتا فنیل اتیل آمین است که در 

برخی افراد باعث سردرد می شود.
4.غذاهای حاوی مونو سدیم گلوتامات: مونو سدیم گلوتامات )MSG( یک نمک 
سدیم اسید گلوتامیک است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد. مونو سدیم 
گلوتامات در برخی غذاهای خاص وجود دارد و در بســیاری از غذاها به عنوان 
افزودنی غذایی موجود است. مصرف آن بی خطر اســت اما برخی محققان بر 
این باورند که مصرف آن باعث ایجاد حمالت میگرنی می شود. طبق نظر بنیاد 
میگرن آمریکا مونو سدیم گلوتامات ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد میگرن افراد را 
تشدید کند. مواد نگهدارنده دیگر نیز ممکن است در برخی افراد باعث حمالت 

میگرن شود.
۵.گوشــت عمل آمده: گوشــت های عمل آمده از جمله ژامبون، هات داگ و 
سوسیس، همه حاوی نگهدارنده هایی به نام نیترات هستند، که رنگ و طعم را 
حفظ می کنند. این غذاها می توانند اکسید نیتریک را در خون آزاد کنند، که باعث 

گشاد شدن رگ های خونی مغز می شود.
6.پنیرهای پیر: پنیرهای پیر حاوی ماده ای به نام تیرامین هستند. وقتی پیری 
غذا باعث تجزیه پروتئین ها می شود، تیرامین تشکیل می شود. هرچه پنیر پیرتر 

باشد تیرامین آن بیشتر است.
تیرامین چیست؟ تیرامین یک مادهٔ شــیمیایی دیگر است که باعث تحریک 
میگرن و سردرد می شود. پنیرهایی که حاوی ترامین هستند عبارتند از: فتا، 

پنیر آبی و پارمسان.
۷.غذاهای تخمیر شده و ترشی: غذاهای تخمیر شده و ترشی نیز مانند پنیر پیر 
می توانند حاوی مقادیر زیادی تیرامین باشــند. از جمله این غذاها می توان به 

ترشی، کیمچی، کومبوچا و ترشی بامیه اشاره کرد.
8.غذاهای منجمد: خوردن موادغذایی و نوشــیدنی های یخ زده مانند بستنی 

می تواند باعث درد شدید در سر شود.
9.غذاهای شور: غذاهای شور- به خصوص غذاهای فرآوری شده شور که ممکن 
است حاوی نگهدارنده های مضر باشند– می توانند باعث تحریک میگرن در برخی 
افراد شوند. مصرف سطوح باالی سدیم می تواند فشار خون را افزایش داده و باعث 

سردرد یا حمالت میگرنی شود.

    چند توصیه برای پیشگیری از میگرن
میگرن می تواند عارضه ای خطرناک باشد و در زندگی روزمره شما اختالل ایجاد 
کند. اما خوشبختانه ایجاد تغییرات در شیوه زندگی و پیروی از سبک زندگی سالم 

می تواند به کاهش خطرات و جلوگیری از این عارضه کمک کند.
توصیه های زیر را انجام دهید: به طور منظم غذا بخورید و به هیچ وجه وعده های 
غذایی تان را حذف نکنید. مصرف کافئین را کاهش دهید. به اندازه کافی بخوابید. 
با کمک یوگا و مدیتیشن استرس خود را کاهش دهید. کمتر به صفحه نمایش 
گوشی، لپ تاپ و تلویزیون نگاه کنید. رژیم غذایی خود را جوری تنظیم کنید که 

حاوی مواد تحریک کننده نباشد.
منبع:

Source: https://www.healthline.com/health/
foods-that-trigger-migraines#frozen-foods

مدیر ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان:

اصفهان با دانشگاه 
دورتموند آلمان در 

باره برنامه ریزی شهری 
همکاری می کند

مدیر ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به امضای 
تفاهمنامه مشترک با دانشگاه فنی دورتموند آلمان گفت: همکاری 
این ۲ دانشگاه در زمینه برنامه ریزی شهری، جغرافیا و میراث فرهنگی 

توسعه می یابد.
سیدکمیل طیبی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دانشگاه اصفهان 
با گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه فنی دورتموند آلمان در سال جاری 
اقدام به برگزاری ۲ همایش مشــترک در زمینه توسعه و برنامه ریزی 
شهری از طریق فضای مجازی )برخط( کرد که این همکاری در نهایت 

به امضای تفاهمنامه بین ۲ طرفین منجر شد.
وی با اشاره به اینکه مدت زمان این تفاهمنامه سه سال است، اظهار 
داشت: همکاری بین گروه برنامه ریزی شــهری دانشگاه دورتموند و 
ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در زمینه مسائل شهری، 

شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، گردشگری و میراث فرهنگی خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه این همکاری ها به 
صورت برگزاری نشست های مشــترک، ُمبادله اطالعات، انتشارات و 
استاد و انجام پژوهش های مشترک در زمینه توسعه شهری، میراث 
فرهنگی و کسب و کار اســت، افزود: در چارچوب این همکاری ها از 
تجربه و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ۲ دانشگاه برای توسعه مدیریت 

شهری استفاده می شود.
وی با اشــاره به اینکه همکاری با گروه برنامه ریزی شــهری دانشگاه 
دورتموند از حدود 6 ماه گذشته آغاز شد، خاطرنشان کرد: بهمن امسال 
نیز گروهی از این دانشگاه به اصفهان ســفر کرده و عالوه بر بازدید از 
بخش های مختلف دانشگاه اصفهان در باره توسعه همکاری ها تبادل نظر 
کردند.مدیر ُقطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان اضافه کرد: 

دانشگاه فنی دورتموند، بیشــتر در بخش های کاربردی، مهندسی و 
بین رشته ای در زمینه های مختلف مانند اقتصاد، کسب و کار، میراث 
فرهنگی و مدیریت شهری فعالیت می کند و از دانشگاه های برتر آلمان 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: دانشــگاه اصفهان همچنان با دانشگاه های مختلف 
اروپایی از جمله کشور آلمان همکاری دارد و روابط علمی و پژوهشی 

بین المللی خود را توسعه می دهد.
دانشگاه اصفهان به عنوان دانشــگاه جامع و مادر استان دارای حدود 
۱۷ هزار دانشجو و 66۰ عضو هیات علمی و یکی از دانشگاه های برتر 
کشور است.این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های ُمنتخب ایران 
در طرح تبدیل به یکی از پنج دانشــگاه برتر کشور در تراز بین المللی 

انتخاب شده است.

زندگی سالم

رییس کل دادگستری اصفهان:

بیش از ۷2۰ هکتار از اراضی ملی از تصرف 
سودجویان در امان ماند

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی مسافران 
اتوبوس در نوروز

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: بیش از ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی، معادن و منابع طبیعی استان 
از تصرف و تجاوز افراد سودجو در امان ماند.

حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی 
و منابع طبیعی استان افزود: این مهم در نتیجه تصمیمات، مصوبات و اقدامات شورای حفظ حقوق 

بیت المال استان در جهت تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی، به نفع دولت است.
وی ارزش مالی این اراضی را بالغ بر هفت هزار و 8۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با ورود شورای 
حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و مشارکت همه دستگاه ها، تثبیت 

مالکیت این اراضی به نفع دولت تحقق یافته است.
 رییس کل دادگستری اصفهان، مجموعه اقدامات انجام شده برای حفظ منابع طبیعی در استان 
را در یک سال گذشــته خوب عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات مؤثر انجام شده در حوزه حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که حاصل تالش جمعی همه دستگاه های متولی و 
مصوبات این شورا بوده، بدلیل وسعت اراضی استان که بالغ بر ۱۰ میلیون هکتار است، هنوز تا رسیدن 
به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.وی یکی از چالش های موجود در این مسیر را کمبود نیرو و 
امکانات دانست و افزود: اکنون در حوزه های مختلف با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجهیم و این 
امر باعث می شود افراد سودجو که همواره بدنبال فرصت برای تحقق زیاده خواهی های خود هستند 
این اراضی را مورد تعرض قرار دهند.جعفری تاکید کرد: هر یک از سازمان ها و نهادهای مسؤول باید 
با هوشیاری کامل و تکمیل و تجهیز کادر نیروها و امکانات خود در سال جدید با جدیت بیشتری 
در این زمینه اقدام کنند.رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین بر ضرورت اجرای 
صحیح احکام در این حوزه تأکید و تصریح کرد: در شیوه اجرای احکام باید به گونه ای عمل شود که 
کمترین آسیب به اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست وارد شود.حجت االسالم جعفری همچنین 
از راه اندازی کشیک ایام تعطیالت نوروز با بهره مندی حداکثری از نیرو و ظرفیت ها برای پیشگیری 
از بروز تخلف در این ایام خبر داد و اعالم کرد: تعداد جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 

ملی و منابع طبیعی استان در سال آینده به ۲ برابر می رسد.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به پیش بینی 
افزایش 4۰ درصدی مسافر طی نوروز امسال، گفت: نرخ کرایه ها در نوروز امسال افزایش نخواهد 

داشت.
حسین بیغمیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی که از دهم 
اسفندماه آغاز شده است، اظهار کرد: قرار است ۵۰ درصد سهمیه هر اتوبوس پیش فروش شود و ۵۰ 

درصد دیگر ظرفیت بلیت ها روز فروش شوند.
وی گفت: با توجه به شیوع کرونا تنها 8۰ درصد ظرفیت اتوبوس باید مسافر داشته باشد و یک اتوبوس 

نمی تواند با ظرفیت کامل مسافران را جابجا کند.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه طرح ستاد 
نوروزی از ۲۵ اسفند ۱4۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱4۰۱ است، گفت: برای این ایام حدود ۱8۰۰ دستگاه 
اتوبوس نسبت به جابجایی مسافران در ایام نوروز اقدام می کنند و پیش بینی می شود نسبت به ایام 

نوروز سال گذشته با افزایش 4۰ درصدی مسافر روبرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همزمان با ستاد نوروزی مسافر، دو ستاد راهیان نور و همچنین زائران منتظران حضرت 
مهدی )عج( تشکیل شده که از ۲۳ اسفندماه حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۰ هزار زائر اصفهانی را 
به مقصد جمران جابجا می کنند.بیغمیان همچنین اضافه کرد: ۲۵۰ دستگاه اتوبوس نیز به ستاد 
راهیان نور تخصیص یافته که ۱۰ هزار مسافر را جابجا می کنند.وی تاکید کرد: مسافران ناوگان 
اتوبوس و مینی بوس حتماً باید سه دوز واکسن خود را تزریق کرده و یا کارت واکسن داشته باشند.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان درباره گالیه رانندگان 
نسبت به کرایه ها و افزایش هزینه هایشان از جمله الستیک، اظهار کرد: یک سهمیه محدود الستیک 
با ارز 4۲۰۰ بین رانندگان بار و مسافر در استان توزیع شده است و با توجه به اینکه دولت هنوز تصمیم 
نهایی برای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نگرفته، درباره وضعیت تأمین الستیک 
بالتکلیف هستیم.بیغمیان البته گفت: بخشی از سهمیه توزیع الستیک با ارز نیمایی تأمین می شود 
که راننده باید در سایت ثبت نام کند که قیمت این الستیک نسبت به الستیک ارز 4۲۰۰ باالتر است.

استاد گروه مغز »ام اس« )MS( در اصفهان همچون دیگر 
کالنشهرها از جمله شیراز، مشهد و تبریز است و با یک شیب 
کم و زیاد، نمی توان آن را پایتخت بیمــاری »ام اس« در 
کشور نامید.دکتر سیدجالل ضیایی، در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: سال هاست به دروغ اصفهان را پایتخت بیماری 
»ام اس« و برنج لنجان را در بروز این بیماری مؤثر خوانده اند 
که این ادعا کاماًل رد می شــود زیرا اصفهان از نظر میزان 
شیوع این بیماری با دیگر کالنشهرهای کشور هم رده است.

    شهرستان لنجان در ۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار 
دارد

وی اضافه کــرد: امــروزه بیمــاری »ام اس« را در اکثر 
کالنشهرها شاهدیم اما سابقه آن در اصفهان به ۵۰ سال 
پیــش برمی گردد.دکتر ضیایی اظهار داشــت: در حال 

حاضر بالغ بر ۱۲ هزار نفر از مردم اصفهان به این بیماری 
ُمبتال هستند که این رقم ثبت شده است و البته شاید آمار 
غیررسمی، باالتر از این رقم باشد.وی ادامه داد: زنان به دلیل 
ضعیف بودن سیستم ایمنی خود، چهار برابر بیش از مردان 
به بیماری »ام اس« مبتال می شوند که در اغلب موارد و پس 
از زایمان، احتمال بهبود بیماری وجود دارد.ضیایی با بیان 
اینکه بیشترین دوره بیماری »ام اس« در رده سنی ۲۵ تا 
4۵ سال ُرخ می دهد، اظهار داشت: بروز این بیماری را در 
افراد زیر ۱۰ و باالی 6۰ سال، کمتر شاهد هستیم.استاد 
گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: نخستین عالمت بروز بیماری در چشم فرد پدیدار 
می شود و بیشتر ُمبتالیان با اختالل دوبینی و نابینایی در 
یک چشم و درد و فشار چشم به پزشک مراجعه می کنند.

وی افزود: به مرور با پیشرفته شدن بیماری شاهد برهم 
خوردن تعادل فرد و فلج گذرا و ســوزن ســوزن شدن و 
بی حس شدن دست ها و ایجاد خستگی ُمداوم در بیماری 

مواجه می شویم.

