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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 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

 این روزها ســرمایه گــذاری با ادبیات 
بومی تری ترجمه می شود و به همین 
دلیل اســت باید مســئوالن باید برای 
سرمایه گذاری نگاهشــان به سرمایه 

گذاران بومی باشد.
این در حالی اســت کــه راهبرد اصلی 
اقتصاد مقاومتی در جهاد اقتصادی است 
که مورد هجمه دشمن قرار گرفته ایم و 

باید دفاع کرد.
اقتصاد مقاومتی در دنیــا یک راهبرد 
است و این راهبرد برای ملت های جهان 
که در مقابل ظلم ایستادگی کنند یک 

الگو است.
مقــاوم بــودن اقتصــاد، اســتفاده از 
ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت 
از تولید ملی و مدیریت مصرف از جمله 
ارکانی ست که مورد تاکید ایشان است.

به همین دالیل در بعضــی از طرح ها 
ســرمایه گذاران ما توانمند هستند و 
مســولین باید برای ســرمایه گذاری 

نگاهشان به سرمایه گذاران بومی باشد.
پس باید گرانی کاالهای داخلی باید رفع 
شود و به کیفیت کاالهای داخلی توجه 

جدی تری شود.
به یــاد داشــته باشــیم کــه اجرای 
نمایش های مختلــف و بازیگری های 
رنگارنگ آنها با تعویض مهره هاو تعویض 
ســناریوها به حال آنها هیچ ســودی 
نخواهد بخشید و وین باشد یا نباشد این 

انقالب زنده هست.
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نگاه مسئوالن به 
سرمایه گذاران 

بومی باشد

Some Ways to Some Ways to 
Beat the “Can’t Get Beat the “Can’t Get 
No Satisfaction” No Satisfaction” 

SyndromeSyndrome
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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

نگاه تمدن ساز رهبر معظم انقالب سرآمد همه تفکرات است
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به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد:

جوانی به توان نو تجربه موفق برای اصفهان

همایش خودروهای کالسیک به همت هیات اتومبیل رانی اصفهان در مرکز خرید سیتی سنتر اصفهان برگزار شد. 
 رسول شجاعی / خبرگزاری ایرنا
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                فواید شوخ طبعی در محیط کار چیست و به چه کاری می آید؛

جـذاب یاشیم یـا کـاری!

معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی اصفهان:

8۹2 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان 
اختصاص یافت

 گفت و گو با یک هنرمند چندرسانه ای از مجریان نقاشی های دیواری اصفهان:

هنر چیدمان در اصفهان آغازی امید بخش دارد

اما و اگرهای بورس و بازارهای سرمایه در سال 1401؛

ریزش دالر بعید است

چهره  برتر چهره روز

 رییس کانون های
 مساجد:

 دبیر فدراسیون 
ورزش های همگانی:

 مسجد محوری نیازمند
 اعتبار بخشی به این حوزه است

شاخص های سالمت و کم تحرکی 
در استان اصفهان نگران کننده است

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد کشــور گفت: مسجد 
محوری و هدایت امــور از این مراکز دینی 
بدون اعتبار بخشی و توزیع سرمایه کارساز 
نخواهد بود.حجت االســالم و المسلمین 

حبیب رضا ارزانی در ...

دبیر فدراســیون ورزش هــای همگانی 
گفت: با وجود اینکــه در ماه های اخیر 
هیات ورزش های همگانــی اصفهان از 
جایگاه ۲۹ کشور به ۲۰ ارتقا یافته است 
اما وضعیت کم تحرکی و شــاخص های 

22سالمت در...

حسین دهقان - شهردار میمه شناسه: 1287700

آگهـي مزایـده
شهرداری میمه به استناد مجوز شــماره 1400/188  و  1400/189 مورخ 1400/11/27 
شورای  اسالمی شــهردر نظر دارد ازطریق مزایده عمومی 1- نسبت به  بهره برداری 
و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی فشــرده CNG 2- واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک     
شهرداری  میمه اقدام نماید . لذا متقاضیان مي توانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداکثر ظرف مدت 
ده روز   به شهرداری واقع در  بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به  شرکت در 
مزایده  و همچنین بازدید از محل  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن45422434 - 031 

این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
* ضمناً شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان 

مزایده می باشد. 

نوبت دوم

 اخبار اصفهان / نگار خانی



پریسا جمدی:   آنتی بیوتیک ها 
داروهای تجویزی هستند که برای 
درمان عفونت های باکتریایی مورد 
استفاده قرار می گیرند. رایج ترین 
عفونت هایی که بــا آنتی بیوتیک 
درمــان می شــوند عبارتنــد از 
برونشیت، پنومونی و عفونت های 
دســتگاه ادراری. وظیفــه آنتی 
بیوتیک از بیــن بردن عفونت های 
باکتریایی، یا متوقف کردن رشد و 

تکثیر باکتری هاست.
آنتــی بیوتیک هــا تنها بــر روی 
عفونت های باکتریایی اثر دارند، و 
بر روی عفونت های ویروسی مانند 
ســرما خوردگی، آبریزش بینی، 
سرفه و برونشیت، و آنفوالنزا، تاثیری 

ندارند.
آنتی بیوتیک ها گروه ها و کالس های 
مختلفی دارند. این کالس ها دارای 
عوارض جانبی هستند و معموالً زنان 
و مردان را تحت تأثیر قرار می دهند. 
با این حال، عــوارض جانبی خاص 
برخی از آنتی بیوتیک ها بیشتر از 
انواع دیگر آنهاســت. در این مقاله 
به عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها 

خواهیم پرداخت.
بســیاری از آنتی بیوتیک ها باعث 
ناراحتی معــده یا ســایر عوارض 
مربوط به دستگاه گوارش می شوند. 
آنتی بیوتیک هــای ماکرولیــد، 
سفالوســپورین، پنی ســیلین و 
فلوروکینولون ممکن است نسبت 
به سایر آنتی بیوتیک ها بیشتر باعث 

ناراحتی معده شوند.
مصرف آنتــی بیوتیک هایی مانند 
تتراســایکلین، می تواننــد باعث 
شــوند بدن به نور حساس تر شود، 
که می تواند خطر آفتاب سوختگی 

را بیشتر کند.
پس از اتمام مصرف آنتی بیوتیک، 

حساسیت به نور باید از بین برود.
تبتب، عارضه جانبی رایج در تمام 
داروها، به خصــوص آنتی بیوتیک 
اســت. تب ممکن اســت به دلیل 
واکنش آلرژیک به دارو یا به عنوان 

یک اثر جانبی رخ دهد.
ماننــد  بیوتیک هایــی  آنتــی 
تتراسایکلین با داکسی سایکلین 
می توانند باعث ایجاد لکه و تغییر 
رنگ در دنــدان کودکانی که هنوز 
دندان هایشــان در حال رشد است 
شوند. این اثر بیشــتر در کودکان 

کوچکتر از 8 سال ایجاد می شود.
اصوالً عوارض جانبی جدی ناشی 
از آنتی بیوتیک ها رایج نیستند، اما 
ممکن است رخ دهند. این عوارض 

جانبی جدی عبارتند از:
واکنــش آلرژیک ممکن اســت 
عارضه جانبی تمام داروها، از جمله 
آنتی بیوتیک هــا باشــد. برخی از 
واکنش های آلرژیک ممکن است 
خفیف باشــند، اما برخــی از آنها 
جدی بوده و نیاز به مراقبت پزشکی 
دارند. اگر به آنتی بیوتیک خاصی 
حساسیت یا آلرژی داشته باشید، 
بالفاصله پس از مصــرف متوجه 
حساســیت خواهید شــد. عالئم 
آلرژیک شامل مشــالت تنفسی، 
تاول و تورم زبان و گلو می باشند. در 
موارد نادر، برخی از آنتی بیوتیک ها 
می توانند باعث ایجاد مشــکالت 
قلبی مانند ضربــان قلب نامنظم 
یا فشــار خون پایین شوند. بیشتر 
آنتی بیوتیک های اریترومایســین 
و برخی از فلوروکینولون ها مانند 
سیپروفلوکساسین باعث ایجاد این 

عوارض جانبی می شوند.
Source: https://www.healthline.
com/health/infection/antibiotic-
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وی بــا بیــان اینکه اصفهان شــهر 
هیات هاست خاطرنشان کرد: در این 
زمینه نیاز داریم که یک برنامه و آیین 
جامع عزاداری فرا اســتانی در استان 
شــکل گیرد تا آوازه آن بــه بیرون از 

استان نیز تسری پیدا کند.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: جای 
برپایی مراســم عزاداری مانند آنچه 
هر ساله در زنجان برگزار می شود در 
استان اصفهان خالی است و نیاز است 
که برگزاری مراســم فاخری که تمام 
دنیا را تحت الشــعاع قرار دهد در این 

دیار در دستور کار قرار گیرد.
استاندار با تاکید بر اینکه انس قرآن در 
هیات های مذهبی استان باید بیش از 
گذشته باشد گفت: این موضوع خود 
به استعدادیابی در زمینه قرآن و موارد 

مرتبط مانند قرائت کمک می کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه هیات های 
مذهبی معنوی ترین نهادهای مردمی 
در جامعه هستند تصریح کرد: معرفت 
به خدا و اهل بیــت )س( و همچنین 
محبت به خدا و اهل بیــت از جمله 
ویژگی آنان به شــمار می رود که در 
قاعده آن مــردم به کار مشــغولند و 
روحانی و مداح به عنوان شور و شوق 

و معرفت در آن ها فعالیت دارد.
وی ادامه داد: همچنین ظرفیت هیات 
مذهبی بــرای جهاد تبیین بســیار 
باالســت و از طریق آن هــا می توان 
گفتمان جبهــه حق علیــه باطل را 

راه اندازی کرد.
استاندار اصفهان با اشــاره به این که 
دنیای امروزی بر مبنای فضای مجازی 
اســت اضافه کــرد: بنابراین فعالیت 
در هیات ها باید به گونه ای باشــد که 
پیروان ادیان دیگر چه در کشور و چه 
در مناطق دیگر شیعیان و عزاداران را 
به عنوان الگوهای درســت رفتاری و 

اعتقادی در نظر بگیرند.
مرتضوی اظهارداشــت: برای اینکه 
روسای شوراهای هیات های مذهبی 
شهرســتان ها در شــورای فرهنگ 
عمومی هر مناطق هر منطقه حضور 
پیدا کند ابالغ الزم صورت می پذیرد 
همچنیــن بــه فرمانــداران توصیه 
می کنیم که از مســووالن شوراهای 
هیات های به عنوان مشاوران فرهنگی 

خود استفاده کنند.
همچنین مدیرکل تبلیغات اسالمی 
اصفهان در این نشســت گفت: نقش 
هیات های مذهبی در زمان همه گیری 

کووید-۱۹ بی بدیل بوده است.
حجت االســالم و المسلمین مهدی 
فوقی گفت: جلسه مشابه امروز با حضور 
اعضای کانون مداحان با استاندار در 
آینده نزدیک برگزار خواهد شد که این 
جلسه و نشست های آینده با استاندار 
اصفهــان می توانــد زمینــه ارتقای 

فعالیت ها را فراهم کند.
رییس پلیس امنیت عمومی نیروی 
انتظامی اصفهان نیز در این جلســه 

اظهار داشت: در این استان پنج هزار و 
۴۰۰ هیات شناسایی شده است و این 
خطه ۷۵۰ حسینیه چهار هزار و ۳۰۰ 

مسجد و ۴۲۰ امامزاده دارد.
سرهنگ محمد حســن اسماعیلی 
ادامه داد: برخی هیات های مذهبی با 
وجود سابقه باالتر از ۱۰۰ سال دارای 
آسیب هایی هستند مانند اینکه جوانان 
و افراد ُمســن هیات از یکدیگر جدا 
شده اند و برخی از مساجد و هیات ها 
نیز دارای اختالفاتی هستند که باید 

رفع شود.
وی اضافه کرد: برای مثال دیده شده 
که به دلیل اختالف بین اهالی مسجد 
و هیات، افراد هیانی از مسجد بیرون 
رانده شده و مجبور شده اند در بیرون از 
مسجد با دایر کردن هیات با داربست 
عزاداری کنند که جلوه مناسبی ندارد.