استاد گروه مغز »ام اس« )MS( در اصفهان هشدار داد:

زنان چهار برابر بیش از مردان



گفت و گو

ــی مجلــس شــورای اســامی گفــت: مجلــس محکــم  ــی و قضائ عضــو کمیســیون حقوق
پشــت مأمــوران انتظامــی ایســتاده و از اقــدام مقتدرانــه آنــان در مقابلــه بــا اراذل و اوبــاش، 

ــد. ــت می کن ــه حمای ــراد شــرور قاطعان ســارقان و اف
حجت االســام محمدتقــی نقدعلــی بــا تقدیــر از اقــدام مأمــور ناجایــی کــه ســارق شــرور 
و قمــه بــه دســت را بــه ضــرب گلولــه زمین گیــر کــرد، اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته یکــی 
از مامــوران پلیــس شهرســتان خمینــی شــهر بــرای دســتگیری اعضــای بانــد ســارقان خودرو 
ــه وی حملــه ور می شــود.  ــا قمــه ب اقــدام می کننــد، درحالــی کــه یکــی از ایــن ســارقان ب
ایــن مأمــور پــس از چندیــن بــار اخطــار وی را بــه ضــرب گلولــه زمین گیــر می کنــد کــه 

الزم می دانــم از اقــدام بــه جــا و شایســته مأمــور پلیــس شهرســتان قدردانــی کنــم.
ــود، شــاید  ــزده ب ــدام شــجاعانه ن ــن اق ــه ای ــور ناجــا دســت ب ــان اینکــه اگــر مأم ــا بی وی ب
حادثــه تلــخ دیگــری ماننــد شــهادت ســرهنگ رنجبــر بــه دســت یــک فــرد شــرور رقــم 
ــی ایســتاده  ــوران انتظام ــس شــورای اســامی محکــم پشــت مام می خــورد، گفــت: مجل
ــه  ــاش، ســارقان و افــراد شــرور قاطعان ــا اراذل و اوب ــان در مقابلــه ب ــه آن و از اقــدام مقتدران

ــد. ــت می کن حمای
نماینــده مــردم شهرســتان خمینی شــهر گفــت: ایــن گونــه رشــادت ها و اقدامــات شــجاعانه 
ــال،  ــان، م ــظ ج ــرای حف ــود ب ــام وج ــا تم ــا ب ــه آنه ــد ک ــان می ده ــی نش ــوران انتظام مام
نامــوس و امنیــت مــردم ایســتاده اند و در ایــن راه از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ 

نمی کننــد.
حجت االســام نقدعلــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مامــوران پلیــس بایــد در مقابــل اراذل و اوبــاش، 
زورگیــران و ســارقانی کــه امنیــت مــردم را بــه خطــر انداخته انــد بــا قــدرت و قــوت بایســتد، 
ــه  ــادی در زمین ــاش زی ــذرد ت ــم می گ ــس یازده ــه از مجل ــالی ک ــول دو س ــت: در ط گف
تقویــت مجموعــه انتظامــی کشــور از نظــر مجهــز شــدن بــه تجهیــزات خودرویــی و موتوری 

و مــوارد دیگــر صــورت گرفتــه کــه ایــن موضــوع را همچنــان دنبــال خواهیــم کــرد.
وی تصریــح کــرد: هرچنــد کــه داشــتن تجهیــزات مــدرن و هوشــمند الزمــه کار پلیــس 
اســت، امــا معتقــدم ایــن قــدرت ایمــان نیروهــای ناجــا اســت کــه بــه آنــان جــرأت می دهــد 
تــا در مقابــل اشــرار و مجرمــان بایســتند و مطمئــن هســتم کــه بــه برکــت نیــروی ایمــان و 
صابتــی کــه ایــن نیروهــا دارنــد هــر روز بــر امنیــت کشــور اســامی مــا افــزوده شــده و ان 
شــاء اهلل روزی را شــاهد خواهیــم بــود کــه هیــچ نمونــه ای از جلوه هــای جــرم و جنایــت در 

کشــور وجــود نداشــته باشــد.
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس پیرامــون آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه 
درخصــوص اصــاح قانــون بــه کارگیــری ســاح و آئیــن دادرســی کیفــری نیــز، گفــت: 
فرماندهــی کل انتظامــی کشــور بــه برخــی مــوارد از قانــون بــه کارگیــری ســاح و همچنین 
موضــوع برخــورد دســتگاه قضائــی بــا ســارقانی کــه ارزش امــوال مســروقه آنــان زیــر ۲۰ 
میلیــون تومــان بــود ایراداتــی وارد دانســتند کــه تمــام مــوارد را از روز اول بررســی، امضــای 
نماینــدگان اخــذ، نظــر تخصصــی کمیســیون ها هــم گرفتــه شــده و اآلن در نوبــت طــرح در 

صحــن علنــی مجلــس اســت کــه ایــن قوانیــن اصــاح شــوند.
ــام  ــان، حجت االس ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــل از فرمانده ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
نقدعلــی افــزود: بعــد از اتفاقــی کــه در شــیراز رخ داد و مأمــور انتظامــی مظلومانــه توســط 
یــک شــرور چاقوکــش بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد، نماینــدگان مجلــس محکــم 
پــای اصــاح قانــون بــه کارگیــری ســاح و قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ایســتاده اند و 
ان شــاءاهلل بعــد از تصویــب بودجــه کشــور اولیــن دســتور جلســه ســال ۱۴۰۱ اصــاح ایــن 

قوانیــن خواهــد بــود.
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس بــا بیــان اینکــه اصــاح قانــون آئیــن دادرســی 
ــم  ــه را فراه ــدگان جامع ــم زنن ــارقان و بره ــا س ــختگیرانه تر ب ــورد س ــه برخ ــری زمین کیف
ــا زحمــت  ــه ای باشــد کــه مأمــور انتظامــی ب ــه گون ــد وضــع ب ــد کــرد: نبای ــد، تأکی می کن
فــراوان مجــرم را دســتگیر کنــد، امــا بــه دلیــل خــاء قانونــی آن مجــرم آزاد شــده و بتوانــد 
در جامعــه آزادانــه بگــردد و مجــدداً بــه ســرقت و یــا جرائــم دیگــر دســت بزنــد و موجــب 

اذیــت و آزار مــردم شــود. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی:
قانون برخورد با سارقان سختگیرانه تر می شود

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کاشـان از کشـف و ضبـط 
۵۲۰ نارنجـک دسـت سـاز در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ حسـین بسـاطی در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره 
بـه در پیـش بـودن آخرین چهارشـنبه سـال اظهار داشـت: 
متأسـفانه در این بین برخی از سـودجویان بـا ورود به بازار 
خریـد و فـروش مواد محترقه زمینه را برای آسـیب بیشـتر 

شـهروندان کاشـانی فراهـم می کننـد.
وی بـا بیـان اینکه اطاعاتی مبنی بـر فعالیت یک باند تهیه 
و تولیـد مـواد محترقـه دسـت سـاز و پرخطـر و غیرمجـاز 
بـه ایـن فرماندهـی گـزارش شـد، ابـراز داشـت: مأمـوران 
انتظامـی کاشـان پـس از بررسـی های الزم بـا حکـم مقـام 
قضائـی بـه محـل فعالیـت ایـن بانـد ورود و ۵۲۰ نارنجک 

دسـت سـاز را کشـف و ضبـط کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کاشـان بـا اشـاره به اینکه سـه 
کیلوگـرم مـواد اولیـه مـواد محترقـه نیـز از محـل فعالیـت 
متهمـان کشـف شـد، تصریـح کـرد: متهمـان ایـن پرونده 

بعـد از تشـکیل پرونـده تحویـل مقامـات قضائی شـدند.

کشـف ۲۷ هزار نخ سـیگار قاچـاق از یک واحد 
صنفی در کاشان

بـه  اشـاره  بـا  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
کشـف ۲۷ هـزار نخ سـیگار قاچـاق از یـک واحد صنفی 
از  در کاشـان گفـت: طبـق گزارش هـای رسـیده یکـی 
واحدهـای صنفـی کاشـان اقـدام بـه دپـو و ذخیـره مقادیر 

زیـادی از سـیگارهای قاچـاق کـرده بـود.
سـرهنگ بسـاطی با بیان اینکه پس از هماهنگی های الزم 
بـا مقـام قضائـی مأمـوران انتظامـی کاشـان به محـل اعزام 
شـدند، افـزود: در بازرسـی از محـل مذکـور بیـش از ۲۷ 

هـزار و ۵۰۰ نـخ سـیگار قاچـاق کشـف و ضبط شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه عـاوه بر این سـیگارها، ۸۳۷ بسـته 
توتـون قاچـاق نیز از این واحد صنفی کشـف شـد، تاکید 
کـرد: ارزش کل مـواد قاچـاق بیـش از ۲۸۰ میلیـون ریـال 
بـوده اسـت کـه متصـدی ایـن واحد صنفـی نیز برای سـیر 
مراحـل قانونـی بـه مقـام قضائی معرفی شـده و ایـن واحد 

صنفـی نیـز تا اطـاع ثانوی پلمب شـده اسـت.

فرماندار شهرسـتان اردسـتان با اعام اینکه سـتاد تسـهیات سفر شهرسـتان از ۲۷ اسفندماه 
جـاری فعـال و آمـاه پذیـرش مسـافر اسـت، گفـت: تمـام دسـتگاه های شهرسـتان در ایـام 

نـوروز در آمـاده باش هسـتند.
حمیدرضا تاملی، در سـتاد تسـهیات سـفر شهرسـتان در فرمانداری اردسـتان، اظهار کرد: 
هـدف اصلی برگزاری جسـات سـتاد تسـهیل سـفر، ایجـاد آمادگـی و هماهنگـی الزم در 
بین دسـتگاه های دولتی و سـفرهای نوروزی و به روز رسـانی خدمات به مردم و مسـافرانی 
اسـت کـه مقصـد سـفر خـود را اردسـتان انتخـاب کرده انـد و یـا از محورهـای شـریانی 

شهرسـتان قصد عبـور دارند.
وی بـا اعـام اینکـه سـتاد تسـهیات سـفر شهرسـتان از ۲۷ اسـفندماه جـاری فعـال و آمـاه 
پذیـرش مسـافر اسـت، افـزود: تمـام دسـتگاه های شهرسـتان در ایام نـوروز در آمـاده باش 
هسـتند و اگـر دسـتگاهی از شـرح وظایـف و ماموریت هـای خـود در ایـام نوروز ابـراز بی 

اطاعـی کردنـد بـه هیچ عنـوان پذیرفتنی نیسـت.
فرماندار اردسـتان با بیان اینکه فعالیت های عمرانی دسـتگاه های شهرسـتان از ۲۰ اسـفندماه 
تعطیـل خواهـد بـود، تصریـح کـرد: همچنیـن ایسـتگاه های امنیـت و سـامت در نقـاط 
مشـخص شـده با همکاری پلیس راه و برپایی بازارچه صنایع دسـتی و فروش محصوالت 
توسـط مرکـز فنـی و حرفه ای، بهزیسـتی و کمیته امداد مورد تاکید سـتاد تسـهیات سـفر 

شهرسـتان اردسـتان خواهد بود.
تاملـی بـر لـزوم تهیـه تولیـد محتـوای نوروزانـه توسـط ادارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، 
ورزش و جوانـان و میـراث فرهنگـی تاکیـد کـرد و گفـت: بـا برنامه ریـزی اداره میـراث 
فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری تور آشناسـازی با جاذبه ها و قابلیت های گردشگری 
شهرسـتان در تاریـخ ۱۷ و ۱۸ اسـفندماه در شـهرهای اردسـتان، زواره و مهابـاد بـا حضـور 

راهنمایـان برگزیده گردشـگری شـش اسـتان کشـور خواهیم داشـت.
وی افـزود: پـس از دو سـال درگیـری کرونـا، بـا عادی تـر شـدن شـرایط در سـال جـاری، 
پیـش بینـی افزایـش مسـافران نـوروزی حتـی نسـبت بـه سـال های قبـل از کرونـا را داریم. 
در شهرسـتان اردسـتان امسـال ۱۰ مجموعه رسـتوران های منفـرد، ۱۲ اقامتگاه بـوم گردی، 
۳ هتـل، ۲ دفترخدمـات مسـافری، ۵ مجتمـع خدمات رفاهـی، ۲ اقامتگاه سـنتی و... میزبان 

مسـافران نـوروزی خواهنـد بود.
فرمانـدار اردسـتان بـه اقدامـات مؤثـر اداره میـراث فرهنگی در سـه سـال گذشـته اشـاره و 
خاطرنشـان کرد: در طی سـه سـال گذشـته با تاش اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اردسـتان بیـش از ۱۱ اثر طبیعـی، ۱۱ اثر ناملموس و ۵ ابنیه تاریخی شهرسـتان 

بـه ثبت ملی رسـیده اسـت و حـدود ۳۰ پرونـده در نوبـت ثبت ملی وجـود دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

۵۲۰ نارنجک دست ساز در کاشان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

دستگیری 11 اراذل و اوباش در آران و بیدگل

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر خبر داد:

جبران کمبود نیروی ماهر در جامعه و صنعت با اجرای طرح پویش

آران  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
و بیــدگل از دســتگیری ۱۱ نفــر از 
اراذل و اوبــاش و مخــان نظــم و 
امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان خبــر 

داد.
ــا  ــدی ب ــر محم ــی اصغ ــرهنگ عل س
اشــاره به دســتگیری ۱۱ نفــر از اراذل 
و اوبــاش بیــان داشــت: به دنبــال نزاع 
ــاش  ــی اراذل و اوب ــری جمع و درگی
گردشــگری  مناطــق  از  یکــی  در 
و  بیــدگل  و  آران  شهرســتان 
از  شــهروندان  نارضایتــی  اعــام 
پلیــس  مامــوران  موجــود  وضــع 
آران  شهرســتان  عمومــی  امنیــت 
اقداماتــی  انجــام  بــا  بیــدگل  و 
ــرادی  ــی اف ــت تمام ــی، هوی اطاعات
کــه اقــدام بــه شــرارت و قــدرت 
 نمایــی کــرده بودنــد را شناســایی

کردند.
از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
و  اراذل  قضائــی  هماهنگی هــای 
اوبــاش کــه ۱۱ نفــر بودنــد طــی 
همزمــان  و  جداگانــه  عملیــات   ۲

شــدند. دســتگیر 
آران  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
تحویــل  بــه  اشــاره  بــا  بیــدگل  و 
متهمــان ایــن پرونــده بــه مراجــع 
قضائــی خاطرنشــان کــرد: نیــروی 
انتظامــی بــه پشــتوانه قــوه قضائیــه 
اوبــاش  اراذل و  بــا هنجارشــکنان، 
و مخــان نظــم و امنیــت کــه بــه 
ــه  ــت جامع ــد امنی ــوع بخواهن ــر ن ه
قاطــع  برخــورد  بزننــد،  برهــم  را 
قرمــز  خــط  و  می کنــد  قانونــی  و 
امنیــت  امنیــت و احســاس  پلیــس 

اســت. شــهروندان 

در جلسـه آشـنایی با طرح پویش که در مرکز هدایت تحصیلی 
شـرکت  شـد،  برگـزار  شـهر  اسـامی خمینـی  آزاد  دانشـگاه 

کننـدگان بـا اهـداف و برنامه هـای ایـن طـرح آشـنا شـدند.
در ایـن جلسـه، سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـامی واحد خمینی 
شـهر، بـا اشـاره به اهـداف اجـرای طـرح پویش گفت: رسـالت 
امـروز دانشـگاه ها تنهـا انتقـال دانـش نیسـت بلکه در کنار سـایر 
تربیـت  و  کارآفرینـی  دانشـگاه،  بـرای  شـده  تعریـف  شـئون 
نیروهـای زبـده و ماهـر کـه بتوانند بـرای خود شـغل ایجاد کنند 
و پاسـخگوی نیاز جامعه و صنعت باشـند نیز به یکی از نیازها و 

اولویت هـای اصلـی دانشـگاه تبدیل شـده اسـت.
دکتر عبدالرسـول مسـتاجران افزود: در این راسـتا دانشـگاه آزاد 
اسـامی بـه عنوان دانشـگاه اجتماعی و مسـئله محور، بـا اجرای 
طـرح پویش یا همان اشـتغال همزمان با تحصیل، سـعی دارد در 
کنـار فعالیت های علمی، فرهنگی و پژوهشـی خـود، به تربیت و 
آمـوزش نیـروی متخصص مـورد نظر جامعه و صنعـت بپردازد.

وی بـا بـر شـمردن برخـی از مزایـای اجـرای ایـن طـرح گفـت: 
انجـام  در  عملیاتـی  مهارت هـای  ارتقـای  و  سـازی  توانمنـد 
فعالیت هـای مـورد نیـاز جامعـه و صنعـت، آشـنایی دانشـجویان 
بـا محیـط کارگاهـی و فضـای کسـب و کار، ظهـور و بـروز 
ایده هـای جدیـد و دانـش بنیـان، تولیـد مقالـه و تألیـف کتـاب، 

روبـرو شـدن دانشـجو با مسـائل واقعی جامعه و صنعـت و ایجاد 
زمینـه بـرای نـوآوری و ابتـکار و کشـف اسـتعدادهای جـوان و 
در  پژوهشـی  و  تحقیقاتـی  قـرار گرفتـن طرح هـای  همچنیـن 
راسـتای حـل مشـکات واقعـی جامعـه و صنعـت از اهـداف و 

برنامه هـای طـرح پویـش اسـت.
سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـامی افـزود: بـا اجـرای ایـن طـرح 
کمبـود نیـروی ماهـر مورد نیـاز در فضـای کسـب و کار جبران 
می شـود و موجـب افزایـش انگیـزه تحصیلی در دانشـجویان نیز 
خواهـد شـد. دکتـر مسـتاجران بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـجویان 
شـرکت کننـده در ایـن طـرح در اولویـت اسـتخدام در مراکـز 
جویـای نیـروی ماهر قـرار خواهند گرفت، گفت: عـاوه بر این 
دانشـجویان می توانند بخشـی از شـهریه تحصیلی خود را از این 
طریـق تأمیـن کننـد و پـس از فـارغ التحصیلی بافاصلـه جذب 

بازار کار شـوند.
بـه گـزارش آنـا؛ در اولیـن مرحله اجـرای این طرح در دانشـگاه 
آزاد اسـامی خمینـی شـهر، 9۰ نفـر از دانشـجویان متقاضـی بـا 
شـرکت در جلسـه توجیهـی و مصاحبـه تخصصـی، اسـتعداد و 
عایـق خـود را در شـش گروه مشـاوره، تربیت بدنـی، آموزش 
ابتدایی، برق، مکانیک و سـایر رشـته های فنی مهندسـی محک 

زدند.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت:

ابتدا دانشجویان داخل، بعد دانشجویان ایرانی برگشته از اوکراین
دریـا وفایـی: غامرضـا حسـن زاده دبیـر شـورای عالـی برنامه 
ریزی علوم پزشـکی وزارت بهداشـت در گفتگو با ما اعام کرد: 
اگرچـه اصـرار دولت فعلی برپذیرش دانشـجویان ایرانی مشـغول 
بـه تحصیـل در اوکراین در رشـته های مختلف پزشـکی خصوصاً 
داروسـازی و دندانپزشکی اسـت اما ما الویتمان دانشجویان داخل 

کشـور و بعد دانشـجویان ایرانی برگشـته از اوکراین اسـت.
وی افـزود: بـه هرحـال رقابت سـخت و تنگاتنگی بـرای تحصیل 
در دو رشـته یـاد شـده اسـت امـا پذیـرش ابتـدا بـرای داخلی هـا و 
بعـد آن هـا کـه از خـارج از کشـور بازمی گردنـد، اجرا می شـود.

حسـن زاده اظهـار داشـت: ضمـن اینکـه نبایـد فراموش کـرد که 
دانشـگاه های اوکرایـن مـورد تأییـد وزارت بهداشـت نیسـتند و 

چنانچه دانشـجویان اوکراینـی بخواهند برای ادامه تحصیلشـان به 
کشـوربازگردند بایـد مجـدداً در بعضی از رشـته های کارشناسـی 
درخواسـت بدهند. سـپس درخواستشان مورد بررسـی قرار گیرد 

و نتیجـه اعام شـود.
دبیـر شـورای عالی برنامـه ریزی علوم پزشـکی وزارت بهداشـت 
گفـت: دولـت عزیز فرامـوش نکند کـه خودمان برای رشـته های 
پزشـکی نیاز به تخت های بیمارسـتانی و شـرایط آموزشی مناسب 
داریـم. همیـن االن هـم از سـوی جامعـه پزشـکی بـا موجـی از 
مخالفـِت افزایـش ظرفیت پزشـکی مواجهیـم بنابرایـن نمی توانیم 
بـا پذیـرش دانشـجو آن هـم از دانشـگاه های غیرتاییـد، کیفیـت 

آموزشـی را پائیـن بیاوریم.

وی بـا تاکیـد براینکه »الویت پذیرش در رشـته های داروسـازی و 
دندان پزشـکی با دانشـجویان خودمان است« در توضیحات بیشتر 
گفـت: بلـه، متوجه شـرایط جنگ هسـتیم حرفـی هـم نداریم که 
دانشـجویان علوم پزشکی اوکراین در کشورمان مشغول تحصیل 
شـوند امـا اوالً در رشـته های کارشناسـی پیـرا پزشـکی و بعـد هم 

هررشـته ای جز پزشـکی و دندانپزشکی.
بـه گفتـه دبیـر شـورای عالی برنامـه ریزی علـوم پزشـکی وزارت 
بهداشـت، در حـال حاضر تعـداد دانشـجویان ایرانـی در اوکراین 
۱۴۲۴ نفـر هسـتند کـه حـدود یـک هزارنفرشـان در رشـته های 
پیراپزشـکی و اغلـب در شـاخه پزشـکی و دندانپزشـکی تحصیل 
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شهرستان

فرماندار اردستان در ستاد تسهیالت سفر شهرستان:

اردستان از ۲۷ اسفندماه آماده پذیرش مسافران 
نوروزی است

گزارش تصویری

کاشـی یکـی از مصالـح سـاختمانی اسـت که عموماً به شـکل مربع یا مسـتطیل نـازک یا اشـکال پیچیده تر با ضخامـت چند میلیمتر 
و متشـکل از مواد سـخت مانند سـنگ، فلز، شیشـه سـاخته می شود.

کاشـی، محصولی سـفالین و سـرامیکی اسـت که در سـاختمان کاربرد و اهمیت ویژه ای دارد مانند حمام ها، توالت ها، آشـپزخانه ها 
و آب ریزگاه هـای عمومـی و غیـره. کاشـی بـرای تزئینـات داخـل و خارج سـاختمان و همچنین برای بهداشـت و عایـق رطوبت به 
کار مـی رود. واژه کاشـی از نـام شـهر کاشـان اقتباس شـده کـه از اوایل دوران اسـامی به عنوان مرکز صنعت سفال سـازی مشـهور 

بود. 
خدیجه نادری / خبرگزاری مهر



Three factors including the 
sanctions, rising forex rate, 
and improper management 
and policy in the production 
chain, maintenance, import 
and distribution of heavy 
machinery have caused seri-
ous damages to the mining 
production chain which if 
continue may lead to irre-
coverable losses in this ma-
jor part of national economy.
While emphasizing the ne-
cessity of importing mining 
machinery, the chairman of 
the Mines and Mining In-
dustries Committee of Iran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA) has said 
last week that the mines of 
country need 10,000 pieces 
of machinery, while domes-
tic production is just 500 
pieces per annum.
Emphasizing the close re-
lationship between mining 

machinery and the amount 
of mineral production, the 
cost of production and also 
whether mines remain active 
or inactive, Ebrahim Jamili 
said, “What everyone agrees 
on today is that, firstly, our 
mining machinery fleet is 
worn out, and secondly, the 
existing machinery is very, 
very expensive, and thirdly, 
due to not meeting the need 
for mining machinery in the 
past years, these problems 
have accumulated and have 
reached an alarming stage.”
These three factors necessi-
tate an urgent and decisive 
decision to supply mining 
machinery, he stressed.
“Under the pretext of sup-
porting domestic produc-
tion, the supply of mining 
machinery has become a 
major challenge in the min-
ing industry,” he said, add-
ing, “There is no doubt that 

domestic producers must 
be active and produce the 
required products, but do-
mestic production capacity 
in terms of type, quality and 
number of their products, 
especially in the field of 
mining machinery does not 
meet the existing needs.
“At present, due to the 
shortage of these machines, 
purchase prices have sky-
rocketed and, in addition, 
their rents have become very 
expensive. At these prices, it 
is not profitable for small 
and medium-sized mines to 
rent machinery and become 
active. Finally, the miner has 
the mine and the raw mate-
rial, but it is not economical 
due to the expensive op-
eration of the machinery”, 
the ICCIMA member further 
lamented.
Mentioning the small mines, 
it should be noted that In-

dustry, Mining and Trade 
Ministry is seriously follow-
ing a program for reviving, 
activation, and development 
of idle small mines.
The plan for reviving small 
mines in Iran was first 
launched by Iran Mine 
House in early 2018 in the 
framework of some agree-
ments with the mining asso-
ciations and companies.
Then the plan was officially 

put into operation in April 
2020, and Industry, Mining, 
and Trade Ministry is pursu-
ing it seriously.
As stated by the vice chair-
man of Iran Mine House, the 
ban on the import of mining 
machinery and the stagger-
ing costs of supplying them 
have caused small and me-
dium-sized mines to close 
and large mines to operate at 
50 percent of their capacity.
“This is a disaster for the 
mining industry”, Ha-

mid-Reza Amirian lamented.
It is while minerals such as 
iron and copper are used in 
the country either as raw 
materials for domestic pro-
duction and create jobs, or 
are exported and bring for-
eign currency, he noted.
Pointing out that the excuse 
for banning import of these 
machines is to support do-
mestic production, he ex-
plained, “Unfortunately, no 
one pays attention to the fact 
that many of these machines 
are not domestically manu-
factured at all.
Mining machines are super 
heavy machines and have 
limited manufacturers in the 
world. That is, there are no 
more than six or seven pro-
ducers.”
“In the current situation, we 
cannot say that we want to 
produce alongside these 
producers, in addition, the 
country does not need so 
many machines of this kind 
that we want to be the in-
dependent producer”, he 
added.
Finally, as stated by the head 
of ICCIMA’s Mines and Min-
ing Industries Committee, 
“Various estimates show 
that more than 10,000 units 
are needed in the country’s 
mines next year. This is 
while the domestic produc-
tion capacity is less than 
500 units. Therefore, it is 
necessary to supply these 
machines through imports 
in order to break their price 
bubble in the market. Be-
cause the price bubble of 
mining machinery is only for 
the benefit of brokers; nei-
ther the miner nor the ma-
chine manufacturers make 
a profit.”

Mining sector facing shortage of machinery

Iran says seeks 
meaningful ties 
with Saudi Arabia 

Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh said on 
Monday that disputes between 
Iran and Saudi Arabia as an 
important country in the region 
and the Muslim world should 
not prevent Tehran and Riyadh 
from having a minimum of 
meaningful relations.
Khatibzadeh made the remarks 
in response to a question on the 
recent remarks by Saudi Arabi-
an Crown Prince Mohammad 
bin Salman in his lengthy inter-
view with The Atlantic in which 
he spoke favorably of the pos-
sibility of patching up relations 
between Tehran and Riyadh. 
Speaking at a weekly press 
conference, the spokesman re-
frained from responding in de-
tail to the question and referred 
to the reaction of the Iranian 
foreign minister, Hossein Amir 
Abdollahian. “Our Foreign Min-
ister expressed the position of 
the Islamic Republic of Iran and 
expressed his views in specific 
statements,” he said. 
Khatibzadeh said relations be-
tween Saudi Arabia would ben-
efit the people of the region. 
“The main beneficiaries of these 
relations are the people of the 
region and the people of the two 
countries.”
He added, “The talks in Bagh-
dad have continued in a good, 
respectful and positive atmos-
phere in the last four rounds. Of 
course, I would like to empha-
size that tangible results have 
not been achieved from these 
talks to date, and the results 
have been limited. In the fifth 
round, we must try to translate 
the understandings that we had 
in some areas into results.”
He noted, “The date of the fifth 
round is not yet final. But it is 
the will of both parties to hold 
the next meeting. If Saudi Ara-
bia comes to Baghdad with the 
firm will to achieve a good result 
from these talks, the Islamic 
Republic of Iran is also ready 
to speed up the establishment 
of relations between the two 
countries.”
Earlier, Ebrahim Azizi, deputy 
chairman of the Iranian Parlia-
ment’s National Security and 
Foreign Policy Committee, 
urged the Saudi crown prince to 
pursue dialogue with neighbors.
In remarks to the Islamic Con-
sultative Assembly News Agen-
cy (ICANA), Azizi said bin Sal-
man’s remarks that Saudi Arabia 
needs peaceful coexistence with 
Iran is right.
“Mohammad bin Salman made 
right remarks but he was ex-
pected to make such remarks 
earlier,” Azizi said.
He added, “The Islamic Republic 
of Iran has repeatedly stated in 
recent years that the countries 
of the region should resolve 
their differences and problems 
through dialogue, not follow 
the path drawn by foreign coun-
tries.”
Iran’s top security official, Ali 
Shamkhani, has explained the 
goal of Tehran’s negotiations 
with Saudi Arabia, reminding it 
that Israel is the biggest enemy 
of the Islamic and Arab worlds.
He said that “Iran’s active par-
ticipation in bilateral talks with 
Saudi Arabia - hosted by Iraq - 
stems from the Islamic Repub-
lic’s principled strategy for [fos-
tering] cooperation & amity with 
neighbors based on securing 
bilateral and regional interests.”