رییس پلیس امنیت عمومی اصفهان 
خاطرنشان کرد: همچنین محافل انس 
با قرآن در برخی از محیط های مذهبی 

باید بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
سرهنگ اسماعیلی با اشاره به قمه زنی 
در محرم گفت: این موضوع در دیگر 
مناطق کشــور یعنی زنجان، اردبیل 

تبریز و مشــهد به طور کامل برچیده 
شده است اما در اســتان اصفهان در 
شهرستان خمینی شهر همچنان ادامه 
دارد و سبب شده قمه زنان قهار از دیگر 
استان ها برای انجام آن به این دیار سفر 
کنند که باید برای توقف آن به صورت 
جامع برنامه ریزی و کارهای قانونی و 
در عین حال فرهنگ ســازی مناسب 

انجام گیرد.
وی اضافه کرد: البته قمه زنی در محله 
زینبیه اصفهان چند ســالی است که 

دیگر متوقف شده و انجام نمی شود.
رییس پلیس امنیت عمومی نیروی 
انتظامی اصفهان اظهارداشــت: نرخ 
گذاری از سوی برخی مداحان نیز از 
دیگر مواردی است که به هیات های 

مذهبی ضربه می زند.
    90 درصد ظرفیت هیات های 
مذهبی استان اصفهان بالاستفاده 

مانده است
رییس شــورای هیات های مذهبی 
اســتان اصفهان نیز در این جلســه 
اظهارداشــت: از ۹۰ درصد ظرفیت 
هیات های مذهبی این منطقه استفاده 
نمی شود و فعالیت هایی که می بینیم 

تنها ۱۰ درصد توانمندی آنان است.
سیدرضا اخروی ادامه داد: هیات های 
مذهبی مطالبات مالی ندارند زیرا بطور 
کامل مردمی هســتند و با توان اعضا 

اداره می شوند.
وی با بیان اینکه الزم اســت رییس 
مذهبــی  هیات هــای  شــورای 
شهرســتان ها در شــورای فرهنگ 
عمومی آن دیار به عنوان یک عضو دائم 
در نظر گرفته شوند تصریح کرد: این امر 
سبب افزایش مراودات فرهنگی و بهبود 
فعالیت ها خواهد شد.رییس شورای 
هیات های مذهبی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: نیکوکاران هیات های 
شــهر اصفهان از زمان شیوع ویروس 
کرونا تاکنون بالغ بر 8۰ میلیارد تومان 
به نیازمندان کمک های مؤمنانه کردند 
و این به غیــر از اقدامات خیرخواهانه 
تأمین جهیزیــه و یاری رســانی به 

زندانیان بوده است.
در این نشست که در سالن اجتماعات 
استانداری اصفهان برگزار شد مسووالن 
هیات هــای مذهبی شهرســتانهای 
استان دیدگاه های خود را درباره بهبود 

اقدامات بیان کردند.

استاندار در نشست با روسای هیات های مذهبی استان خواستار شد:

افزایش مشارکت هیات های مذهبی برای رفع آسیب های اجتماعی
استاندار اصفهان گفت: مشــارکت و نقش آفرینی هیات های 
مذهبی این استان برای رفع چالش ها و آسیب های اجتماعی به 

ویژه در مناطق محروم باید افزایش پیدا کند.
سید رضا مرتضوی در نشســت با روسای هیات های مذهبی 
استان اصفهان افزود: این تشکل ها ظرفیت بسیار مناسبی برای 
حل مشکالت به شمار می رود و برای این منظور باید برنامه ریزی 

جامع و کاملی صورت پذیرد.

ISFAHAN
NEWS

02
یک شنبه 22 اسفند 1400  | شمـاره 1017

در شــــــهر 

سرخود دارو نکنید، خوددرمانی کشنده است!

 عوارض جانبی
 آنتـی بیوتیک هـا

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد:

 جوانی به توان نو تجربه موفق
 برای اصفهان

مریم یادگاری :    در برنامه ای متفاوت جوانان و نوجوانان اصفهانی 
روی صحنه ای که این بار مدیران شهری برایشان فراهم کردند شور 
جوانی خود را بروز دادند و این نوع بروز استعداد شاید رد کردن خط 
قرمز از نگاه خیلی از افراد باشد اما این فرصت به وجود آمد و استعداد 
نوجوانان اصفهان عرصه ظهور یافت، عرصه ای که ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مهیا کرد و چه خوب این استعداد 
بروز کرد و با مشارکت صدا و ســیما به صورت یک برنامه تلویزیونی 
نشان داده شد و امید می رود که برنامه »جوانی به توان نو« به یکی از 
برندهای شهری و کشوری تولید اصفهان مانند زنده رود تبدیل شود. 
و در نهایت این بچه ها در حضور خانواده خود در آئینی تجلیل شدند، 
و آئین تجلیل از عوامل برنامه تلویزیونی »جوانی به توان نو« در تاالر 
هنر اصفهان برگزار گردید و از علی یزدانی کارگردان، مهدی نظیفی 
کارگردان فاطمه مسعودی نژاد منشــی صحنه علی افشار تدوینگر، 
علیرضا ترابی سرپرست نویســندگان، محمدجواد کرمی بازیگردان، 
ســجاد موســوی بازیگر، مهدی بلوری نژاد بازیگر و نویسنده، غزل 

قصری نویسنده و سایر عوامل آن تقدیر شد.

    باید نسل جوان را شناخت
در این مراسم که با حضورعوامل این برنامه تلویزیونی و خانواده آنها 
همچنین مسئوالن شهرداری و ســازمان صداوسیما برگزار شد علی 
قاسم زاده شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه اگر به عنوان کارگزار و 
متوالیان تعلیم و تربیت نسل جدید را از نو نشناسیم در برنامه ریزی 
و تعریف استراتژی ها دچار خطا خواهیم شد تاکید کرد: اعتقادداریم 
تمام دســتگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط با نوجوانان با اعتماد و 
فراهم نمودن بستر مهارت آموزی در کلیه زمینه های رشد فرهنگی 
اجتماعی مذهبی اقتصادی آنان، مســیر رشد و ســالمت روحی و 
جسمی شان را می توانند هموار کنند. وی نسل نوجوان و جوان را نسل 
ناشناخته ای دانست و گفت: به علت ســرعت تحوالت فهم سنتی از 
نوجوان و جوان در میان مردم وجود دارد که با واقعیت متفاوت است 

که باید در راستای اصالح آن تالش کرد.

    حمایت از نوجوانان جزو اولویت ها
مجتبی شــاهمرادی رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان نیز در ادامه این برنامه با تاکید بر اینکه به نوجوانان 
قول می دهم حمایت از آن ها در هر جایگاهــی را جز اولویت هایمان 
باشد. شــاهمرادی افزود: برای ارتقا فعالیت جوانان و نوجوانان تمام 
توان شــهرداری را به کار می گیریم و در صورت حمایت صداوسیما 
این برنامه به یک تولید شاخص کشوری تبدیل می شود. وی با اشاره 
به اینکه اگر حمایت های صداوسیما نبود شاید این اتفاق خوب برای 
نوجوانان در این برنامه نمی افتاد گفــت: نیروی جوانی خالقیتی که 
جوانان و نوجوانان دارند و توانی که برای پشت سر گذاشتن مرزهای 
خودساخته ما در آن هاست که کمتر جدی گرفته می شود هر جا به 
این انرژی بها دادیم و اجازه تجربه و اهمیت دادیم همیشــه شــاهد 
اتفاقات خوب بودیم. به گفته مجتبی شاهمرادی اعتماد به نوجوانان 
سرآغازی برای باز کردن این مسیر بود و تالش می شود این مسیر با 
آموزش ادامه داشته باشد. او تصریح کرد: بدون شک برنامه جوانی به 
توان نو به یکی از برندهای شهری و کشوری تولید اصفهان مانند زنده 

رود تبدیل خواهد شد.