Iran exports 3 gas-
oil cargoes to Asia 
last month

Head of National Iranian Oil 
Refining and Distribution 
Company (NIORDC) Jalil 
Salari said on Sunday that 
the country has delivered 
three gasoil shipments to 
Asian refineries over the 
past Iranian calendar month 
(January 21-February 19), 
Shana reported.
Speaking to the press on the 
sideline of a signing cere-
mony in Tehran, Salari not-
ed that although the Islamic 
Republic has the appropri-
ate capacity to export petro-
leum products even to Eu-
rope, the focus is currently 
on supplying the domestic 
market and storing enough 
fuel to meet the country’s 
needs in peak consumption 
periods.
He further emphasized the 
need for developing infra-
structure for the exports of 
oil products in the country.
In response to a question 
about the possibility of ex-
porting petroleum products 
to western countries, in-
cluding the United States, 
if the sanctions are lifted, 
he said: “We have already 
assigned a group of experts 
to study crude oil grades 
used in refineries of various 
countries; at the moment 
our focus is to send crude 
oil to the consumer mar-
kets instead of supplying oil 
products.”
NIORDC, on Sunday, signed 
a memorandum of under-
standing (MOU) with Teja-
rat Bank to cooperate in a 
project for constructing a 
pipeline to transfer oil and 
petroleum products from 
southern Hormozgan Prov-
ince to Fars Province.
The MOU was signed in a 
ceremony attended by Oil 
Minister Javad Oji, Finance 
and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi, 
NIORDC Head Jalil Salari, 
and Managing Director of 
Tejarat Bank Hadi Akhlaghi-
Feyz.
As reported, the pipeline 
(known as Pars pipeline) 
extends over 400 kilometers 
from Mehravaran in Hor-
mozgan Province to Shiraz 
city and is going to transfer 
12 million liters of oil and 
petroleum products on a 
daily basis.
Optimal fuel distribution 
in Fars Province, using the 
pipeline as an alternative to 
road transportation of prod-
ucts, reducing traffic and 
fuel consumption, reducing 
operational costs, reducing 
road hazards and pollution, 
and increasing the storage 
volume of petroleum prod-
ucts in the mentioned prov-
ince are among the goals of 
constructing this new pipe-
line.
NIORDC had previously 
signed an MOU with Bank 
Mellat in January for coop-
eration in the construction 
of a strategic pipeline for 
transferring oil products in 
eastern provinces.
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Export from Ker-
manshah province 
increases 12%
The value of export from Kermanshah province in 
the west of Iran rose 12 percent during the first 11 
months of the current Iranian calendar year (March 
21, 2021-February 19, 2022), as compared to the 
same period of time in the past year, a provincial of-
ficial announced.
Bakhtiar Rahmanipour, the director-general of the 
province’s customs administration, said that 5.888 
million tons of products worth $2.44 billion were ex-
ported from the province in the 11-month period, indi-
cating one percent growth in terms of weight.
Tiles, ceramics, rebars, iron products, fruits and veg-
etables, constructional stones, dairy products, plastic 
products and disposable containers were the major 
exported items in the said time span, the official stated.
He also announced that 4,573 tons of commodities 
worth $33.428 million were imported to the province 
in the first eleven months of this year, up 104 percent 
in terms of value and 124 percent in terms of weight as 
compared to the same period of time in the past year.
He named major imported goods as aluminum alloy, 
factory production line, sealed acid batteries and var-
ious tires.
As previously announced by the deputy head of Islam-
ic Republic of Iran Customs Administration (IRICA), 
the value of Iran’s non-oil trade rose 38 percent during 
the first 11 months of the current year.
Foroud Asgari said that Iran traded over 149.4 million 
tons of non-oil products worth $90 billion with other 
countries in the mentioned period.
He noted that the weight of trade in the mentioned 

period also grew by 12 percent in comparison to the 
figure for the previous year’s same 11 months.
The official put the 11-month non-oil exports at 
112.658 million tons valued at $43.517 billion, with 
a 40-percent rise in value and 10 percent growth in 
weight.
The Islamic Republic imported 36.777 million tons 
of non-oil commodities worth $46.577 billion in the 
first 11 months of the present year, with a 36 percent 
growth in value and a 19 percent rise in weight year on 
year, according to the official.
IRICA has previously announced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at $73 billion in the past Ira-
nian calendar year.
IRICA former Head Mehdi Mir-Ashrafi had put the 
weight of non-oil trade at 146.4 million tons and said 
that the figure showed a 25-million-ton annual decline, 
which is the result of sanctions and coronavirus pan-
demic.
Iran’s non-oil export was 112 million tons valued at 

$34.5 billion, and that of import was 34.4 million tons 
worth $38.5 billion in the past year, the official added.
Among the country’s non-oil export destinations, Chi-
na was the first, with importing $8.9 billion worth of 
products, Iraq was the second with importing $7.3 
billion, the United Arab Emirates the third with im-
porting $4.6 billion, Turkey the fourth with importing 
$2.5 billion, and Afghanistan the fifth with importing 
$2.2 billion, Mir-Ashrafi announced, and named gas-
oline, natural gas, polyethylene, propane, and pis-
tachio as Iran’s major exported products during the 
past year.
He further named Iran’s top sources of non-oil imports 
in the said time, as China with exporting $9.7 billion 
worth of products to the Islamic Republic, the UAE 
with $9.6 billion, Turkey with $4.3 billion, India with 
$2.1 billion, and Germany with $1.8 billion, respec-
tively, and mentioned corn, cellphone, rice, oil meal, 
and oilseeds, wheat, and raw oil as the major imported 
items.

Mentioning the 
small mines, 
it should be 
noted that In-
dustry, Mining 
and Trade Min-
istry is seri-
ously following 
a program for 
reviving, ac-
tivation, and 
development of 
idle small mine



Tehran Stock Exchange (TSE) is go-
ing to host 17 initial public offerings 
(IPOs) in the next Iranian calendar 
year (starts on March 21), TSE’s Ad-
mission Manager Mohammad-Amin 
Qahremani announced on Monday.
According to Qahremani, several 
meetings have been held in this regard 
and the necessary preparations have 
been made for holding the mentioned 
IPOs, IRNA reported.
Asked about the schedule for the of-
ferings, the official said determining 
the exact time for the mentioned of-
ferings is not possible due to various 
factors including market conditions, 
preparation of various documents by 
companies, as well as other necessary 
measures such as holding introducto-
ry sessions based on new procedures.
“The list of mentioned companies has 
been made available to the public on 
the Tehran Stock Exchange website, 
under the “Publishers and Admis-
sions” and “Stock Acceptance Cases” 
sections,” he explained.
He emphasized that the process of 
accepting and listing companies as 

one of the main missions of the Teh-
ran Stock Exchange is always ongoing 
and has never stopped.
“In the Tehran Stock Exchange, no 
process has been stopped in order to 
list or accept companies,” the official 
said, adding: “It is hoped that with the 
improvement of capital market con-
ditions, we will also see an improve-
ment in the valuing process of initial 
offerings.”
Following the fluctuations in the Irani-
an stock market over the past year the 
government has been taking serious 
measures for increasing its support 
for the market.
Back in October 2021, Head of Se-
curities and Exchange Organization 
(SEO) Majid Eshqi had outlined new 
strategies and programs for improv-
ing the country’s stock market during 
his tenure among which supporting 
investors, creating a transparent, ef-
ficient, and equitable market, as well 
as reducing inclusive risk based on 
the market’s broad objectives can be 
mentioned.
Eshqi stressed the use of modern 

technologies and mechanisms to fa-
cilitate the listing of new companies 
and to increase public access to mar-
ket data as a major strategy in this 
regard.
According to the SEO head, anoth-
er strategy would be amending the 
market’s rules and regulations to 
increase justice and accountability, 
while strengthening the medium- and 
small-scale level financing through 
new mechanisms.
“Diversification and promotion of the 
capital market (in terms of market, 
tools, and institutions), increasing the 
transparency and quality of informa-
tion published in the capital market, 
reforming business processes and 
increasing the efficiency of financial 
markets, development of financial 
institutions and de-monopolization, 
development and strengthening of 
technical infrastructure, facilitating 
and clarifying the issuance of licenses 
in the capital market and the develop-
ment of the debt market and increas-
ing its liquidity will also be pursued,” 
Eshqi explained.

Is It Safe to Take Melatonin Every Night?

TEDPIX rises 20,000 points on Monday
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
20,324 points to 1.342 million on 
Monday.
As reported, over 9.516 billion se-
curities worth 66.466 trillion rials 
(about $265.86 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 18,412 
points, and the second market’s in-
dex gained 30,003 points.

TEDPIX lost 7,000 points (less than 
one percent) to 1.281 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of 
Tehran Oil Refining Company, Mo-
barakeh Steel Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, National 
Iranian Copper Company, and Bank 
Mellat were the most widely followed 
ones.
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Vice President for Executive Af-
fairs Solat Mortazavi has said the 
government is going to invest four 
billion dollars in Khuzestan Prov-
ince’s oil industry, Shana reported 
on Monday.
According to Mortazavi, the men-
tioned funding is going to be 
provided by the Headquarters for 
Execution of Imam Khomeini’s 
Order, Mostazafan Foundation, 
the government, and the country’s 
banking system.
The official made the remarks in 
the inauguration ceremony of a 
project for supplying water to 19 
villages in the mentioned prov-
ince.
The Iranian government and es-
pecially the country’s Oil Ministry 
have been following new strate-
gies to use the capacities of do-
mestic companies for funding 
development projects in the coun-
try’s oil and gas sector as the U.S. 
sanctions are preventing foreign 
investors from collaborating with 
the Islamic Republic.
Back in September 2021, Oil Min-
ister Javad Oji said his ministry 
was making necessary arrange-
ments and planning for attracting 
$125 billion of foreign and do-
mestic investment in the country’s 

oil industry within the next four to 
eight years.
The oil minister stated that the 
13th administration presided over 
by Iranian President Seyyed Ebra-
him Raisi, is completely ready to 
cooperate with domestic compa-
nies to develop oil industry pro-
jects in the upstream and down-
stream sectors.
Later in November 2021, Manag-
ing Director of the National Irani-
an Oil Company (NIOC) Mohsen 
Khojasteh-Mehr also said his 
company was seeking new win-
win strategies for attracting in-
vestment in the country’s oil and 
gas industry.
“When talking about the need to 
improve contracts and increase 
the bargaining power and attrac-
tiveness of projects, we do not 
necessarily mean changing the 
nature of previous approaches, 
but it means seeking to improve 
and create win-win situations in 
the investment sector,” the official 
said.
Khojasteh-Mehr stated that oil ac-
tivities are both capital-intensive 
and income-generating and that 
the profitability of activities in this 
industry is highly dependent on 
investment.

Melatonin is a hormone that your body natu-
rally produces. It plays a role in regulating your 
sleep-wake cycle.
There’s also a lab-made version of melatonin 
that’s available as an over-the-counter sup-
plement. Some people use melatonin supple-
ments to help with sleep problems like jet lag 
and insomnia.
In this article we’ll explore how exactly mela-
tonin works and whether it’s safe to take mela-
tonin supplements every night.
How does melatonin work?
Natural melatonin is predominantly made in 
your pineal gland, which is located in your 
brain. Light exposure inhibits the production of 
melatonin, but darkness stimulates it. 
Melatonin levels in your brain begin to increase 
at dusk as the sun goes down and darkness 
falls. They reach their peak levels in the middle 
of the night and start decreasing as dawn gets 
closer. 
Because of melatonin’s sleep-promoting ef-
fects, melatonin supplements are used to treat 
a variety of sleep problems. These can include:
• insomnia
• jet lag
• shift work sleep disorder
• delayed sleep-wake phase disorder
• sleep problems in children with autism or 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
What’s a safe dosage?
The Food and Drug Administration (FDA) 
doesn’t regulate melatonin as a drug. Because 
of this, there’s limited information on the opti-
mal, safe dosage of melatonin.
In fact, the doses of melatonin supplements 
that have been used in various scientific stud-
ies vary widely, from 0.1 to 10 milligrams (mg)
Trusted Source. One 2017 review defines a typ-
ical dose of melatonin to be between 1 and 5 
mgTrusted Source.
Melatonin typically takes 1 to 2 hours to work, 
so it’s often taken up to 2 hours before bedtime.