    کارها را به جوانان واگذار می کنیم
بهرام عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان نیز در این 
مراسم یاد آور شد: هرکجا به نوجوانان و جوانان اعتماد کرده ایم موفق 
شده ایم و برنامه جوانی به توان نو گواه این مطلب است. او ادامه داد: با 
بهره گیری از این تجربه موفق در حوزه های دیگر نیز به همین سبک 
عمل خواهیم کرد و یکی از سیاســت های صداوسیمای اصفهان این 
است که ســال آینده کارهای زیادی را به نوجوانان و جوانان واگذار 
کنیم. عبدالحسینی حضور شهردار فرهنگی را فرصتی غنیمت برای 
توســعه این بخش در اصفهان دانست و خاطرنشــان کرد: باید همه 
اتفاقاتی که شاید می شد در سال های گذشته و در حوزه فرهنگ اتفاق 
می افتاد را امروز جبران کنیم، گاهی شــاید نگاه مردم به شهرداری 
این است که باید این نهاد فقط در زمینه فعالیت های عمران و توسعه 
شهری اقدام کند درحالی که در دنیا عمده کار فرهنگی شهر به عهده 
شهرداری ها است. او خاطرنشان کرد: ورود به فعالیت های فرهنگی 
برای شهرداری کار سختی است چون عادت داریم مدیر را بار کارهای 
ســخت افزاری ارزیابی کنیم اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که 
اگر شــهر زیبا داشته باشــیم اما در حوزه فرهنگ کارنکرده باشیم و 
فرهنگ مردم در وضعیت مناســبی نباشد، شهر خراب می شود پس 
سرمایه گذاری در این زمینه ضروری است. مدیرکل صداوسیمای مرکز 
اســتان از ادامه برنامه »جوانی به توان نو« بعد از ماه مبارک رمضان 
خبر داد و افزود: برخالف کسانی که گمان می کردند امروز اختتامیه 
این برنامه را برگزار می کنیم باید گفت که پس از ماه رمضان با سبک و 
سیاق جدید، تولید و پخش برنامه ادامه خواهد داشت. وی گفت: برنامه 
جوانی به توان نو تجربه موفق کشوری بود که با حمایت شخصیت های 
فرهنگی شــهر و تعامل با نوجوانان که دارای شور و انرژی هستند به 

ثمر نشسته است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان:

نگاه تمدن ساز 
رهبر معظم انقالب 

سرآمد همه تفکرات 
است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: نگاه امام و رهبری در بحث تمدن ســازی و 

صدور انقالب سر آمد همه تفکرات است.
مسعود احمدی نیا اظهارداشت: همه ما در مقابل این 
یادگار مسوول هستیم و اندیشه امام )ره( نیز بر این 
بود که همه ملت ایران با همدلی در مکتب اهل بیت 
)ع( قرار گیرند.وی ادامه داد: اثرات بصیرت شــهدا 
در ســایه والیتمداری اکنون در عرصه استراتژیک 
مشخص شده و آن عزیزی که خدا را بشناسد و راهبرد 
تفکر آزادی خواهی در برابر اســتکبار داشته باشد 

می تواند در مقابل هیمنه دشمن ایستادگی کند.
احمدی نیا با اشــاره به اینکه اصفهــان ده درصد 

ایثارگران کشــور را در خود جای داده است، بیان 
داشت: همین یادگاران دوران دفاع مقدس جاودانه از 
انقالب دفاع می کنند و ملت عزیز اصفهان در صبر و 
استقامت والدین، صبوری جانبازان و آزادگان سرآمد 
است.وی تاکید کرد: ۹۰ درصد جانبازان معتقدند 
جهاد ادامه دارد و به فرموده رهبری ظرفیت جوانان 
در ابعاد مختلف امروز در نظام اســالمی نمی تواند 

موجب کم توجهی به سیره شهدا شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: کم توجهی به راهبرد و استراتریک گام دوم کم 
توجهی به نظام است اما دشمنان بدانند ما آرامش آنها 

را بر هم می ریزیم.

وی بیان داشت: این صالبت و بزرگی و عزت حاصل 
مکتب و نگاه متعالی خداوند اســت و اگر کسی در 
مسیر والیت از مســیر امام )ره( خارج شد در برابر 
جایگاه نظام اسالمی چه مسئول با حکم و چه یک 

ایرانی در برابر نظام انقالب اسالمی مسوول است.
وی اضافه کرد: عدم انتقال فرهنگ شهادت موجب 
می شود دشمن ما را نشان گرفته و با بمب باران افکار 

خود اهداف شومی را پیاده کند.
احمدی نیا تصریح کرد: صبوری خانواده شهدا و نگاه 
آنها به نگهداری از دستاوردهای انقالب نه یک گام 
که چند گام جلوتر است و نباید مورد بی توجهی و 

فراموش قرار گیرد. 

گزارش ویژه

رییس کانون های مساجد:

 مسجد محوری نیازمند اعتبار بخشی
 به این حوزه است

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی:

شاخص های سالمت و کم تحرکی در استان اصفهان 
نگران کننده است

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: مسجد محوری و هدایت 
امور از این مراکز دینی بدون اعتبار بخشی و توزیع سرمایه کارساز نخواهد بود.

حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی در گفت و گو با ایرنا افزود: تحقق مسجد محوری و 
پیشگامی امور فرهنگی و اجتماعی از پایگاه دینی نیازمند توزیع اعتبار و سرمایه بین این مراکز 

است.
به اعتقادی وی، توزیع سرمایه ها در دیگر نهادها و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و انتظار کار در 
مسجد بی معنا و امکان پذیر نیست چرا که نیروی انســانی توانمند فعال در این مراکز نیازمند 

حمایت هستند.
رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه به دنبال جذب 
اعتبارات حوزه های مختلف در مســاجد برای انجام کارکردها و رسالت های این مراکز هستیم، 
تصریح کرد: بسیاری از مدیران آماده همکاری هستند تا با هم افزایی بین نیروی انسانی متعهد و 

کار صادقانه که کمتر با غل و غش همراه است، کارکرد مساجد مثل صدر اسالم احیا شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست راه اندازی مراکز بدیل فرهنگی در جوار مساجد غلط بوده و کارکرد این 
مراکز دینی را کم رنگ کرده است، تصریح کرد: ایجاد فرهنگ سرا، مؤسسات آموزشی و تشکل های 
اجتماعی در کنار مساجد بر کارکرد این مراکز اثر گذاشته و به عنوان یکی از عوامل کاهش حضور 

نسل جوان و نوجوان در مسجد مطرح است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: هم اینک انسجام بخشی به کانون های مساجد در 
دست اقدام است و با تشکیل شبکه به هم پیوسته و مویرگی در سراسر کشور زمینه های هم افزایی 

کار بر محور خانه های خدا فراهم شده است.

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی گفت: با وجود اینکه در ماه های اخیر هیات ورزش های همگانی 
اصفهان از جایگاه ۲۹ کشور به ۲۰ ارتقا یافته است اما وضعیت کم تحرکی و شاخص های سالمت در 

این استان همچنان نگران کننده و نیازمند توجه بیشتر است.
محمدرضا فروحی در حاشیه مجمع ساالنه هیات ورزش های همگانی استان اصفهان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با اشاره به تغییرات اخیر در هیات ورزش های همگانی استان و حضور سرپرست جدید 
اضافه کرد: در ۲ ماه اخیر با حضور سرپرست جدید این هیات در کشور از جایگاه ۲۹ به ۲۰ ارتقا پیدا 
کرده است و در صورت ادامه روند فعالیت ها به همین شکل در هیات، در سال جدید اتفاقات خوبی 

برای ورزش همگانی استان رخ می دهد.
فروحی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که با استاندار اصفهان در سال جدید خواهیم داشت از مسووالن 
استان درخواست می کنیم که برای توسعه ورزش همگانی و کاهش آمار کم تحرکی در این استان به 

صورت جدی تر اهتمام بورزند.
دبیر فدراسیون ورزش های همگانی در خصوص کمک های مالی به این هیات در سال جاری گفت: 
بودجه هیات ها بر اساس قوانین از طریق ادارات کل ورزش و جوانان اختصاص می یابد اما فدراسیون 
نیز موظف است ۱۰ درصد از بودجه تخصیص یافته ساالنه خودش را بین هیات های استانی تقسیم 
کند.وی ادامه داد: ۶ برابر مبلغی که مصوبه قانونی است به هیات اســتان اصفهان در سال ۱۴۰۰ 

پرداخت شده است.
وی افزود: شاخص سالمت و تحرک در استان اصفهان و آمارهای وزارت بهداشت در وضعیت مناسبی 
نیست و نشان دهنده این است که فعالیت های ورزش همگانی در این استان کافی نیست یا در مسیر 

درستی قرار نگرفته است.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: بدون شک ریشه کنی فقر در کوتاه 
مدت امکان پذیر نیست و اینکه بتوانیم با یک کار کوتاه مدت فقر را 
ریشه کن کنیم تصوری اشتباه است چرا که با این تصور یا تعریف 
درستی از فقر نداشته یا داده و اطالعات درستی از این پدیده نداریم.

مهدی شاکران در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای ریشه کنی 
فقر در کشــور، اظهار کرد: در مرحله اول باید تعریفی واقعی از فقر 
داشته باشــیم و بدانیم که حقیقتاً خط فقری که تعریف می شود 
اعداد و ارقام آن با واقعیت های میدانی یکی است یا خیر. بنابراین اگر 
تعریف درستی از فقر نداشته باشیم نمی توانیم برای آن راهکاری 

داشته باشیم.
وی افزود: در قدم بعدی به یک بانک جامع اطالعاتی از میزان درآمد 
افراد جامعه نیاز داریم. در حال حاضــر این بانک اطاعاتی و میزان 
دارایی ها و درآمدهــای افراد جامعه را نداریم. در ســال های اخیر 
مجلس تالش هایی را با تصویب قانون مالیاتی انجام داده که هنوز 
این قوانین جدی گرفته نشده است. از سال های قبل هم قوانینی 
برای ثبت دارایی های افراد وجود داشته و در حقیقت داده اقتصادی 

خانوارهای کشور باید یک داده اقتصادی دقیق داشته باشد.
سخنگوی جمعیت پیشرفت و عدالت استان اصفهان، تصریح کرد: 
پس باید تعریف و اطالعات درستی از فقر داشته باشیم و بر مبنای 
این دو شاخص راهکار پیشنهاد دهیم. بدون شک ریشه کنی فقر در 

کوتاه مدت امکان پذیر نیست و اینکه بتوانیم با یک کار کوتاه مدت فقر 
را ریشه کن کنیم تصوری اشتباه است، چراکه با این تصور یا تعریف 
درستی از فقر نداشته یا داده و اطالعات درستی از این پدیده نداریم.

شاکران گفت: وقتی سیستم اقتصادی کشور را اصالح کنیم و سازو 
کارهای اقتصادی کشور اصالح شود در کنار مشارکت های مردمی 
می توانیم فقر را کاهش دهیم. رفع ۱۰۰ درصدی فقر بســتگی به 
تعریفی دارد که از فقر ارائه می دهیم که براساس داده های موجود 

می توانیم فقر ریشه کن کنیم یا خیر؟
وی ادامه داد: اگر می خواهیم آسیب های ناشــی از فقر را کاهش 
دهیم و تعداد خانوارهایی را که فقیر محسوب می شوند در جامعه 
بکاهیم باید سیســتم اقتصادی کشــور را در کنار دعوت مردم به 
مشارکت اجتماعی، اصالح کنیم. مردم برای کمک به نیازمندان 
و رفع دغدغه های هم نوعان خود خوب عمل می کنند و سنت های 
زیادی را در فرهنگ ایرانی و دینــی خود برای کمک به محرومان 

داریم. فرهنگ انفاق و مساوات، زکات و صدقه در ذات مردم ایران و 
مسلمانان وجود دارد که هیچ جای دنیا چنین فرهنگ هایی وجود 
ندارد. پس در مشارکت مردمی مشکلی نداریم و در سطح مطلوبی 
مردم همیشه مشارکت می کنند.این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اما 
وقتی ساز و کار و سیستم اقتصادی کشور به گونه ای است که در یک 
مدت زمان کوتاه ناگهان شوک های بزرگ اقتصادی به مردم وارد 
می شود و سطح رشد قیمت ها و هزینه های زندگی با رشد درآمدها 
نمی تواند باالنس شود، طبیعتاً سبب می شود که مردم فقیرتر شوند. 
پس حل چنین مشــکالتی ظرف یک هفته، یک ماه یا دو ماه حل 

نمی شود و باید با ریل گذاری درست به مرور اتفاق بیفتد.
شاکران خاطرنشــان کرد: پس اگر فکر کنیم با یک سری حرکات 
ضربتی مانند پرداخت یارانه های باال می توانیم مشکل فقر را ریشه ای 
حل کنیم راه را به خطا رفته ایم. این اقدامات تنها می تواند التیام بخش 
باشد، اما کار را به شکل دائمی حل نمی کند. معتقدم باید بیماری 
اقتصاد کشور را برطرف و کشور را از بند شرکت های خصولتی آزاد 
کنیم، چرا که این شرکت ها معلوم نیست به کجا پاسخگو هستند و 
میزان درآمدهای آنان شفاف نیست.سخنگوی جمعیت پیشرفت و 
عدالت استان اصفهان گفت: اگر بتوانیم یک سازوکار مالیاتی درست 
وضع کنیم می توانیم از یک شکاف طبقاتی بیشتر جلوگیری کنیم و 

تبعات اجتماعی و امنیتی آن را تا حد زیادی از بین ببریم.

یک فعال سیاسی:

ریشه کنی فقر به شکل ضربتی 
امکان پذیر نیست

 زندگی سالم
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گفت و گو

ـــس  ـــهر در مجل ـــی ش ـــردم خمین ـــده م نماین
ـــت  ـــه کلی ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ش
مذاکـــرات عزتمندانـــه و بـــدون هیـــچ 
ـــت:  ـــت، گف ـــان اس ـــی در جری ـــه ابهام گون
باالرفتـــن ســـطح تضمین هـــا و نـــدادن 
ــم  ــات مهـ ــرب از موضوعـ ــه غـ ــاز بـ امتیـ

ایـــن دور از مذاکـــرات اســـت.
ـــو  ـــت و گ ـــی« در گف ـــی نقدعل ـــد تق »محم
ــز در  ــوط قرمـ ــورد خطـ ــا در مـ ــا ایرنـ بـ
مذاکـــرات گفـــت: خطـــوط قرمـــز نظـــام 
ـــن دور از مذاکـــرات بحـــث اســـتفاده  در ای
صلـــح آمیـــز از فنـــاوری و دانـــش هســـته ای 
ـــبت  ـــد نس ـــه نبای ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــت ک اس
ـــاه  ـــش کوت ـــن دان ـــدن از ای ـــروم ش ـــه مح ب
ـــد  ـــه بخواه ـــی ک ـــه توافق ـــر گون ـــم وه بیایی
ـــد،  ـــروم کن ـــته ای مح ـــش هس ـــا را از دان م
محکـــوم اســـت و خواســـته دولـــت و 
ــز از  ــح آمیـ ــتفاده صلـ ــم اسـ ــس هـ مجلـ
دانـــش هســـته ای اســـت و رهبـــر معظـــم 
انقـــاب هـــم بارهـــا بـــر ایـــن موضـــوع 

تاکیـــد کردنـــد.
ــه  ــهر اضافـ ــی شـ ــردم خمینـ ــده مـ نماینـ
بحـــق  دیگـــر خواســـته های  از  کـــرد: 
ملـــت ایـــران در ایـــن مذاکـــرات بحـــث 
فـــروش نفـــت اســـت کـــه بایـــد موانـــع 
از ســـوی  نفـــت  فـــروش  پیـــش روی 
ـــرای بازگشـــت  آمریـــکا برداشـــته شـــود و ب
ـــی حاصـــل از فـــروش نفـــت هـــم  ـــع مال مناب
هیـــچ گونـــه شـــرطی نباشـــد کـــه در عـــوض 
پـــول نفـــت، کاال دهنـــد و یـــا اینکـــه محـــل 
مصـــرف را بـــر ای مـــا مشـــخص کننـــد 
ایـــن موضـــوع بـــرای ملـــت ایـــران غیـــر 
قابـــل قبـــول اســـت وبایـــد در مذاکـــرات 

بـــه صـــورت جـــدی دنبـــال شـــود.
مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  عضــو 
تصریــح کــرد: لغــو کلیــه تحریــم از دیگــر 
خطــوط قرمــز ایــن دور از مذاکرات اســت 
کــه بــرای ایــران اولویــت دارد و اگــر بنــا 
اســت ایــن اهــداف را تأمیــن نکنیــد و مــا 
قــراردادی را بــا غــرب در ایــن زمینــه امضا 

نخواهیــم کــرد.
ــورات  ــان امـ ــس در جریـ  مجلـ
ـــرد ـــرار می گی ـــرات ق ـــز مذاک ری

نماینـــده مـــردم خمینـــی شـــهر بـــا مثبـــت 
ـــت:  ـــن گف ـــرات وی ـــردن مذاک ـــی ک ارزیاب
باالرفتـــن ســـطح تضمین هـــا و نـــدادن 
ــم  ــات مهـ ــرب از موضوعـ ــه غـ ــاز بـ امتیـ
ــت  ــت. کلیـ ــرات اسـ ــن دور از مذاکـ ایـ

مذاکـــرات عزتمندانـــه و شـــفاف بـــدون 
ـــت و  ـــان اس ـــی در جری ـــه ابهام ـــچ گون هی
ـــز امـــور  ـــان ری مجلـــس هـــم کامـــًا درجری

ــرد. ــرار می گیـ ــرات قـ مذاکـ
وی اضافـــه کـــرد: هیـــچ گونـــه قـــرارداد 
ــای  ــس و نهادهـ ــد مجلـ ــل تأییـ ــر قابـ غیـ
قانونـــی نداریـــم و تیـــم مذاکـــر کننـــده هـــم 
ـــل و  ـــه مج ـــه را ب ـــزارش در لحظ ـــاً گ مرتب
ـــد.  ـــام می کنن ـــی اع ـــت مل ـــیون امنی کمیس
ـــدارد  ـــم وجـــود ن ـــن تی مخفـــی کاری در ای

و ایـــن بزرگتریـــن امتیـــاز اســـت.
ـــا  ـــای م ـــرد: دیپلمات ه ـــه ک ـــی اضاف نقدعل
ـــع  ـــد از موضـــع قـــدرت از مناف ســـعی کردن
ــد  ــزی زایـ ــد و چیـ ــت کننـ ــی حمایـ ملـ
بـــر تعهداتـــی کـــه در برجـــام نوشـــته بـــه 
غـــرب اعطـــا نکننـــد و تضمین هـــای الزم 
ــا نقـــاط قوتـــی اســـت  را بگیرنـــد و اینهـ

کـــه در مذاکـــرات وجـــود دارد.
ـــل  ـــده در مقاب ـــره کنن ـــم مذاک تی
ـــت  ـــرب مقاوم ـــی غ ـــاده خواه زی

ـــت ـــرده اس ک
ــاده  ــم زیـ ــل هـ ــرف مقابـ ــزود: طـ وی افـ
ـــی  ـــود را دارد و ویژگ ـــاص خ ـــی خ خواه
ــه  ــره کننـــده ایـــن اســـت کـ تیـــم مذاکـ
در مقابـــل زیـــاده خواهـــی هـــا مقاومـــت 
ـــوارد  ـــه م ـــه لحظ ـــه ب ـــت و لحظ ـــرده اس ک
را بـــه شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی و 
ســـایر نهادهـــا گـــزارش می کنـــد و ایـــن 
مذاکـــرات بـــه هـــر کجـــا بینجامـــد از 
دیپلمات هـــای و وزرات امـــور خارجـــه و 
ـــه ای از  ـــه لحظ ـــم ک ـــکر می کن ـــت تش دول

منافـــع ملـــی ایـــران کوتـــاه نیامدنـــد.
ـــی مســـائل حاشـــیه ای  ـــده مـــردم خمین نماین
مذاکـــرات را تخریـــب خوانـــد و گفـــت: 
ــی  ــع ملـ ــته منافـ ــه در گذشـ ــانی کـ کسـ
کشـــور را مـــد نظـــر قـــرار ندادنـــد و االن 
می بیننـــد کـــه می شـــود بـــا در نظـــر 
ــرد و  ــره کـ ــردم مذاکـ ــع مـ گرفتـــن منافـ
بـــرای اینکـــه خـــود را تطهیـــر کننـــد در 
ـــه  ـــی ب ـــال اتهامات ـــه دنب ـــانه ها ب ـــی رس برخ
تیـــم مذاکـــره کننـــده هســـتند و در بیـــن 

مـــردم هـــم جایگاهـــی ندارنـــد.
وی در مـــورد اعضـــای تیـــم مذاکـــره 
ـــای  ـــری از نیروه ـــای باق ـــت: آق ـــد گف کنن
شایســـته  دیپلمـــات  و  نخبـــه  و  زبـــده 
کشـــور هســـتند و بـــا مردانگـــی مذاکـــره 
می کننـــد و سیاســـت های کلـــی نظـــام را 

ــد. ــال می کننـ ــت دنبـ ــا جدیـ بـ

نماینده مردم خمینی شهر:
مذاکرات عزتمندانه و شفاف درحال انجام است

بیـدگل  و  آران  فرمانـداری  سرپرسـت 
ایـن  در  دام  طـرح سرشـماری  اجـرای  از 
دام هـای سـبک  بخـش  دو  در  شهرسـتان 
و سـنگین خبـر داد. علـی اکبـر رضایـی در 
گفـت و گـو بـا مهـر، بـا اشـاره بـه اینکـه 
امنیـت غذایـی یکـی از دغدغه هـای اصلی 
کشـوری  و  محلـی  مسـئوالن  و  مدیـران 
اسـت، اظهـار داشـت: در ایـن بیـن دام و 
از  زیـادی  بخـش  تأمیـن  دلیـل  بـه  طیـور 
مـواد غذایـی مـردم نقـش مهمـی دارنـد. 
وی بـا بیـان اینکه بـه منظور توزیـع عادالنه 
نهاده هـای دامـی بایـد دام هـای موجـود در 
سـطح شهرسـتان سرشـماری شـود، ابـراز 
آران  دام هـای  سرشـماری  طـرح  داشـت: 
و بیـدگل در دو بخـش دام هـای سـبک و 
سـنگین اجـرا شـد. سرپرسـت فرمانـداری 
آران و بیـدگل بـا بیـان اینکـه این طـرح در 
دو بخـش مرکـزی و کویـرات شهرسـتان 
آران و بیـدگل اجـرا شـد، تصریـح کـرد: 
۲۶ نفـر آمارگیـر در ایـن طـرح مشـارکت 
و نسـبت به سرشـماری دام ها اقـدام کردند. 
وی با اشـاره به اینکه اطاعـات گردآوری 

شـده در ارائـه خدمـات مـاک عمـل قرار 
می گیـرد، گفـت: کسـب اطاعـات بـرای 
عادالنـه  توزیـع  و  دام هـا  مصـرف  سـرانه 
نهاده هـای دامـی از جملـه دالیل شناسـنامه 
اسـت.  دامداری هـا  و  دام  کـردن  دار 
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  رضایـی 
خـود بـا اشـاره به فرارسـیدن نـوروز و لزوم 
بـرای  صحیـح  برنامه ریـزی  یـک  اتخـاذ 
سـاماندهی مسـافران نـوروزی تاکیـد کرد: 
شهرسـتان  در  موجـود  مسـافرهای  خانـه 
تـا  می شـوند  سـاماندهی  بیـدگل  و  آران 
ارائـه خدمـات به مسـافران در ایـن موضوع 
بـه صـورت مطلـوب انجـام شـود. وی بـا 
اشـاره بـه برخـی از دغدغه هـای فرهنگـی 
در مـورد مسـائل مربـوط بـه گردشـگری 
بـه خصـوص در بخـش مرنجـاب تاکیـد 
کـرد: ایـن دغدغه هـا بایـد مرتفـع شـود و 
اینکـه بخواهیـم بـا پـاک کـردن صـورت 
مسـئله نسـبت به بسـتن راه کویـر کنیم این 
تصمیم درسـت نیسـت و جایگاهـی هم در 
بیـن مدیـران و مسـئوالن شهرسـتان آران و 

بیـدگل نـدارد.