If you’re looking to try melatonin for the first 
time, it may be best to begin with a lower dose. 
Your doctor can help recommend a safe dose 
for you to start with.
Melatonin for children
Like melatonin for adults, there’s not much 
information on the optimal, safe dosage for 
children. Dosage may also vary depending on 
a child’s age. One 2016 reviewTrusted Source 
suggests the following age-based dosages 30 
to 60 minutes before bedtime:
• 1 mg for infants
• 2.5 to 3 mg for older children
• 5 mg for adolescents
Because there aren’t clear dosing guidelines 
regarding melatonin for children, be sure to 
speak to your child’s pediatrician before giving 

melatonin to your child.
Melatonin for older adults
The amount of melatonin your body produces 
decreases with age. Because of this, melatonin 
supplements may be helpful for older adults 
who are having trouble falling asleep.
Researchers are still looking into the optimal 
melatonin dosage for older adults. One 2016 
review of sleep aids for older adults suggests a 
dosage of 1 to 2 mg of immediate-release mel-
atonin 1 hour before bedtime.
Are there any risks involved with taking mel-
atonin every night?
According to the National Center for Comple-
mentary and Integrative Health (NCCIH)Trusted 
Source, short-term use of melatonin supple-
ments appears to be safe for most adults and 

children. However, information on the effects 
of long-term melatonin supplements is limited.
Because melatonin levels naturally decrease 
at the beginning of puberty, there’s some con-
cern that long-term melatonin use in children 
may delay puberty onset. However, more re-
searchTrusted Source is needed.
What happens if you take too much mela-
tonin?
Melatonin is generally safe. However, mild side 
effectsTrusted Source can sometimes occur, 
particularly if you take higher doses or extend-
ed-release formulations.
The side effects of melatonin can include:
• feeling drowsy or sleepy
• headache
• dizziness
• nausea
• increased urination or bedwetting (children)
Some less common side effects of melatonin 
include:
• irritability
• abdominal cramps
• mild tremors
• feelings of depression or anxiety
• confusion or disorientation
• low blood pressure (hypotension)
If you experience side effects from melatonin, 
stop taking it and speak with your doctor. They 
may recommend using a lower dose or trying 
out an alternative medication or sleep aid.
Is it safe to take more than one dose during 
the night?
You may be wondering what happens if you 
take a dose of melatonin and find that you still 
can’t fall asleep. Can you take another dose?
While taking an additional dose is unlikely to 
cause harm, it may increase your risk for expe-
riencing unwanted side effects.
If you find that melatonin isn’t helping you fall 
asleep, stop using it. Your doctor may be able 
to suggest different medications or strategies 
to help you fall asleep.

$4b to be invested
in Khuzestan Province’s oil industry

Industry Ministry 
inks MOU with act-
ing banks to fund 
production units

Industry, Mining, and Trade 
Ministry has signed a mem-
orandum of understanding 
(MOU) with five acting banks 
to collaborate on implement-
ing a supply chain financing 
plan to provide facilities to 
production units across the 
country.
The MOU was signed on Mon-
day, in a ceremony attended 
by Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi Amin, 
the portal of the ministry Sha-
ta reported.
Speaking in the mentioned 
ceremony, Fatemi-Amin un-
derlined the significance of the 
chain financing plan and not-
ed that the country’s banking 
system has had very positive 
cooperation with the ministry 
in implementing this project.
“This plan started from the be-
ginning of [the Iranian calen-
dar month of] Khordad (May 
22, 2021), and since then 
we have held meetings every 
week to monitor and supervise 
the progress of the plan,” the 
minister said.
The official pointed to the ease 
of access to resources, liquidi-
ty management, and reduction 
of diversion of resources from 
productive sectors as the ad-
vantages of the mentioned 
plan.
Back in January, the Central 
Bank of Iran (CBI) and the In-
dustry, Mining and Trade Min-
istry signed a memorandum 
of understanding (MOU) with 
seven acting banks to collabo-
rate on implementing the sup-
ply chain financing plan.
The MOU was signed on Janu-
ary 1, in a ceremony attended 
by Fatemi Amin, CBI Governor 
Ali Saleh-Abadi, and Finance 
and Economic Affairs Minister 
Ehsan Khandouzi.
Under the framework of the 
mentioned MOU, CBI and the 
Industry Ministry would coop-
erate with the acting banks to 
provide facilities to production 
units in various sectors in-
cluding metals, construction, 
automobiles, home applianc-
es, machinery, foodstuff, as 
well as chemical and petro-
chemical industries.
Unlike traditional methods of 
providing direct facilities by 
financial institutions, supply 
chain financing is a form of 
financial transaction wherein 
a third party facilitates an ex-
change by financing the sup-
plier on the customer’s behalf.
Also, it refers to the tech-
niques and practices used by 
banks and other financial insti-
tutions to manage the capital 
invested into the supply chain 
and reduce the risk for the par-
ties involved.
In this method, the produc-
tion units can also receive 
other credit instruments such 
as bonds and negotiable in-
struments instead of cash 
facilities, which in addition to 
reducing the need for liquidity, 
bank resources are also direct-
ed to productive activities.
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مرضیه محب رســول:   روزهای 
پایانی اســفند ماه همیشه زمان های 
پر رونقی برای خرید و فروش خودرو 
بوده است امســال اما بازارها خلوت تر 
از همیشه اســت به گفته فعاالن بازار 
در اصفهان خریداران و فروشندگان به 
دلیل نامعلوم بودن قیمت ها در روزهای 
آینده و سال جدید برای خرید وفروش 
تردید دارند بخشی از این رکود البته به 
دلیل کم شدن فعالیت های دالالن در 
بازار است کسانیکه منتظر حل شدن 
معادله و مجهوالت بازار خودرو در پس 
توافق، اجازه مجلس برای آزاد سازی 
و تعیین قیمت خودرو در سال جدید 
هستند اما خریداران هم در این میان 
سرگردان میان تحلیل های مختلف 
باقی مانده است در این گزارش بررسی 
می شود که آیا خرید خودرو در روزهای 
باقی مانده از سال 1400 کار درستی 
است و آیا قیمت ها در سال جدید پایین 

خواهد آمد؟

  کاهش قیمت شایعه یا واقعیت
کارشناسان بازار می گویند خریداران 
و فروشــندگان به دلیل زمزمه های 
شنیده شده مبنی بر آزاد سازی واردات 
خودرو و افزایش تولید در انتظار ارزانی 
قیمت ها دست از معامالت کشیده اند 
از جمله حمیدرضا قندی، با اشــاره 
به وضعیت بازار خــودرو در اصفهان 
اظهار داشت: اکنون بازار در وضعیت 
رکود اســت و در روزهای پایان سال 
معامالت کمی صورت می گیرد و بازار 
خودرو فعاًل رونقی ندارد. وی با اشاره 
به دالیل کاهش رونق با اشاره به اینکه 
تا روزهای پایانی سال دیگر افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت، بیان کرد: با 
وجود افت قیمتی که داشتیم به نظر 
می رسد دیگر قیمت ها کاهش پیدا 
نمی کند اما باید منتظر ماند تا وضعیت 
سال آینده را بررسی کرد. وی تصریح 
کرد: اگر وضعیت کسب و کارهای به 
همین نحو باشد در سال آینده نیز به 
همین روال اســت و افزایش قیمتی 

پیش بیتی نمی شود و باید شرایط را 
دید. مساله قیمت اصلی ترین عامل 
خرید وفروش در بازار خودرو است هر 
چند بر اساس قاعده و در همه جای 
دنیا این مصرف کنندگان هستند که 
قیمت در بازار را تعیین می کنند اما 
سالهاست دالالن مرجع و عامل اصلی 
افت و خیز قیمت های خودرو هستند 
در این شــرایط هر نوع آزادســازی 
واردات خودروهای خارجی می تواند 
کاهش قیمت را در بازرا به دنیال داشته 
باشد اما خوش بینی چندانی به این 
مساله وجود نخواهد داشت. توافق بر 
سر مساله هسته ای و بر طرف شدن 
تحریم ها از جمله عامل روانی دیگری 
است که می تواند قیمت های بازار را 
تغییر دهد شاید این اصلی ترین مساله 
ای است که این روزها تقریباً تمامی 
معامالت را تحت تأثیر قرار داده شاید 
تا پایان هفته نتیجه ای قطعی از میان 
مذاکرات بیرون بیایــد اما و اگرها در 
مورد توافق البته همچنان پا بر جاست 
اما در هر صورت دولت اجازه نخواهد 
داد نوسان چندانی به خصوص در بازار 
دالر ایجاد شود و قیمت ها شاید کمی 
پایین بیاید به همین دلیل خریداران 
نباید منتظر یک ابر ریــزش در بازار 
کاالهای مصرفی به خصوص خودرو 

باشند.

  آزاد سازی واردات خودرو و اما 
و اگرهایش

ورود خودروهای خارجی اما و اگرهای 
زیادی دارد برخی معتقدند مجلس با 
واردات خودرو موافقت نخواهد کرد 
از جمله مهدی دادفــر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو، گفته اســت 
اگر واردات خــودرو در الیحه بودجه 
به تصویب برســد احتمال اینکه این 
واردات صورت بگیرد باال است اما اگر 
در الیحه بودجه به تصویب نرســد و 
مجدداً حذف شود احتمال اینکه این 
اتفاق رخ دهد خیلــی پایین خواهد 
بود و بنده گمان نمی کنم که واردات 
خودرو صورت گیرد. وی در ادامه در 
پاسخ به این پرسش که از سرگیری 
واردات چه تاثیری بر قیمت ها در بازار 
خودرو خواهد گذاشت؛ گفت: به طور 
قطع اگر واردات خودرو از سرگرفته 
شــود قیمت خودروهای وارداتی در 
بازار کاهش پیدا خواهد کرد اما فکر 
نکنیم که قیمت ها نصف خواهد شد. 
از سوی دیگر هر نوع توافق می تواند 
زمینه سازی برای ورود خارجی ها به 
بازار را تسهیل نمایند اما کارشناسان 
می گویند این واردات و شروع به کار 
قطعاً زودتر از شش ماه دیگر نخواهد 
بود و تأثیر حضور و ورود خودروهای 
خارجی هم نمی توانــد چندان زیاد 

باشــد و قیمت ها را پایین بکشد به 
خصوص اینکه قرار است ماشین های 
خارجی با دالر 60 هزار تومانی به کشور 
وارد شود پس بر اســاس این فرض 
هم نباید چندان امیــدی به کاهش 

قیمت ها داشت.

  وعده هــای وزیــر مبنی بر 
افزایش تولید و کاهش قیمت

گفته می شــود وزیر صنعت اولین و 
اصلی ترین اشتباه در زمینه وعده های 
تنظیم بازاری خود را با وعده افزایش 
تولید خودرو انجام داده اســت اینکه 
او بر خالف توان و واقعیت های تولید 
کنندگان داخلی وعده ای را داده که 
امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد 
و شاید همین عاملی باشــد که او به 
زودی با صندلی وزارت خداحافظی 
کند در حالیکه مدت زمان زیادی تا 
پایان سال باقی نمانده و خودروسازان 
و وزیر صمــت قول افزایــش تولید 
و عرضــه داده بودند، امــا آمار تولید 
خودروهای ســواری طی 10 ماهه 
امسال نشــان می دهد که آمار تولید 
این خودروهــای پرتقاضــا به ۸00 
هزار دستگاه هم نرسیده و تولید یک 
میلیون دستگاه شاید بعید باشد. در 
همین زمینه عــزت اهلل اکبری تاالر 
پشتی با اشاره به اینکه ساختار معیوب 

خودروســازی همچنان ادامه دارد، 
افزود: با ســاختار فعلی، افزایش ۵0 
درصدی تولید و همزمــان افزایش 
کیفیت و مشتری مداری، قابل جمع 
نیســت. او با تاکید بر اینکه ساختار 
خودروســازی باید خصوصی سازی 
شــود، اضافه کرد: وزارت صمت هم 
انســجام الزم و توان این کار را ندارد. 
آقای اکبری افزود: استانداردها و دانش 
باید به روز باشد، اما در کشور ما اینگونه 
نیست و شماره گذاری و تعرفه ها نیز 
بحث هایی است که به هماهنگی ویژه 
در دولت نیاز دارد. او با تاکید بر اینکه 
دولت نباید در تولید خودروی بخش 
خصوصی دخالت کنــد، اضافه کرد: 
بخش خصوصی برای تولید خودرو 
برنامه ریزی خیلی خوبــی دارد، اما 
دو خودروساز مطرح که دولت در آن 
سهام دارد به قدری مشکالت دست 
و پاگیر و هزینه های سربار دارند که 
نمی توانند با برنامه عمل کنند. اکبری 
با بیان اینکه از نظر قیمت و کیفیت 
خودروی تولید داخل رضایت نداریم، 
گفت: اگر قرار است خودروساز شویم 
باید کار ما صادرات محور و فناورپایه 
باشد و ظرفیت های علمی باید پای 
کار بیایند. با توجه به مطالب فوق به 
نظر نمی رسد افزایش تولید فعاًل در 
واقعیت جامه عمل بپوشد و قیمت ها 
را پاییــن بکشــد.برآوردهای فوق 
نشــان می دهد با توجه به نوسانات 
کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی، 
بازار خودرو نیز آرام و منطقی پیش 
مــی رود. طبیعتاً با کاهــش نرخ ارز 
افرادی که قصد خرید خودرو دارند، 
چنانچه قید فوریت نداشــته باشند، 
برای خرید خودرو تا کاهش بیشــتر 
قیمت ها دست نگه می دارند؛ بنابراین 
طبق روال در این شرایط خریدار در 
بازار کم و فروشنده بیشتر می شود. از 
سوی دیگر دارندگان خودرو، از ترس 
ریزش بیشتر قیمت ها )باتوجه به اینکه 
بعضاً دالالن خودروها را با قیمت های 
باالتر خریداری کرده( تمایل دارند، 
خودروهای در اختیار زودتر به فروش 
برسانند؛ بنابراین حاضرند با سود کمتر 
خودرو را عرضه کنند. در این شرایط 
این خریداران و مصــرف کنندگان 
واقعی هستند که می توانند خریدهای 
خوبی انجام دهند دالالن اما همچنان 

باید دست به عصا راه بروند
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برگزاری ششمین جشــنواره نوآوری برتر ایرانی که در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد در مصاحبه با خبرنگار 
ما گفت: این شرکت به عنوان مادر و پایه گذار صنعت فوالد 
کشور، تا کنون دستاوردهای ارزشمندی در زمینه های 

مختلف از جمله نوآوری محصوالت داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی آمادگی این وزارتخانه برای 
حمایــت از ذوب آهن اصفهان و مدیریــت جهادی این 

شرکت را اعالم نمود و گفت: این وزارتخانه حمایت های 
الزم جهت افزایش تولید و کیفیت و حضور پرقدرت در 
بازارهای داخلی و خارجی با تاکید بر نوآوری را با جدیت 

دنبال می کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از ســخنانش نوآوری را از 
شروط اصلی پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: بدون 
تمرکز بر نوآوری، قابلیت حیات اقتصادی وجود ندارد. 