مهــران ســرمدیان، بــا اشــاره بــه اینکــه میــراث فرهنگــی 
ناملمــوس نمــادی از اصالــت و هویــت یــک جامعــه 
اســت، اظهــار داشــت: دو اثــر میــراث فرهنگــی ناملموس 

کاشــان در یونســکو ثبــت شــده اســت
ــاه محــرم و  ــی م ــه اینکــه چــاووش خوان ــا اشــاره ب وی ب
آئیــن شــیخ رضــای کاشــان ایــن دو عنصــر فرهنگــی تازه 
ــار ملــی هســتند، خاطرنشــان  ثبــت شــده در فهرســت آث
کــرد: ثبــت عناصــر فرهنگــی بــرای فهرســت آثــار ملــی 
نیازمنــد پژوهــش، مطالعــه میدانی و مســتند نگاری اســت.

 ســرمدیان بــا اشــاره بــه اینکــه در آئیــن چــاووش 
خوانــی مــاه محــرم مــردم کاشــان در آخریــن روز از مــاه 
ذی الحجــه در بــازار مــردم را از رســیدن مــاه محــرم مطلــع 
ــق  ــه متعل ــا ک ــیخ رض ــوغ ش ــن ت ــت: آئی ــد، گف می کنن
ــت  ــای باف ــی از محله ه ــام در یک ــن ن ــه همی ــی ب ــه هیئت ب
تاریخــی کاشــان اســت نــزد مــردم از قداســت و احتــرام 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی

ــر  ــویان و هن ــم قالی ش ــه مراس ــان اینک ــا بی ــرمدیان ب  س
ــن دو عنصــر فرهنگــی  ــی کاشــان ای ــای قالیباف مهارت ه
ــر  ــت: ۴۰ عنص ــراز داش ــت، اب ــکو اس ــان در یونس کاش
فرهنگــی ناملمــوس کاشــان نیــز در فهرســت آثــار ملــی 

ــت شــده اســت. ثب
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی کاشــان بــا بیــان اینکــه در 
ــان  ــوس کاش ــی ناملم ــر فرهنگ ــه دو عنص ــن نمون آخری
نیــز در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده اســت، تصریــح 
کــرد: مطالعــه و مســتند نــگاری و تدویــن ایــن دو عنصــر 
انجــام و مراحــل ثبــت آن در فهرســت آثــار ملــی هــم بــه 

ســرانجام رســید.
ســرمدیان افــزود: بــرای ثبــت ملــی برخــی دیگــر از 
عناصــر فرهنگــی شهرســتان کاشــان ماننــد ختــم ســوره 
انعــام شــهر کامــو، خواســتگاری و عروســی شــهر برزک، 
مهــارت پخــت باقلــوای کاشــان و غیــره در حــال مطالعــه 

و مســتند نــگاری هســتیم.

حق  دستگاه ها  اینکه  بیان  با  چادگان  امام جمعه 
را  سواحل  کنار  در  ساخت وساز  و  فنس کشی 
به  چادگان  مردم  دسترسی  باید  گفت:  ندارند، 
ساحل زاینده رود آزاد شود و نهادها و دستگاه ها 
نفعی  چادگان  برای  ساحل  از  استفاده  مقابل  در 
داشته باشند. حجت االسام سید محمود بنی جمالی 
این  نماز جمعه  در خطبه های  امام جمعه چادگان 
هفته شهر چادگان با تأکید بر اینکه برای رسیدن به 
رستگاری راهی جز پیمودن تقوا نیست، اظهار کرد: 
بحث امروز دنیا، درگیری روسیه و اوکراین است 

زیرا کل دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.
باوری  خوش  و  لوحی  ساده  اینکه  بیان  با  وی 
اوکراین برای سایر ملت ها در اعتماد به آمریکا آینه 
عبرت باشد؛ افزود:، اوکراین به امید وعده کمک 
آمریکا نشست و نتیجه این شد که امروز مردمش 

آواره و کشورش ویران شده است.

بنی جمالی با تأکید براینکه کشور باید قدرتمند و 
قوی شود تا زیر بار تحریم دشمنان خرد نشویم، 
گفت: وقتی ملتی انتخاب نابجا داشته باشند و بازیگر 
فکر می کند عرصه  بازیگر  مدار کند  را سیاست 
تنها رجزخوانی  و  است  بازیگری  میدان  سیاست 
می کند و ملت و کشور را به فنا می دهد، اگر رئیس 
جمهور اوکراین ذره ای سیاست داشت کشورش را 
به امید وعده آمریکا حیات خلوت آمریکا نمی کرد 
این  به  اکنون  و  نمی رفت  روسیه  با  جنگ  به  و 

وضعیت نمی رسید.
امام جمعه چادگان با اشاره به اینکه امروز مدیون 
سیاست  ندادن  دخالت  در  رهبری  معظم  مقام 
ملی  عرصه  در  افزود:  هستیم،  کشور  در  آمریکا 
تدابیری اندیشیده شده است که امنیت در کشور 

حاکم است.
وی با اشاره به اجرای حکم آزاد سازی ها در کنار 

رودخانه زاینده رود، گفت: در شهرستان چادگان، 
قسمتی از آزاد سازی سواحل رودخانه در اختیار 
آب منطقه ای بود که با ورود دادستان قرار شد آب 

منطقه ای سکوهای کنار دریاچه را تخریب کند.
نهادها و  به سایر  باید  اقدام  این  افزود:  بنی جمالی 
بستر  و  حریم  در  زیرا  کند  پیدا  تسری  ارگان ها 
رودخانه فنس کشی، و بهره برداری می کنند و حتی 
شدند  سواحل  به  شهرستان  مردم  دسترسی  مانع 
در صورتی که حقوق شهروندی است، در سفر 
کیلومتر  حدود ۱۲  کردم  عرض  وی  به  استاندار 
ساحل زاینده در شهرستان چادگان است اما مردم 

اجازه رفتن به کنار ساحل ندارند.
امام جمعه چادگان با بیان اینکه باید دسترسی مردم 
گفت:  شود،  آزاد  زاینده رود  ساحل  به  چادگان 
دستگاه ها حق فنس کشی و ساخت وساز در کنار 
سواحل را ندارند، اکنون دولت پای کار آمده و 

می خواهد مسأله را حل کند، از تمام دستگاه هایی 
توقع  دارند  که در کنار سواحل چادگان مجتمع 
داریم در احقاق حقوق مردم پیشگام شوند و صرف 
باید  نیست،  کافی  شهرداری  عوارض  پرداخت 
آزادسازی ها اجرا و سپس حقوق مردم شهرستان 

احقاق شود.
وی تصریح کرد: ۶ ماه پیش به شرکت ذوب آهن 
اصفهان رفتم و گفتم که ۵۰ سال است از خاک و 
سواحل چادگان بهره می برید اما هیچ نفعی برای 

شهرستان ندارید.
از  بخشی  تا  دادند  قول مساعد  بنی جمالی گفت: 
نیازمندی های شهرستان را تأمین کنند و امیدوارم 
مدیر عامل جدید ذوب آهن این روال را ادامه دهد، 
مطالبه گری حق ما است و سایر ارگان ها و نهادها 
در مقابل استفاده از سواحل برای شهرستان چادگان 

نفعی داشته باشند.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل خبر داد:

اجرای طرح سرشماری دام در آران و بیدگل
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان خبر داد؛

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی کاشان

امام جمعه بادرود خواستار شد:

ضرورت نظارت ویژه مسؤوالن بر بازار شب عید
امام جمعه بادرود با بیان اینکه از بازاریان و فروشندگان انتظار داریم که انصاف داشته باشند و مراعات حال مردم 
را کنند، گفت: انتظار از مسؤوالن هم این است که نظارت را جدی بگیرند تا به مردم آسیبی نرسد. حجت االسام 
محمد یعقوبی امام جمعه نطنز در خطبه های این هفته نماز جمعه نطنز اظهار کرد: جوانان دانشمند ایرانی موفق 
شدند دومین ماهواره نور را که یک ماهواره نظامی است در فاصله ۵۰۰ کیلومتری در مدار زمین قرار داده و 
این فعالیت بسیار مهم به نتیجه رسید.  وی افزود: این دستاورد صرفاً فنی نیست، بلکه این پیروزی و غلبه بر اراده 
قدرت هایی است که نمی خواستند ایران در این راه پیشرفت کند و ما به عنوان اولین کشور مسلمان در دنیا موفق 

شدیم این ماهواره را در مدار زمین قرار بدهیم.
یعقوبی اذعان کرد: آمریکا در جنگ ها کاری به انسانیت و حقوق بشر ندارد و می خواهد جهان دائم در حال 
بحران باشد و هیچ گاه هم از روی دلسوزی و نیت خیر به هیچ کشوری کمک نکرده و سر قول خود نبوده است. 
حجت االسام علیرضا قاسمی امام جمعه بادرود هم در خطبه های نماز جمعه بادرود اظهار کرد: از جمله اخبار 
خوب و نویدبخش که حقیقتاً امید را در دل ها زنده کرده است، خبر احیای یک صد واحد غیرفعال و نیمه فعال 
اقتصادی در کشور است که خوشبختانه دیروز با حضور مسؤوالن کشوری و استانی و شهرستانی به صورت 
ویدئوکنفرانس مراسم احیای شرکت بنیان صنعت کویر سپاهان بادرود در ناحیه صنعتی سرآسیاب کلید خورد 
که این خبر بسیار خوب و مسرت بخش است. قاسمی بیان کرد: در هفته پایانی سال به فروشندگان و بازاریان و 
همه کسانی که به نوعی در بازار کار می کنند تقاضا دارم که قدرت مردم در زمینه خرید اجناس موردنیاز را درک 
کرده و از بازاریابان و فروشندگان انتظار داریم که انصاف داشته باشند و مراعات حال مردم را بکنند و از طرفی 
انتظاری که از مسؤوالن و ناظران بر بازار داریم این است که این نظارت را جدی بگیرند تا به مردم آسیبی نرسد

استاندار اصفهان در نشست خبری:

تکمیل پروژه کنارگذر خوانسار سرعت می گیرد
استاندار اصفهان گفت: پروژه کنارگذر خوانسار در اولویت است و 
مقرر شد با تشکیل کمیته ای نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و تأمین 
اعتبار اقدام اساسی انجام شود. سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در 
نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه سفرهای شهرستانی نمادی 
از خدمت صادقانه به مردم است، اظهار کرد: تاش می کنیم در 
سفرهای شهرستانی رسانه ها به عنوان جهادگران عرصه تبیین حضور 
داشته باشند تا ارتباط تنگاتنگی نیز میان مسووالن دستگاه ها و رسانه 
برقرار شود. وی گفت: مسووالن از طریق رسانه بیشتر در جریان امور 
و مسائل شهرستان ها و استان قرار می گیرند و از نزدیک مشکات 
استانی  با حضور دستگاه های  را در شهرستان های مختلف  مردم 
مورد بررسی قرار می دهند. مرتضوی افزود: در جریان برگزاری 

جلسه شورای اداری مشترک استان با شهرستان، مشکات خوانسار 
پیگیری شد. استاندار افزود: امروز برخی از پروژه ها از جمله پروژه 
کنارگذر شرق خوانسار و فاضاب شهرستان، پروژه های آبرسانی 
و تصفیه خانه شهرستان و برخی پروژه های اقتصادی مورد بازدید 
قرار گرفت تا ضمن تأمین اعتبار سریع تر به بهره برداری برسد. وی 
با بیان اینکه امروز همزمان در حوزه معاونت اقتصادی، ستاد تسهیل 
استان با حضور دستگاه های استانی در شهرستان برگزار و نزدیک 
به ۳۲ پرونده در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: 
بنگاه های اقتصادی شهرستان در این جلسه مشکات خود را مطرح 
کردند تا در خصوص تحویل منابع مالی و برخی مشکات بیمه و 
مالیاتی و زیرساختی تصمیم گیری خوبی شد.. مرتضوی از تصمیم 

گیری برای ۳۲ واحد صنعتی که مشکات خود را در ستاد تسهیل 
معاونت  میان  جلسه ای  همزمان  افزود:  و  داد  خبر  کردند  مطرح 
و  شهر  شوراهای  و  دهیاری ها  شهرداری ها،  مجموعه  و  عمرانی 
روستای شهرستان در محل فرمانداری تشکیل و مسائل و مشکات 
حوزه عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استاندار گفت: 
پروژه کنارگذر خوانسار در اولویت است اما چند سالی معطل مانده 
است لذا مقرر شد با تشکیل کمیته و تأمین اعتبار از طریق سازمات 
مدیریت و برنامه ریزی استان، نسبت به اخذ برخی مجوزهای قانون 
اقدام و برای تأمین اعتبار این پروژه نگاه ویژه شود. وی با اشاره به 
قوس ۱۸۰۰ متری ورودی شهر خوانسار، افزود: این منطقه از جمله 
مناطق پرحادثه است که تلفات می دهد، از این رو برای رفع این 

نقطه حادثه خیز تفاهم مشترکی با دستگاه های مربوطه از جمله آبفای 
استان، شهرداری، فرمانداری و راه و شهرسازی نیاز بود و مقرر شد 
هر یک از دستگاه ها بخشی از کار را بر عهده بگیرند تا در سه ماه 
آینده به اتمام برسد. مرتضوی با بیان اینکه در خصوص تصفیه خانه 
شبکه فاضاب شهرستان خوانسار با مجموعه وزارت نیرو مذاکره و 
قرار شد از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار شود تا به بهره برداری 
برسد، گفت: در خصوص مشکات پروژه های صنعتی و شهرک 
صنعتی مصوباتی در زمینه همکاری شرکت شهرک های صنعتی 
آینده در  مقرر شد در روزهای  و  و محیط زیست مطرح  استان 
در حوزه حریم شهر  توسعه شهرک صنعتی شهرستان خوانسار 

یک شنبه، 22 اسفند 1۴00| شمــــاره 1017اقداماتی انجام شود.
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شهرستان

امام جمعه چادگان هشدار داد:

50 سال است از خاک چادگان بهره می برید اما نفعی برای شهرستان ندارید

خبر ویژه

ــال  ــه درح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدن ب ــتان فری ــدار شهرس فرمان
حاضــر در شــرایط خشکســالی قــرار داریــم، گفــت: 
ــدود ۱۲  ــالی ح ــی از خشکس ــارت ناش ــران خس ــرای جب ب
میلیــارد تومــان بــه کشــاورزان پرداخــت شــد کــه ایــن مبلــغ 
ــت.  ــاالنه مان اس ــی س ــک دارای ــارات تمل ــر از اعتب بیش ت
بــه گــزارش فــارس عزیــزاهلل عباســی، فرمانــدار شهرســتان 
فریــدن بــا بیــان اینکــه در دوران انقــاب خدمــات بســیاری 
ــمندی  ــوارد ارزش ــاب م ــتاوردهای انق ــده و دس ــام ش انج
ــر  ــاز اســت تبییــن شــود، اظهــار داشــت: رهب اســت کــه نی
معظــم انقــاب بیــان کردنــد کــه ایــن مــوارد تبییــن شــود 

ــه درســتی رخ دهــد، بســیاری از  و اگــر آگاهــی بخشــی ب
مســائل و مشــکات برطــرف خواهــد شــد.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه جهـل و نادانـی عامـل بسـیاری از 
گرفتاری هـا اسـت، ادامـه داد: اگـر مجهـوالت انسـان بـه 
معلومـات تبدیـل شـود و اطاع رسـانی ها بـه موقـع صورت 

بگیـرد، بسـیاری از گره هـا بـاز خواهـد شـد.
عباسـی بـا بیـان اینکـه بـرای به دسـت آوردن ارزش چیـزی 
می تـوان آن را بـا دیگـر مـوارد مقایسـه کـرد، یادآور شـد: 
بایـد حقایـق را بـرای مـردم گفـت تـا از انحـراف افـکار 

عمومـی جلوگیـری شـود.

وقتــی  اینکــه  بیــان  بــا  فریــدن  شهرســتان  فرمانــدار 
دســتاوردهای انقــاب اســامی را بــرای برخــی افــراد 
بیــان می کنیــم پاســخ می دهنــد کــه اگــر انقــاب هــم رخ 
نمــی داد بــا گــذر زمــان همیــن اتفاقــات می افتــاد، تصریــح 
کــرد: در پاســخ بــه چنیــن افــرادی می گوییــم اگــر چنیــن 
بــود بایــد بــرای دیگــر کشــورها هــم همیــن اتفــاق می افتــاد 
در حالــی کــه وضــع کشــورهای اطــراف بــه گونــه دیگــر 

ــت. اس
- دشـمن در حـال سسـت کـردن اراده مـردم 

نسـبت بـه نظام اسـت
وی توضیـح داد: امـروز جنگ،  جنگ فیزیکی نیسـت بلکه 
جنـگ اراده و افـکار اسـت و در ایـن میـان دشـمن در حال 
سسـت کـردن اراده مـردم نسـبت به نظـام، انقاب و شـهدا 
اسـت، در این مسـیر رسـانه ها نقـش مهم و تأثیرگـذاری در 

بیـان واقعیت هـا و روشـنگری ها دارند.
عباسـی بـا تأکیـد بـر اهمیـت تبلیـغ و بیـان اینکـه دشـمن و 
رسـانه های آن بـا تمام تـوان برای نـا امید کردن مـردم وارد 
شـدند، عنـوان کـرد: گاهـی اوقـات شـاهدیم برخـی افـراد 
شـروع بـه شـایعه پراکنی می کننـد و نیـاز اسـت رسـانه های 
و  کننـد  اقـدام  آن هـا  مقابـل  در  انقـاب  و  نظـام  همـراه 

واقعیـات و خدمـات را بـرای مـردم بیـان کننـد.
فرمانـدار شهرسـتان فریدن اظهار داشـت: زمانـی که جنگ 
اتفاق افتاد شـاید در برابر موشـک دشـمن موشکی نداشتیم 
امـا امـروز شـاهدیم بـه جایـی رسـیدیم کـه بـا توانمنـدی 
و اقتـداری کـه داریـم کشـوری نمی توانـد نـگاه چـپ بـه 

مـا بینـدازد، اگـر دشـمن حتـی بـه کم تریـن میـزان ممکـن 
اطمینـان داشـته باشـد کـه می توانـد بـه کشـور مـا آسـیب 

بزنـد، آسـیب خواهـد زد امـا جـرأت ایـن کار را نـدارد.
- تنها کشـوری هسـتیم که تنوع واکسـن زیادی 

داریم
ــه هــر کشــوری  ــر اینکــه امــروز ایرانیــان ب ــا تأکیــد ب وی ب
می رونــد بــا افتخــار ایرانــی بــودن خــود را بیــان می کننــد، 
عنــوان کــرد: زمانــی کــه کرونــا شــیوع پیــدا کــرد، دولــت 
قبــل اعــام کــرد وارد کــردن واکســن کار راحتــی نیســت 
و آن را بــه دیگــر مــوارد گــره زد امــا امــروز شــاهدیم کــه 
ــاج  ــوری ب ــه کش ــود و ب ــا ش ــه FATF امض ــدون اینک ب
دهیــم و تنهــا کشــوری هســتیم کــه تنــوع واکســن زیــادی 
داریــم، ایــن مــوارد نیــز از بــرکات نظــام و انقــاب اســت 
ــد  ــر آن تاکی ــر معظــم انقــاب ب ــی کــه رهب ــاد تبیین و جه

ــت. ــوارد اس ــن م ــانی همی ــتند اطاع رس داش
عباسـی بـا اشـاره به اینکـه در شـرایط فعلی دشـمن در حال 
سسـت کـرد امیـد مـردم اسـت، گفـت: نیـاز اسـت بـرای 
احیـای ایـن امیـد تـاش کنیـم تـا نگذاریـم هـدف دشـمن 

شـود. محقق 
فرمانـدار شهرسـتان فریـدن در بخش دیگـری از صحبت ها 
با یادآوری اینکه یکی از مشـکات شهرسـتان تصفیه خانه 
فاضـاب اسـت کـه باعث ایجاد مشـکات زیسـت محیطی 
و بهداشـتی می شـود، توضیـح داد: در حـال انجـام اقداماتی 
شـهرک ها،  شـرکت  میـان  را  پسـاب  بتوانیـم  تـا  هسـتیم 

کشـاورزان و شـهرداری تقسـیم کنیم.