وی یاد آور شــد: برای پیشرفت بیشــتر اقتصاد عالوه 
بر نوآوری های ســخت، نیازمند نوآوری هــای نرم نیز 

می باشیم.
شایان ذکر اســت که خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه 
جشــنواره مذکور، ضمن حضور در نمایشگاه جنبی و 
بازدید از غرفه ذوب آهــن اصفهان، در جریان چگونگی 

تولید محصوالت جدید این شرکت قرار گرفت.

وزیر اقتصاد در حاشیه برگزاری جشنواره 
نوآوری برتر ایرانی مطرح کرد:

حمایت همه جانبه 
اقتصادی از ذوب آهن 

اصفهان

مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری اصفهــان از اجرای 
طرح جایگزینی سوخت فسیلی 
و یارانه حمل سوخت برای 6۲۵ 
خانوار غرب این استان در سال 

جاری خبر داد.
محمدعلی کاظمــی در گفت و 
گو با ایرنا اظهار داشت: این طرح 
از جمله برنامه هــای حفاظتی 
و حمایتی اســت کــه در قالب 
تحویل وسایل گرمایشی منازل، 
تجهیزات پخت و پز، سیلندر گاز 
و آبگرمکــن گازی برای کاهش 
وابســتگی خانوارهای ســاکن 
در مناطــق جنگلی بــه چوب 
درختان و حفاظت از جنگل ها 

انجام می شود.
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه 
جنگل های زاگرسی در مناطق 
غرب و جنوب اســتان قرار دارد 
طرح جایگزینی ســوخت های 
فسیلی نیز برای شهرستان های 
ُمشــرف به این نواحــی بویژه 

فریدونشهر انجام شد.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اصفهان با اشــاره 
به دیگر طرح هــای حمایتی و 
حفاظتی سال جاری خاطرنشان 
کرد: اجرای ۷.۵ کیلومتر کمربند 
حفاظتی و انجام عملیات پیش 
آگاهی و کنترل آفات در سطح 
پنــج هــزار و ۲00 هکتــار از 
جنگل های استان دیگر طرح ها 

را شامل می شود.
کاظمــی اضافه کــرد: احیاء و 
بازســازی عرصه هــای تخریب 
یافتــه ناشــی از فعالیت هــای 
معدنی در 140 هکتــار و پهنه 
بندی مدیریــت حریق در یک 
میلیون هکتار از دیگر طرح های 

این بخش است.
وی تصریح کرد: پاسخگویی به 
۳۳0 استعالم مربوط به معادن 
در مجمــوع به مســاحت بیش 
از ۳0۳ هزار هکتــار و موافقت 
فعالیت های معدنی در گســتره 
بیش از 14 هــزار هکتار دیگر 

اقدامات این بخش بوده است.

1۵ تا ۲۲ اسفند به »هفته منابع 
طبیعی و درختــکاری« نامیده 

می شود.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان با 
۲۸ شهرستان، مساحتی معادل 
10.۷ میلیون هکتــار دارد که 
بیش از ۹0 درصد از آن معادل 
حــدود ۹.۸ میلیــون هکتار را 
عرصه های منابع طبیعی و ملی 
و از این میزان حدود 40۳ هزار 
هکتار را جنــگل )معادل چهار 
درصد(، 6 میلیون هکتار مرتع 
)معادل 64 درصد( و سه میلیون 
هکتار بیابان )معادل ۳۲ درصد( 

در برگرفته است.
جنگل هــای اســتان اصفهان 
بطور عمده در شهرســتان های 
فریدونشهر با 40 هزار هکتار و 
ســمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار 

دارد.
نظــر  از  اصفهــان  اســتان 
تقســیم بندی نواحی رویشــی 
در ۲ ناحیــه زاگرســی و ایران 
تورانی قرار گرفته است که ناحیه 
رویشی زاگرسی، غرب و جنوب 
استان را شــامل می شود و بقیه 
مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی 

تورانی به شمار می رود.

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان خبر داد:

طرح جایگزینی سوخت 
فسیلی برای 6۲۵ خانوار 

در غرب اصفهان

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت فوالد 
مبارکه از اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیســتم اتوماسیون 

صنعتی مدول D واحد احیا مستقیم این شرکت خبر داد.
به گــزارش خبرنگار فــوالد، رضا خــادم کیمیائی مدیــر اجرای 
پروژه های نواحی آهن ســازی و فوالدسازی از اجرای موفقیت آمیز 
پروژه ارتقای سیســتم اتوماســیون صنعتی مــدول D واحد احیا 
مستقیم شرکت فوالد مبارکه در توقفات ناشی از محدودیت مصرف 
گاز، زودتر از برنامه زمان بنــدی و با رعایت کامل موارد ایمنی خبر 

داد.
رضا خادم کیمیائی افزود: با توجه به قدیمی بودن سیستم DCS و 
PLC اتوماسیون موجود وعدم پشتیبانی و به روزرسانی سخت افزار 
و نرم افزار از طرف سازنده و همچنین محدودیت ظرفیت پردازش 
اطالعات و آرشیو اطالعات فرایندی و آالرم ها و... و لزوم ارتقای آن، 
پروژه مذکور در قالب قرارداد طراحی، خرید، نصب و راه اندازی به 

شرکت ایریسا ابالغ شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه هم زمان با محدودیت های مصرف 
گاز در ناحیه آهن ســازی و در مدت ۲۵ روز و با کار شبانه روزی و 
همراهی کلیه عوامل و با رعایت کامل موارد فنی و ایمنی اجرا شد 

و به بهره برداری رسید.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن ســازی و فوالدسازی در ادامه 
به مهم ترین مزایای اجرای این پروژه اشاره و تصریح کرد: افزایش 
قابلیت اطمینان با توجه یکپارچه بودن سیســتم انتخاب شــده و 
استفاده از کنترلرهای قدرتمند، ارتقای امنیت سیستم اتوماسیون 
جدید، دسترسی به آرشیو کامل اطالعات تولید و عملکرد سیستم، 
افزایش سرعت عیب یابی، ســهولت تأمین قطعات یدکی و قابلیت 
تعریف کاربر و سطوح دسترسی مختلف از مهم ترین مزایای اجرای 

این پروژه بود.
محمد حســنی، رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز در 
این خصوص یادآور شد: علی رغم مشــکالت ناشی از تحریم های 
ظالمانه آمریکا بر علیه کشور که بر تأمین کاال، الیسنس، خدمات 
آموزشی و پشتیبانی از طرف سازنده اصلی به همراه افزایش زمان و 
دشواری های انتقال پول و عقد قرارداد با شرکت های خارجی تأثیر 
مســتقیم داشــت، پروژه در موعد مقرر و در زمان توقف بهمن ماه 
درمدول D واحد احیا مستقیم انجام شد. اجرای این پروژه با صرف 
بیش از 6 هزار نفرساعت و با حضور نفرات اجرایی پیمانکار در جبهه 

کاری موازی و مختلف با موفقیت صورت گرفت.
سید محمد حبیبی، کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی 
نیز در خصــوص مهم ترین فعالیت های انجام شــده در اجرای این 
پروژه، اضافه کرد: جداسازی کابل های کنترل و سیگنال، کابل کشی 
و سربندی کابل ها، نصب تابلوهای جدید کنترل و قدرت و تابلوهای 
ورودی و خروجی، نصب میزهای اپراتــوری و برقراری ارتباط بین 
سرورها و کابینت های کنترل از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته 

در این پروژه بود.
وی تصریح کرد: پس از جایگزینی ســخت افزار )شامل کابینت ها، 
میزها و کنسول های اپراتوری و مهندسی و...( عملیات سیگنال چک 
و فانکشن سایت با همکاری تیم بهره برداری احیا مستقیم انجام شد 
و پروژه زودتر از برنامه زمانی با سیستم کنترل اتوماسیون صنعتی 

جدید تحویل بهره بردار گردید.
محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مســتقیم ضمن ابراز رضایت از 
اجرای این پروژه در واحد احیا مستقیم، افزود: با توجه به اهداف و 
نقشه راه شرکت، یکی از اقدامات مشخص شده در جهت رفع موانع 
تولید، جایگزینی سیستم های کنترل جدید به جای سیستم های 
قدیمی اســت که عماًل با توجه به سال تولید و طراحی آن ها دارای 
محدودیت های زیــادی نظیر، عــدم پایداری سیســتم به دلیل 
فرسودگی قطعات زیرمجموعه و عدم امکان تأمین به دلیل خارج از 
رده تولید بودن، عدم امکان افزایش ظرفیت انتقال پردازش داده ها 
و افزودن سیگنال های جدید و عدم امکان آرشیو اطالعات و...بود. 
با اجرای این پروژه محدودیت های فوق رفع شد و هم اکنون مدول 
D واحد احیا مستقیم با استفاده از سیستم جدید در مدار تولید قرار 

گرفته است.
حمید علیان سرپرست تعمیرات برق و ابزاردقیق واحد احیا مستقیم 
در ادامه به دیگر محدودیت های سیســتم اتوماسیون قبلی اشاره 
کرد و گفت: نبود سیســتم افزونه )Redundancy( که باعث توقف 
فرایند در صورت خرابی بخشی از سیستم کنترل می شد و همچنین 
قدیمی بودن سیستم که آسیب پذیری آن در برابر نفوذ و خرابکاری 
سایبری احتمالی را به همراه داشت از دیگر محدودیت های سیستم 

اتوماسیون قبلی بود.
ی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکرشده و به منظور افزایش قابلیت 
دسترســی مدول و جلوگیری از توقفات ناخواسته و نهایتاً افزایش 
کمی و کیفی محصول، اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت 
و علی رغم وجود پیچیدگی های فنی زیــاد، با دقت نظر و تخصص 
تیم های اجرا و نظارت پروژه و بهره برداری، بدون هیچ اشــکالی و 
در زمان کمتر از پیش بینی های انجام شده، سیستم قدیمی به طور 

کامل حذف و سیستم جدید جایگزین آن شد.
مدیریت اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی در پایان 
از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های آهن ســازی، دستگاه 
نظارت، مدیریت و پرســنل بهره برداری ناحیه آهن سازی و کلیه 
همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت 

داشتند، تشکر و قدردانی کرد

 اقتصاد کالن

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی خبر داد:

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای 
D سیستم اتوماسیون صنعتی مدول

اقتصاد استان

روزهای بدون مشتری در بازار خودرو اصفهان

بازار خودرو به کدام سو می رود

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفــت: در قالب طرح احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، امسال 
61۷ حلقه چاه غیرُمجاز در استان، پُر و مسدود 

شده است.
محمود چیتیان افزود: از سال ۸4 تاکنون هفت 
هزار و ۸04 حلقه چاه غیرمجاز در استان پُر و 

مسلوب المنفعه شده است.
وی ادامه داد: همچنین از ســال ۹6 تاکنون، 
نصب ســه هزار و ۲ ُکنتور حجمی هوشمند 
الکترومغناطیس روی چاه های کشــاورزی، 
صنعتی و خدمــات دولتی از دیگــر اقدامات 
مرتبط با طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 

زیرزمینی بود.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ 
تاکنون حدود 1۵ هزار و ۸00 پروانه بهره برداری 
کشــاورزی، اصالح و تعدیل شــد که کاهش 
حجم ۸۲0 میلیون مترمکعبی در پروانه های 

بهره برداری را در پی داشت.
چیتیان با تاکید بر ضرورت تقویت گروه های 
گشت و بازرسی منابع آب در سطح دشت های 
استان اظهار داشــت: 6۲ گروه برای گزارش 
به موقع و جلوگیری از بسیاری از تخلفات آبی 
در سطح استان فعالیت دارند که در مدت اخیر 
نیز سه هزار و ۷00 دســتگاه و ادوات حفاری 

غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شــده، شــاهد 
صرفه جویی حدود ۲۲۳ میلیون مترمکعبی در 

منابع آب زیرزمینی استان بودیم.
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: در 
راستای چاره اندیشی برای کنترل اُفت و کسری 
مخزن در آبخوان ها، وزارت نیرو با تعریف طرح 
تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 

در ســال ۸4، برنامه های خود را برای بهبود 
وضعیت منابع آب زیرزمینی آغاز کرد.

چیتیان با تأکید بر تغییرات انجام شده در این 
طرح خاطرنشان کرد: در ادامه اصالحات این 
طرح با نام طرح احیا و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینی مشتمل بر 1۵ پروژه در جلسه 

پانزدهم شورای عالی آب کشور تصویب شد.

وی به پیاده سازی نرم افزار جامع بانک اطالعات 
منابع آب )ساماب( در سطح استان با پیشرفت 
100 درصدی نیز اشاره کرد و گفت: مطالعات 
الزامات پیاده ســازی بازار محلــی آب، تبادل 
حقابه ها در دشت های پایلوت اصفهان، بُرخوار 
و کاشــان و همچنین پیاده ســازی مدیریت 
مشارکتی آب زیر زمینی یا تشکل »آب بَران« 
در دشت پایلوت مهیار جنوبی و دشت آسمان 

نیز انجام شده است.
معاون آب منطقه ای اصفهان یادآور شد: اطالع 
رســانی و فرهنگ ســازی هفت گروه عمده 
اثرگذار شامل کشــاورزان، مقامات اجرایی، 
دانش آموزان، بانوان، روحانیان، تشــکل های 
مردمی، قضات و نیروی انتظامی، رســانه ها با 
استفاده از خدمات مشاور در سطح استان نیز 

بطور جدی ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، حفر چاه آب در اصفهان بدلیل 
خشکی زاینده رود به شــدت افزایش یافته به 
طوریکه تاکنون افزون بــر 10 هزار حلقه چاه 
غیرمجاز فعال در این اســتان شناسایی شده 

است.
ساالنه سه میلیارد و 6۷0 میلیون مترمکعب از 
آب های زیرزمینی و چاه های این استان بصورت 

ُمجاز و غیرمجاز استخراج می شود.
۳.۳ میلیارد مترمکعب از این میزان را چاه های 
ُمجاز اســتحصال می کننــد و ۳۷0 میلیون 
مترمکعب نیز مربوط به چاه های غیرمجاز است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

۶۱۷ حلقه چاه غیرُمجاز در استان 
اصفهان مسدود شد

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان از مشترکین این شرکت خواست با مدیریت مصرف خود در روزهای پایانی سال، این شرکت را در امر آبرسانی 
پایدار به ۹۸ شهرو ۹4۹ روستای تحت پوشش همراهی کنند.ناصر اکبری با تقدیر از مردم استان اصفهان بابت همراهی با شرکت آب و فاضالب در سال 1400 بیان 
کرد: با توجه به انجام خانه تکانی توسط شهروندان در روزهای پایانی منتهی به سال جدید، شاهد پیک مصرف آب در این روزها هستیم و تأسیسات شرکت جوابگوی 
نیاز آبی مردم نخواهد بود.وی خاطرنشان کرد: با توجه به رهاسازی آب برای کشاورزان اصفهان و کاهش ذخیره سد زاینده رود، شرایط تأمین آب شرب توسط شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان دشوارتر از گذشته شده است که امیدواریم با تداوم بارش ها در ماه های ابتدایی سال 1401 کمبود آب جبران شود.
اکبری با اشاره به این که بخشی از منابع آب استان از چاه های سطح شهرها و روستاها تأمین می شود، گفت: در حال حاضر چاه های فلمن که وابستگی مستقیم به 
رودخانه زاینده رود دارد کامالً خشک شده است.وی با اشاره به این که خط قرمز آبفای استان اصفهان، حفظ کیفیت آب موجود در شبکه است ادامه داد: در حدود 
10 درصد از نیاز آبی ۵۸ شهر و ۳۸0 روستای تحت پوشش سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ از چاه های متفرقه تأمین می شود که کیفیت آب این چاه ها مطابق با 
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و شبکه بهداشت استان است.اکبری درباره بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ اظهار داشت: این سامانه در حوزه 

مسئولیت شرکت آب منطقه ای است که امیدواریم در آینده ای نزدیک در مدار بهره برداری قرار گرفته تا بخشی از کمبود آب استان جبران شود.

 معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای
استان اصفهان تأکید کرد؛

ضرورت مصرف
 بهینه آب توسط مردم 
در روزهای پایانی سال



اخبار اصفهان:   بانک آینده در راستای ارزش آفرینی هر چه بیش تر و خریدی آسان برای مشتریان خود و تنوع بخشی 
به سبد محصوالت بانک با طرح »آینده داران«، به مشتریان حقیقی و حقوقی خود اعتبار می دهد.

تمامی مشتریان بانک آینده که دارای هر نوع سپرده اعم از سرمایه گذاری کوتاه مدت، قرض الحسنه جاری و پس انداز، 
سپرده بلندمدت شتاب، آینده ساز و واحدهای سرمایه گذاری صندوق گسترش فردای ایرانیان هستند، می توانند با 
ثبت نام در سامانه پیشخوان مجازی abplus.ir یا مراجعه به شــعب این بانک، بر اساس میزانی که خود اعالم و توافق 
می کنند، تا چهارصد میلیون ریال اعتبار در قبال وثیقه به میزان اعتبار درخواستی، دریافت کنند. بازپرداخت این اعتبار دریافت شده به دو 
روش یک جا یا اقساطی است.این اعتبار، ویژه خرید از فروشگاه های طرف قرارداد در بازار بزرگ ایران )ایران مال( و هایپراستار واقع در آن است.

    ویژگی منحصر به فرد این طرح
شما با شرکت در این طرح و با استفاده از این فرصت بی نظیر، دو ماهه، 40 میلیون تومان، بدوِن کارمزد برای خرید حضوری از فروشگاه های 
ایران مال، در واقع از بانک آینده قرض می کنید؛ اگر قرض خود را بعد از گذشت 60 روز نتوانستید پرداخت کنید، این امکان برای شما فراهم 

است تا به صورت اقساط و با نرخ ۱8 درصد، ۱۲ ماهه پرداخت کنید.
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کتابخانهمرکزیوکتابخانهحرممطهرحضرتاباالفضل)ع(همکاریمیکنند؛

تعامل مشترک در حوزه اسناد و نسخ خطی دیجیتال

جزییات تسهیالت منحصر 
به فرد بانک آینده برای خرید شب عید 

اعالم شد:

تخصیص اعتبار
 ۴۰ میلیونی دو ماهه 
به مشتریان ایران مال

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان از جمع آوری اقالم 
حجیم اسقاطی در آستانه سال نو و 
فصل خانه تکانی شهروندان خبر داد.

غالمرضا ســاکتی با اعالم این خبر 
گفت: پســماندهای حجیم بخشی 
از پســماندهای خانگی محســوب 
می شوند که به دلیل حجیم بودن و 
عدم بارگیری توســط ناوگان جمع 
آوری و حمل و نقل پســماند، امکان 
تحویل آنها به همراه پسماندهای تر 
و خشک توسط شــهروندان وجود 
ندارد.او افزود: شــهروندان نباید این 
پســماندها را در معابر شهری قرار 
دهند زیرا این دسته از پسماندها روند 
جمع آوری و فرآیند مشخصی دارند 
که از تاریخ ۲6 اســفندماه روزهای 
جمعه هر هفته به صورت روزانه انجام 
می شود.او با اشاره به اینکه این اقالم به 
گروههای مختلفی تقسیم می شوند، 
توضیح داد: این دســته از پسماندها 
مواردی مانند وســایل سرمایشی و 
گرمایشی، مبلمان فرسوده منازل، 
انواع منســوجات غیرقابل استفاده، 
فرش، موکت، وســایل چوبی و سایر 

وسایل را در بر می گیرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

جمع آوری پسماندهای حجیم 
اسقاطی در آستانه سال نو

مدیریت شهری
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اخبار اصفهان:   تعامل مشــترک در حوزه اسناد 
و نســخ خطی دیجیتال، تبادل و به اشتراک گذاری 
پژوهش ها از جمله اهداف همکاری مرکز مطالعات و 
تحقیقات و مرکز اسناد کتابخانه حرم حضرت اباالفضل 

)ع( با کتابخانه مرکزی است.
شیخ محمود صافی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات 
آستان مقدس حضرت اباالفضل العباس )ع( و محمدباقر 
زبیدی، رئیس مرکز اســناد کتابخانه حرم حضرت 
اباالفضل العبــاس )ع( از کتابخانه مرکزی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بازدید 

کردند.
رئیس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان این بازدید 

را پیرو تعامالت و جلسات پیشین دو طرف در سال های 
گذشته دانست و اظهار داشــت: بهره گیری از منابع 
اطالعاتی در قالب اسناد تاریخی، نسخ خطی و منابع 
شیعی به ویژه درباره اهل بیت )ع( و حضرت اباالفضل 
العباس )ع(، منابع و مســتنداتی که درباره شهرهای 
کربال و نجف در عراق وجود دارد و همچنین منابعی 
که در آســتان قدس رضوی و همچنیــن کتابخانه 
مرکزی اصفهان وجود دارد از جمله اهداف این تعامل 

بوده است.
محمدرضا کشانی با اشاره به وجود مجموعه بی نظیری 
از اسناد و نسخ خطی در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان افزود: طی ســال های گذشته نسخ خطی از 

کشورهای مختلف را گردآوری کرده ایم. بیش از ۲ هزار 
نسخه خطی به صورت دیجیتالی از کتابخانه نجف و 
دیگر کتابخانه های بزرگ جهان اســالم در کتابخانه 
مرکزی وجود دارد که مقرر شــد این مجموعه ها را با 
کتابخانه حرم حضرت اباالفضل العباس )ع( به اشتراک 
بگذاریم و همچنین دسترسی به ۲۱6 نسخه خطی 
کتابخانه دیجیتال شــهرداری اصفهــان را برای آنها 
فراهم کنیم. بخش مهمی از این ۲۱6 نسخه خطی در 
حوزه مباحث اسالمی، قرآن، فقه و اصول، منطق و علوم 

اسالمی و شیعی است.
وی ادامه داد: تعامل مشــترک در حوزه اسناد و نسخ 
خطی دیجیتال، تبادل و به اشتراک گذاری پژوهش ها 

و پایان نامه ها با موضوع امام حســین )ع( و حضرت 
اباالفضل العباس )ع( به زبان فارسی، برگزاری وبینار با 
موضوعات مشترک، برگزاری نمایشگاه های مشترک 
در حوزه هنر اسالمی، شیعی و ایرانی، برقراری امکان 
دسترسی پذیری اسناد و نسخ خطی از طریق پرتال 
کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان و پرتال کتابخانه 
حرم مطهر حضرت اباالفضل )ع(، تبادل نسخ و اسناد 
تاریخی و ایجاد کنسرسیوم محتوایی مشترک از جمله 

زمینه های همکاری های دوطرف خواهد بود.
رئیس کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در همین راســتا، در این دیدار امکان دسترسی 
به پرتال کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان و پایگاه 

کتاب های عربی خود شامل بیش از ۲ هزار جلد کتاب 
را برای کتابخانه حرم حضــرت اباالفضل )ع( فراهم 
کردیم. با ایجاد کنسرسیوم محتوایی مشترک نیز به 
آرشیو 70 هزار سند و نسخ خطی کتابخانه حرم حضرت 
اباالفضل )ع( دسترسی پیدا می کنیم و اصفهان به پایگاه 
دسترسی به محتوای دیجیتالی در حوزه علوم اسالمی 

و شیعی تبدیل می شود.
کشــانی گفت: در این نشســت مجوز دسترسی به 
مجموعه ای شامل بیش از 5 هزار نسخه خطی مربوط 
به قرن اول تا سیزدهم هجری قمری و ۲00 هزار سند 
تاریخی موجود در آرشیو »دار المخطوطات مکتبه« به 

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان داده شد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که از 
نظر کارشناسان، سواد بازی در حوزه 
بومی و بین المللی دارای اشتراک های 
زیادی است که بیشتر در مورد قالب و 
سواد بازی معطوف به کودکان صدق 
می کند و تفاوت از آنجا آغاز می شود 

که کاربر بازی، نوجوان باشد.
از آنجا که امروزه بحث بومی سازی 
ســواد رســانه ای و همچنین سواد 
بازی از ســوی فعاالن ایــن حوزه 
مطرح می شــود، به نظر می رســد 
باید به فاکتورهایی دست یافت در 
بومی سازی سواد بازی تمرکز شود. 
دیدگاه های دو گــروه در این حوزه 
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ 
کارشناسان این حوزه و والدین که 
در این پژوهش روی نظر کارشناسان 
تمرکز شده اســت.در پژوهشی که 
توسط محمدحسن یادگاری و فاطمه 
حاجی کاظم تهرانــی از گروه علوم 
ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
انجام شد، شــناخت شاخص های 
بومی ســواد بازی هــای رایانه ای از 
طریق مصاحبه عمیق با کارشناسان 
مورد بررسی قرار گرفت.در پژوهش 
حاضر، شناخت تمایزات بین مبانی 
ســواد بازی های رایانه ای جهانی و 
آموزه های بومی- ملی مسئله اصلی 
اســت. درواقع با این ســؤال مواجه 
می شــویم که آیا آموزه های جهانی 
می تواند پاسخ درستی به نظام ارزشی 
و هنجاری جامعه ایران داشته باشد یا 
خیر؟ سواِد بازی در حوزه ملی- بومی 
چه وجوه تمایزی با ســوادبازی در 

عرصه جهانی دارد؟
داده های ایــن پژوهــش از طریق 
تحلیــل ۱۲ مصاحبــه عمیــق 
نیمه ســاختاریافته با کارشناسان، 
مدرســان و فعــاالن حوزه ســواد 
رسانه ای و سواد بازی به دست آمده 
است.یادگاری و حاجی کاظم تهرانی 
در این پژوهش، معتقدند که درباره 
آنچــه به عنوان نقاط افتراق ســواد 
بازی های رایانــه ای در عرصه ملی و 
بین المللی باید مدنظر قرار گیرد یا به 
بیان دیگر تفاوت های سواد بازی که 
باید در کشور گسترش یابد با سواد 
بازی در ســطح بین المللی، از نظر 
کارشناسان این حوزه، اختالف نظر 

وجود دارد.
۱۲ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 
با متخصصان ســواد بازی نشان داد 
که با وجود اختالف نظــر در مورد 
شــاخص های مهم در بومی سازی 
سواد بازی، اشتراکاتی نیز وجود دارد 
که از این قرار اســت؛ سواد بازی در 
سطح جهانی و در ســطح بومی به 
لحاظ قالب یکی است و اختالف در 
محتواست. همچنین این شاخص ها 
در مــورد کاربران کــودک تقریباً 
یکی اســت و تفاوت از آنجایی آغاز 
می شود که کاربر نوجوان باشد. نکته 
مشترک دیگر اینکه یک نسخه واحد 
برای سواد رســانه ای و در اینجا به 
طور ویژه ســواد بازی های رایانه ای 
وجود ندارد و دلیــل آن، تفاوت در 
نظام ارزشی کشــورها و ملت های 
مختلف اســت. نظام ارزشــی در 
پاسخ مصاحبه شــوندگان در قالب 
ارزش های دینی، اخالقی، سیاسی 
و ملی گرایانه و فرهنگی مورد بروز و 
ظهور یافته است. کارشناسان، توجه 
به دو موضوع ایدئولوژی سازندگان 
بازی از منظر رابطه قدرت و رسانه و 
آیتم های روانشناختی از جنبه های 
آسیب شناســانه و فرصت شناسانه 
را مهم می دانند. نتایج این پژوهش 
در هفتمین کنفرانــس بازی های 
رایانه ای؛ فرصت هــا و چالش ها در 
زمستان ۱۴۰۰ در دانشگاه اصفهان 

ارائه شد.

فرصت مغتنم اقتصادی برای این روزهای ایران که مغفول مانده است؛

گردشگری مصداق اقتصاد مقاومتی

مدیر سامانه خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: مجموع استفاده کنندگان از لوازم و تجهیزات کاهش مصرف 
آب در استان به چهار هزار و ۱۲۲ مشترک رسید.

روح اهلل سعیدی افزود: طرح توزیع اقالم کاهنده مصرف آب از سال ۹۷ و با هدف مصرف بهینه و تشویق مشترکان به صرفه جویی 
آغاز شد.وی ادامه داد: سهم امســال این طرح ثبت ۳۰۱ تقاضا بود که از طریق سامانه تلفنی و بدون نیاز به حضور متقاضیان در 

اداره انجام گرفت.
مدیر سامانه خدمات غیرحضوری آبفای اصفهان با اشاره به این که متقاضیان می توانند از طریق تماس با سامانه ۱۵۲۲ و انتخاب 
کلید شماره هشت درخواست خود را ثبت کنند، افزود: هزینه این کار بصورت یکساله بر روی قبوض آب مشترکین تقسیط می شود.

سعیدی با بیان این که استفاده از ابزار استاندارد در کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب بسیار مؤثر است، تصریح کرد: پرالتور، 
رگوالتور، سردوش کاهنده مصرف، فالش تانک ها و شیرآالت اهرمی از جمله تجهیزات کاهنده است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون و ۱۸۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

مدیر سامانه خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب اصفهان: 

بیش از ۴ هزار مشترک از لوازم کاهنده مصرف آب استفاده می کنند

خبر آخر
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در قالب یک مقاله بررسی شد؛

شاخص های
 بومی سواد بازی های 

امین ســر یزدی:  یکی از معیارهای توســعه رایانه ای چیست؟
اقتصادی در هر کشور توجه به صنعت گردشگری 
و مزیت های مهم آن برای بهبود وضعیت درآمدی 
و اشــتغال زایی اســت که در نهایت این صنعت 
می تواند به توسعه پایدار کمک های شایانی نماید.

دنیای امروز اقتصاد بــا مقوله های مختلفی روبر 
هست و همواره با آن دست و پنجه نرم می کند. 
یکی از این مقوله ها مبحث توسعه پایدار و رسیدن 
به اشــتغال همگانی با اســتفاده از ظرفیت های 
موجود در زیر ســاخت هر کشوری است پس از 
این حیث اگر به گردشــگری به عنــوان یکی از 
معیارهای ارزشمند توســعه نگاه کنیم متوجه 
خواهیم شد که این امر در دنیای امروز از لحاظ 
سود آوری و یا به تعبیری ارز آوری برای کشورها 
در زمره صنایع کالن قرار گرفته بطوری که برخی 
کشورها صرفأ با توجه بیشتر به صنعت توریست 
درآمدهای کالنــی را برای اقتصاد و پیشــرفت 
خود به ارمعان آورده اند و همچنین بســیاری از 
اقتصاددانان برای بهبود شــرایط توسعه ای آن 

تالش می کنند.
کشــور ما با ۱ میلیون 6۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر 
وسعت به عنوان هجدهمین کشور وسیع دنیا و 
با بهره مندی از قابلیت های گردشگری تاریخی، 
طبیعی و فرهنگ غنی چند هزار ســاله شاید از 
بسیاری نقاط دنیا پتانســیل بیشتری برای این 

صنعت دارد.
صنعــت گردشــگری در ایران از ســال ۱۹۷۵ 
میالدی با پیوستن به کنوانســیون بین المللی 
یونســکو رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و هم 
اکنون ۲۱ اثر تارخی و ۱ اثر طبیعی از کشور ما در 
لیست آثار جهانی این سازمان به ثبت رسیده که 
این آثار همه ساله و در ایام خاص پذیرای مهمانان 
داخلی و خارجی هستند. متأسفانه با وجود برخی 
از موانع در صنعت گردشــگری ایــران از جمله 
تبلیغات منفی بین المللی علیه کشور ما، ساالنه 
گردشــگران زیادی برای دیدن آثــار طبیعی و 
تاریخی ما راهی ایران نمی شوند و طبق آمارهای 
رسمی در طول یکسال تنها بین ۵۰ تا 6۰ هزار نفر 
توریست از کشور ما بازدید می کنند و این درحالی 
است که کشــور امارات با وســعت، جاذبه های 
محدود صرفأ با ایجاد برخــی از قابلیت ها در هر 
سال باالی ۱۲ میلیون گردشگر را به خود جذب 
می کند. درواقع سهم درآمد ما از گردشگری بین 
المللی با وجود هــزاران جاذبه طبیعی و تاریخی 
تنها یک درصد و شاید هم کمتر از این رقم باشد.

امــروزه کارشناســان معتقدانــد کــه مبحث 
گردشگری با توجه به ســودآوری و مزایایی که 
برای اقتصــاد دارد به عنوان یــک صنعت غنی 
محسوب می شود که هم در ایجاد اشتغال و توسعه 

اقتصادی می تواند نقش آفرین باشــد و هم ابعاد 
فرهنگی هر کشــور را برای توریست ها به تصویر 
بکشد. درواقع این صنعت دارای دو بعد داخلی و 
خارجی است که توسعه هر کدام از آنها در نهایت 
ســودهای کالنی را عاید اقتصــاد و فرهنگ هر 
جامعه خواهد کرد، لذا توجه ویژه به آن می تواند 

ناجی اقتصاد برای مقابله با بحران ها باشد.
تئوری اقتصاد مقاومتی به منظورخروج اقتصاد 
از تک محصولی، اشتغال همگانی، توجه ویژه به 
تولید ملی بدون اتکا به خارج از کشور پا به فرایند 
صنعتی کشــور گذاشــت. در نتیجه کلید قفل 
اقتصاد مقاومتی می تواند در دست سرمایه گذاری 
به منظور ایجاد اشــتغال باشــد. اگر به صنعت 
گردشگری به عنوان یکی از مقوله های پیشران 
اقتصادی جهت ارز آوری در کشور، ایجاد اشتغال 
درحوزه های مختلف از جمله هتل داری، توسعه 
صنعت حمل و نقل، صنایع دســتی، محصوالت 
فرهنگی و ... نگاه شــود به جرأت می توان گفت 
که در این صورت با توســعه اقصاد مقاومتی نیز 
روبرو خواهیم بود، حال آنکــه درآمد باالی این 
صنعت می تواند اقتصاد ایران را از تک محصولی 
به ســمت چند محصولــی و در نهایت صادرات 
فرآورده های میهنی ســوق دهد. اگرچه امروزه 
صنعت گردشگری در ایران با کاستی هایی روبرو 
است اما هنوز هم برای توســعه این صنعت دیر 
نشده و با شناخت دقیق نقاط ضعف آن، تبلیغات 
گسترده و بهره مندی از آیتم امنیت باال در ایران 
می توان بسیار از کســانی که عالقه و هزینه الزم 
برای گردشــگری را دارند به بازدید از کشورمان 
ترغیب نمــود. البته بعد داخلی گردشــگری در 
کشــورها ســهم قابل توجهی را در میزان تولید 
ناخالص ملی دارد که بــا اندکی هزینه در زمینه 
تبلیغات بیــن المللی می تــوان از ظرفیت های 
گردشگران خارجی نیز برای بهبود درآمد ارزی 
و اشــتغال اســتفاده کرد. باتوجه به هزینه های 
نسبتأ پایین سفر و جاذبه های گردشگری فراوان 
درایران در مقایســه با برخی از کشورها که قابل 
توجه توریست های بین المللی هست، باید زمینه 
الزم را جهت افزایش سهم گردشگر خارجی نیز 
فراهم نمود. رســیدن به فرآیند توسعه صنعت 
گردشگری دارای نکات مختلفی از جمله توسعه 
زیر ساخت های حمل و نقل هوایی، ریلی وجاده 
ای، راه اندازی تورهای حرفــه ای با توجه به نیاز 
مشــتریان، گســترش مراکز مجهز گردشگری 
ازجمله هتل های بین المللی و ... است که توجه 
به آن ها می تواند وضعیت این صنعت را در کشور 
ما بهبود بخشــد و در نهایــت از قابلیت های آن 
برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشــتغال و ... بهره 

مند بشویم.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طرح افزایش 
نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در استان بویژه در ایام نوروز 

و ماه مبارک رمضان با 6۷ تیم از ۱۴ اسفند به اجرا درآمد.
دکتر علیرضــا ادیبان، افزود: طــرح افزایش نظارت بــر مراکز عرضه 
فرآورده های خام دامی استان در استقبال از بهار با فعالیت 6۷ تیم و در 6۳ 
روز کاری از ۱۴ اسفند آغاز شده است و تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ )پایان 
ماه مبارک رمضان( ادامه دارد.وی ادامه داد: نظارت بر بیش از هشت هزار 
واحد شامل رستوران ها، هتل ها، مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد 
غذایی استان در این طرح در دستور کار اداره کل دامپزشکی اصفهان 
قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با ُمتخلفان برخورد قانونی 

می شود.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
گروه های ثابت و سیار از دامپزشکان، کارشناسان و بازرسان بهداشتی 
دامپزشکی، اجرای این طرح را بر عهده دارند، اظهار داشت: طرح ویژه 
نوروزی نظارت بر مواد غذایی )فرآورده های خام دامی( با هدف حفظ 
سالمت مصرف کنندگان در سطح استان اجرا می شود.وی با بیان اینکه 
دامپزشکی وظیفه نظارت بر مواد غذایی و فرآورده های خام دامی را از 
مزرعه تا سر ُسفره مردم بر عهده دارد، گفت: فروش فرآورده های خام 
دامی در حاشــیه خیابان و بصورت فله ای و دوره گردی ممنوع است و 
شــهروندان باید از خرید اینگونه فرآورده ها خودداری کنند.ادیبان با 
پیش بینی افزایش ســفرهای نوروزی با توجه به انجام واکسیناسیون 

علیه ویروس کرونا نسبت به ۲ سال گذشته اظهار داشت: بازدید و نظارت 
بر مراکز فروشگاهی، رســتوران های داخل شهر و بین راهی با جدیت 
انجام می شود.وی از مردم و مسافران نوروزی خواست تا فرآورده های 
خام دامی از جمله گوشت مرغ، ماهی، گوشت قرمز، آالیش خوراکی دام 
و طیور را تنها از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه کنند.معاون سالمت اداره 
کل دامپزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان، مرغ تازه خنک شده 
و آالیش خوراکی مرغ )جگر، سنگدان و دل( را تنها بصورت بسته بندی 
بهداشتی واجد مشخصات کامل اعم از نام کشتارگاه، تاریخ تولید و انقضا 
)۷۲ ساعت پس از تولید( خریداری کنند.وی از شهروندان خواست هنگام 
خرید فرآورده های خام دامی به برچسب مشخصات )تاریخ تولید و انقضا( 

و ُمهر دامپزشکی دقت کرده و هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه 
فرآورده های خام دامی استان را از طریق تماس با سامانه اطالع رسانی 
۱۵۱۲ به اداره کل دامپزشکی برای پیگیری کارشناسان دامپزشکی 
اطالع رسانی کنند. اصفهان ُرتبه نخست تولید گوشت مرغ و بوقلمون، 
جایگاه چهارم تولید گوشت قرمز، مقام دوم تولید تخم مرغ و رده نخست 
تولید شیر خام و ُرتبه سوم تولید عسل در کشور را داراست.این استان با 
بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار رأس انواع دام، یکی از ُقطب های تولید 
فرآورده های دامی در کشور است.استان اصفهان دارای ۲ هزار و 6۰۰ 
واحد مرغداری صنعتی، ۱۷ کشتارگاه طیور و ۳۳ کشتارگاه دام و بیش 

از ۱۰ هزار مرکز بسته بندی و عرضه فرآورده خام دامی است. 

   معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

  نظارت بر عرضه فرآورده های دامی در ایام نوروز و رمضان

رییس اتحادیه امالک اصفهان تشریح کرد:

اولویت اسکان مسافران نوروزی در اصفهان
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

تأمین امنیت بازار و خرید عیدانه مردم

اخبار اصفهان:     رییس اتحادیه امالک 
اصفهان گفت: اولویت اســکان مسافران 
نــوروزی در اصفهــان ابتدا بــا هتل ها، 

مسافرخانه ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه های 
بومگردی و ســپس منازل اســتیجاری، 

مدارس و کمپ »فدک« است.
 رسول جهانگیری اظهار داشت: همیشه 
اعــالم پذیــرش مســافران نــوروزی از 
شهریورماه آغاز می شــد اما امسال ستاد 
سفرهای نوروزی زیرا نظر سازمان میراث 
فرهنگی آغاز به کار کرده است. وی افزود: 
در این فرصت کوتاه، ســاماندهی خاصی 
نمی توانیم داشته باشیم اما مشاوران امالک 
توجیه شده اند که چه خانه هایی را در اختیار 

مســافران قرار دهند. وی با اشاره به اینکه 
مسائل بهداشتی و ایمنی و آتش نشانی باید 
در خانه های استیجاری رعایت شده باشد، 
تصریح کرد: در گذشــته ظرفیت پذیرش 
۱۵۰ هزار مسافر شــب خواب را داشتیم. 
جهانگیری ادامه داد: امسال بدلیل شیوع 
کرونا و تأثیر آن بر سفرها، اولویت پذیرش 
مسافران با مراکز بومگردی و گردشگری، 
هتل ها و مهمان پذیرهاســت زیرا آنها در 
دو سه سال گذشته خیلی ضرر دیده اند که 

امیدواریم جبران شود.

ملودی دهانی: فرمانده انتظامی استان با اشاره به احتمال افزایش مسافرت های نوروزی 
از آمادگی کامل این فرماندهی برای تأمین امنیت جاده ها و نقاط گردشگری در ایام نوروز 
۱۴۰۱ خبر داد. سردار »محمدرضا میرحیدری« ضمن تبریک میالد اباعبداهلل الحسین 
)ع( و گرامیداشت روز پاسدار، تأمین امنیت بازار و خرید عیدانه مردم در ایام پایانی سال 
را از جمله برنامه های مهم پیش روی پلیس استان برشمرد و خاطرنشان کرد: فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان برای ایام نوروز ۱۴۰۱ نیز از آمادگی کامل برخوردار بوده و برای 
برقراری امنیت جاده ها، مراکز گردشگری و نقاط دیدنی استان برنامه ریزی کرده تا انشاء 
اهلل امنیت و آرامش خوبی را برای مردم و مسافرانی که به این استان سفر می کنند فراهم 
کند. این مقام ارشد انتظامی؛ با توجه به دشمنی نظام های استکباری علیه ملت ایران، 
اعالم کرد: الزم است که نیروهای مسلح و از جمله نیروهای انتظامی به صورت مداوم در 

آمادگی ۱۰۰ درصدی قرار داشته باشند.
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