وی با اشـاره به اینکه در حال حاضر درشـرایط خشکسـالی 
قـرار داریـم، گفـت: برای خسـارت خشکسـالی حـدود ۱۲ 
میلیـارد تومـان سـود بانکی بـه کشـاورزان داده شـده و این 
مبلـغ بیش تـر از اعتبـارات تملک دارایی سـاالنه مان اسـت.

عباســی پیرامــون دیگــر اقدامــات انجــام شــده در شهرســتان 
گفــت: مدتــی قبــل از گروه هــای جهــادی دعــوت کردیــم 
و ۶۰ پزشــک بــه ۲ گــروه تقســیم شــدند و به طــور رایــگان 
بــه بخــش زنــده رود و مرکــزی )اســکندری( اعــزام شــدند 

و نســبت بــه درمــان عمــوم مــردم اقــدام شــد.
- تـاش کردیـم که نواقص سـند توسـعه آمایش 

سـرزمینی را رفع کنیم
فرمانــدار فریــدن پیرامــون ســند آمایــش ســرزمینی توضیــح 
داد: ســند توســعه آمایــش ســرزمینی در گذشــته تهیــه شــده 
بــود کــه اشــکاالت و نواقــص زیــادی داشــت امــا معــاون 
سیاســی امنیتــی اســتانداری بیــان کــرد کــه ایــن ســند نیــاز 
ــه بازنگــری دارد و تــاش کردیــم کــه نقص هــای آن را  ب
رفــع کنیــم، در شهرســتانمان ظرفیت هایــی ماننــد گیاهــان 
دارویــی وجــود داشــت کــه در ایــن ســند بیــان نشــده بــود 
و آن هــا را آمــاده کردیــم و اگــر ایــن مــوارد اضافــه نشــود، 
ــروم  ــت مح ــوردار اس ــم برخ ــه ای ک ــه منطق ــان ک منطقه م

می مانــد.
فرمانـدار شهرسـتان فریـدن در پایان تأکید کرد: در توسـعه 
پایـدار شهرسـتان در حـال احصـا مشـکات و ظرفیت هـا 
هسـتیم تا با اسـتفاده از دسـتگاه ها گامی مؤثر برای خدمت 

بـه مـردم برداریم.

فرماندار شهرستان فریدن مطرح کرد:

پرداخت ۱۲ میلیارد تومان خسارت ناشی از خشکسالی به کشاورزان



Since Iran’s new President 
Ebrahim Raisi took office back 
in August 2021, Tehran has 
broadened its focus on boost-
ing ties with the regional and 
neighboring countries.
The Islamic Republic of Iran 
has international borders with 
13 countries. Iran shares a to-
tal of 5,894 km of land borders 
with its neighboring countries 
including Afghanistan, Arme-
nia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, 
Turkey and Turkmenistan. It 
also has a total of 2,440 km 
of coastline, sharing maritime 
borders with six other coun-
tries, including Bahrain, Ku-
wait, Oman, Qatar, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates 

Given its strategic geographical 
location, the Islamic Republic 
has enormous potential for 
promoting and facilitating trade 
in the region.
High-ranking Iranian trade offi-
cials have already made several 
trips to the Persian Gulf states 
of UAE, Qatar and Oman in re-
cent months. The visits come 
as part of the efforts to bolster 
trade diplomacy with regional 
countries.
In the latest round of such trips, 
Iran’s Minister of Industry, 
Mining and Trade Reza Fatemi-
Amin visited Armenia at the top 
of a high-level delegation that 
included both Iranian officials 
and businessmen.

During the two-day visit, the 
Iranian delegation held talks 
with the Armenian officials 
on a diverse range of issues 
including slashing transit 
duties, establishing joint in-
dustrial towns, implementing 
infrastructure projects and joint 
ventures on producing home 
appliances and pharmaceutical 
products.
The value of trade volume be-
tween Iran and Armenia cur-
rently stands at nearly $360 
million. Tehran and Yerevan 
intend to raise the bilateral 
trade volume to $1 billion. Iran 
wants to deepen trade ties with 
Armenia through joint venture 
projects.

Situated in northwestern Iran, 
the Republic of Armenia is a 
landlocked country sharing a 
44 km border with the Islamic 
republic. Iran’s strategic geog-
raphy offers a great opportunity 
for Armenia to access the inter-
national markets.
On the other hand, Armenia can 
serve as a gateway for the entry 
of Iran into the Eurasian mar-
kets. Armenia along with Be-
larus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
and Russia is a member state 
of the Eurasian Economic Un-
ion (EAEU). 
Trade relations between Iran 
and Armenia have dramatical-
ly expanded after Iran signed 
a Free Trade Agreement with 
the EAEU in October 2019. 
Armenia is home to one of the 
main routes of the South-North 
Transport Corridor.
Iran has already announced 
its readiness to cooperate with 
Armenia in the construction 
of a new transportation route 
(Kajaran-Sisian road). The 
64-kilometer-long route part 
of the Iran-Armenia-Georgia 
Transportation Corridor comes 
as part of Iran’s bid to launch 
the North-South Transport Cor-
ridor.
The International North-

South Transport Corridor is 
a 7,200-kilometer-long mul-
ti-mode network of ship, rail, 
and road routes for moving 
freight between Iran, India, 
Afghanistan, Azerbaijan, Rus-
sia, Armenia, Central Asia and 
Europe. If implemented, the 
strategic route can enhance 
trade connectivity among the 
regional countries.
At the same time, Iran’s rich 
mineral reserves ranging from 
iron ore to gold plus cheap 
energy have always attracted 
interest from foreign investors. 
To put things in perspective, 
the country holds a percent of 
the world’s population and a 
massive seven percent of the 
total minerals in the world.
Iran is already known as the an-
chor of stability and security in 
West Asia.
Good diplomacy with the neigh-
bors, including the expansion 
of trade ties with neighboring 
states, tops the agenda of the 
new Iranian government. Teh-
ran’s innovative trade diploma-
cy can further promote peace 
and stability in the region and 
beyond by securing the inter-
ests of the sovereign regional 
states and engaging them in 
constructive interaction.

Iran trade diplomacy heralds regional stability

Some 7m ha of de-
serts in supercriti-
cal condition
Around seven million hectares 
of the country’s deserts are 
highly threatened being in a 
supercritical condition, Masoud 
Mansour, head of the Forests, 
Rangelands, and Watershed 
Management Organization, has 
said.
About 32 million hectares of the 
country are covered by desert 
areas, seven million of which are 
in supercritical condition and 2.5 
million hectares are dust-gener-
ating hotspots, he stated, em-
phasizing the need to reduce 
natural hazards.
One of the approaches we 
strongly pursue is to conserve 
two sources of water and soil 
with the participation of the 
people, he noted, adding, one of 
the ways to save the country is 
watershed management to pre-
serve water and soil resources.
This [Iranian calendar] year 
(ending March 20), some 
100,000 hectares of watershed 
management projects have been 
implemented with the participa-
tion of the officials and the peo-
ple, he further highlighted.
“In addition, 50,000 hectares 
were targeted to reforestation, 
however, with the help of locals, 
the projected goal was achieved 
in 85,000 hectares,” he added.
Referring to the water, soil, and 
vegetation as the major affected 
natural resources, he said that 
although these threats show 
their impact, in the long run, 
today the result appears in the 
form of floods, sand and dust 
storms, soil erosion, drying of 
wetlands and groundwater de-
pletion.
Pointing to 16 tons of soil ero-
sion per hectare per year, he 
stated that 250 million cubic 
meters of erosion have occurred 
annually in the dam’s lake.
In addition, of the approximate-
ly 40,000 qanats, one-third are 
exposed to dehydration and 
drying, he lamented, adding, 
in the last 20 years, the coun-
try was haunted by more than 
3,500 floods, each of which has 
incurred a considerable loss.
Deforestation in Iran worri-
some
Ali Banagar, head of the forestry 
scientific association affiliated 
with the Research Institute of 
Forests and Rangelands, said 
that the trend of deforestation in 
Iran is worrisome.
Pointing out that deforestation is 
a global challenge, he said that 
drought, floods, extreme heat, 
cold, sand, and dust storms, as 
well as climate change, are nat-
ural causes of deforestation and 
reduce the quality of forests.
Apart from natural factors, villa 
and road construction, devel-
opment projects, dam con-
struction, wood smuggling, en-
croachment on forests and land 
grabbing, forest fires, coal min-
ing, livelihood activities includ-
ing agriculture, providing fuel 
and excessive livestock grazing, 
social and economic problems, 
and exploitation of natural re-
sources, pests, environmental 
pollution and landfills, and many 
other factors have reduced the 
quantity and quality of forests.
Each of these variables has in-
creased or decreased in recent 
years, but the result is alarming,” 
he explained. Between 2015 and 
2020, approximately 12,000 
hectares of forests across the 
country were wiped out annual-
ly, IRNA quoted Reza Bayani an 
official with Forests, Range and 
Watershed Management Organ-
ization, as saying. He went on to 
say that the country’s forests are 
estimated at 14.3 million hec-
tares, lamenting, deforestation 
occurs for a variety of reasons, 
including dam construction, 
road construction, fire, and 
wood smuggling.

Revival of Mi-
ankaleh wetland 
on agenda

The restoration of Miankaleh 
wetland has been put on the 
main agenda of the govern-
ment by the order of President 
Ebrahim Raisi, IRNA reported.
Raisi paid a visit to the interna-
tional wetland in Mazandaran 
province on Friday, when 
ordered that the operational 
work required to rehabilitate 
and protect the Miankaleh 
wetland be given priority.
He emphasized the impor-
tance of both pumping water 
and running a 20-kilometer 
canal to release water in the 
wetland. The provision of 
equipment and infrastructure 
for firefighting in Miankaleh 
was also stressed by the Pres-
ident.
A treasure under threat
The long and narrow peninsu-
la is 48 kilometers long, and 
between 1.3 and 3.2 kilom-
eters wide, which sets apart 
the Gorgan Bay from the Cas-
pian Sea. Four villages namely 
Ashuradeh, Qezel-e Shomali, 
Qezel-Mehdi, and Qavasatl are 
situated on the peninsula.
Miankaleh was designated a 
Ramsar site in 1975. Major 
habitats include wetlands, 
inter-tidal mud with sandy 
shores, shallow marine wa-
ters, forests, peatlands, and 
agricultural areas.
It is home to many unique 
Caspian birds and reptile spe-
cies native to this region. It’s 
also a very important interna-
tionally-recognized refuge for 
migratory birds.
The peninsula water deficits, 
additionally mismanage-
ment, unsustainable agricul-
tural practices, and severe 
depletion of the wells and 
groundwater resources have 
exacerbated the Miankaleh 
peninsula’s condition.
Local people earn their income 
from agriculture, horticulture, 
animal husbandry, handi-
crafts, carpet weaving, tra-
ditional poultry farming, and 
tourism.
Overgrazing, illegal hunting, 
fishing, deforestation, and the 
unplanned spread of villages 
are some of the challenges 
posing threat to the region’s 
environment.
In January 2020, the media 
reported the mysterious death 
of over 40,000 migratory birds 
in the Miankaleh peninsula; 
a week later, the veterinary 
organization announced that 
“botulinum poisoning” was 
the reason behind mass bird 
mortality.
In 2021, a similar incident 
happened, as some 10,000 
bodies of lifeless migratory 
birds were found around the 
Miankaleh peninsula and Gor-
gan Bay as a result of botulism 
poisoning.

Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515
Organization of 

advertisement: 031-32274517, 
32274518, 32274512,
32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and 
printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w . e s f a h a n - n e w s . c o m

I N T E R N A T I O N A L
Sunday, March 13, 2022

No: 1017 

04

The value of export from Ardebil province, in the 
northwest of Iran, rose 146 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 pro-
vincial official announced.
Parviz Taqavi, the director-general of the province’s 
customs department, also said that the 11-month 
export from Ardebil rose 80 percent in terms of 
weight.

As previously announced by the deputy head of 
Islamic 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 mil-
lion 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 per-
cent growth in value and a 19 percent rise in weight 
year on year, according to the official.

Iran’s first Crowdsourced Online Dispute Res-
olution (CODR) center was launched in a cere-
mony attended by Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin, and Justice 
Minister Amin-Hossein Rahimi.
Speaking at this ceremony, Fatemi-Amin said 
his ministry has been working to establish a 

center for consumer protection and support in 
the e-commerce businesses.
He underlined the significant role and legal du-
ties of the e-commerce development center in 
providing customer services, saying: “We have 
created a complaint section in the electronic 
trust symbol (eNAMAD) since last year, and a 

unit has also been set up in the Consumers and 
Producers Protection Organization (CPPO) for 
handling complaints against online business-
es.”
Rahimi for his part noted that the CODR center 
is going to reduce the costs and accelerate the 
handling of complaints.

Export from Ardebil province increases 146%

Iran’s 1st CODR center launched

Iranian exports of liquefied petro-
leum gas (LPG) reached 382,000 
metric tons (mt) in February, S&P 
Global Platts reported citing shipping 
sources.
As reported, the mentioned sources 
have maintained their predictions of 
Iran’s LPG exports reaching six mil-
lion mt in 2022.
According to the sources, the ship-
ments in the mentioned month 
included six cargoes of 33,000 mt 
propane and 11,0000 mt butane, 

two 44,000 mt evenly split parcels, 
a 22,000 mt lot of either propane or 
butane, a parcel of 3,000 mt propane, 
and 1,000 mt butane, a 4,000 mt 
evenly split parcel (all loading from 
Asaluyeh) and a 44,000 mt cargo of 
either propane or butane loading at 
Siraf Port.
In January, the Islamic Republic had 
shipped seven cargoes comprising 
33,000 mt of propane and 11,000 mt 
butane, two 44,000 mt evenly split 
cargoes, a cargo comprising 15,000 

mt of propane and 8,000 mt butane, 
a cargo comprising 10,000 mt of pro-
pane and 12,000 mt butane, a 4,000 
mt evenly split parcel from Asaluyeh 
and a 20,000 cargo of either propane 
or butane loading from Siraf Port.
Shipments in December 2021 totaled 
531,000 mt, while loadings in No-
vember stood at 539,500 mt. Exports 
in 2021 peaked in September around 
556,000 mt, S&P Global Commodity 
Insights reported earlier.
Siraf Port in the central district of 
Kangan County, in southern Bushehr 
province, was officially inaugurated 
in September 2021 after undergoing 
trial operations in February that year.
Iran’s LPG exports mostly go to 
China despite the U.S. sanctions, 
facilitated by Chinese shipowners 
who have developed an armada of 
very large gas carriers since sanc-
tions were imposed on Iran in 2014 
and then in 2018, trade and shipping 
sources said.
The Islamic Republic’s LPG exports 
could be higher without the restric-
tions that international shipping and 
trading firms face due to the sanc-

tions related to the oil producer’s 
nuclear program and allow Iranian 
exporters to resume access to the 
global VLGC fleet, sources said.
Analysts have said Iran is expected 
to boost exports by 1.9 million mt in 
2022.
According to Mohsen Kho-
jasteh-Mehr, managing director 
of National Iranian Oil Company 
(NIOC), Iran aims to bring onstream 
130 million cubic meters per day 
(cm/d) of additional gas produc-
tion capacity in 2022, including 
gas from the delayed phase 11 of 
the offshore South Pars field and 
emergency onshore operations.
Expecting a nuclear agreement could 
be reached shortly, Lim Jit Yang, 
S&P Global Commodity Insights ad-
visor for oil markets also said their 
reference case assumes a full return 
to the 2015 Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) will trigger 
full sanctions relief by May which 
could boost Iranian oil production 
by 750,000 barrels per day (bpd) by 
August, plus 300,000 bpd of exports 
from storage.

LPG exports stand at 382,000 mt in February



TSE’s main index rises 5.2% in a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 67,000 points (5.2 
percent) to 1.348 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday). 
During the past week, the indices of Teh-
ran Oil Refining Company, Mobarakeh 
Steel Company, Iran Khodro Company, 
Saipa Company, National Iranian Copper 
Company, Social Security Investment 
Company, and Isfahan Oil Refinery were 
the most widely followed ones.
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Wildfire burns 
100,000 ha of for-
ests, rangelands 
in 5 years
Over 100,000 hectares of for-
ests and rangelands have been 
burned by wildfire during the 
past five years, Mohammad 
Hassan Nami, head of the Dis-
aster Management Organiza-
tion, has said. Iran, like many 
other countries in the world, 
is exposed to climate change, 
and planning to reduce the 
effects of this phenomenon is 
inevitable, he highlighted.
About 140 million hectares of 
the country are covered by 
natural resources, 14 million 
hectares of which are forests, 
34 million deserts, and the 
rest are pastures, he stated.
Factors such as overgrazing, 
land-use changes in the pas-
ture have intensified the de-
struction of the rangelands, 
which will lead to desertifica-
tion of large areas of the coun-
try, he said, pointing out that 
the dry vegetation is a cause of 
wildfires. Referring to wildfire 
as a threat to forests and pas-
tures, he noted that wildfire 
burnt 100,000 ha of forests, 
rangelands in the last 5 years.
Necessary planning in order 
to predict and prevent fires 
in the forests and pastures of 
the country should be on the 
agenda of the related organi-
zation, although some meas-
ures have been taken in this 
regard, it is not enough, he 
emphasized.
Today, sustainable develop-
ment is not possible without 
paying attention to environ-
mental issues and natural 
resources, he said, adding, 
the set of actions of different 
responsible bodies in the de-
velopment process should be 
compatible with the capacity 
of natural resources.
Budget to prevent wildfires 
up by 10-fold
A total of 1 trillion rials 
(around $3.6 million) has been 
allocated to preventing and 
extinguishing wildfires in the 
budget bill for the next Iranian 
calendar year (starting March 
21), a 10-fold rise compared 
to the current year.
During the last two years, 
there has been no specific 
credit line for forest and pas-
ture firefighting, but a special 
budget has been allotted in 
this regard for the next year, 
Masoud Mansour, head of the 
FRWMO said.
Some 150,000 people are par-
ticipating in training courses 
in the fields of fire prevention 
and control to help rangers of 
the Department of Environ-
ment as “nature protectors”, 
which have been educated 
through training courses.
Wildfire in natural areas de-
creases by 49%
The occurrence of wildfire in 
natural areas has declined by 
49 percent since the begin-
ning of the current [Iranian 
calendar] year compared to 
the same period last year, 
deputy commander of the 
protection unit of the Forests, 
Rangelands, and Watershed 
Management Organization 
has said. This year, with the 
implementation of protective 
measures and increasing pub-
lic participation and equipping 
protection units, the burnt ar-
eas in natural resources have 
decreased by 46 percent com-
pared to the previous year, Ali 
Mohammadi Moghaddam said 
in December 2021.

Iranian Oil Minister Javad Oji has said Iran’s 
oil exports are still on the rise despite the 
U.S. seizure of Iranian tankers in recent 
months, Fars news agency reported. “The 
United States has, on several occasions in 
the past months, violated Iranian oil tank-
ers to prevent the export of shipments,” Ja-
vad Oji said on Saturday. “When the enemy 
realized it could not stop our exports and 
contracts, they went after our ships,” the 
minister added.
His remarks follow reports of a recent 
seizure of an Iranian oil tanker in the Ba-
hamas, even as talks in Vienna to revive 

a 2015 nuclear deal are still underway. 
“Iran’s oil exports have risen under the 
toughest sanctions and without waiting for 
the outcome of the Vienna talks,” said Oji. 
The increase was thanks to “different meth-
ods used to win contracts and finding dif-
ferent buyers,” the official added. The rise 
had “even increased the bargaining power 
of our team in Vienna,” he said, without 
elaborating. Tehran’s oil exports have been 
limited since former U.S. President Donald 
Trump in 2018 exited the 2015 nuclear ac-
cord and reimposed sanctions. Iran views 
U.S. sanctions as illegal and has said it will 

make every effort to sidestep them.
The Islamic Republic’s oil exports have 
risen to more than one million barrels per 
day (bpd) for the first time in almost three 
years, based on estimates from companies 
that track the flows, reflecting increased 
shipments to China.
Iran increased exports in 2021 despite the 
sanctions, according to estimates from 
oil industry consultants and analysts. But 
they remained well below the 2.5 million 
bpd shipped before sanctions were reintro-
duced. Back in January, Head of National 
Iranian Oil Company (NIOC) Mohsen Kho-
jasteh-Mehr said the country’s oil revenues 
have increased significantly over the past 
few months and the country has received 
the payment for all its crude oil sales since 
the new government administration.
“In the thirteenth government, part of the 
country’s lost oil markets has been re-
vived and we have received the payment 
for all the oil we have sold so far,” Kho-
jasteh-Mehr said.
According to the official, the private sector 
is also contributing greatly to the country’s 
current oil sales.

Some Ways to Beat the “Can’t Get No Satisfaction” Syndrome

Oil exports rising despite U.S. sabotage: Oji

5.2m applicants 
register in 
g o v e r n m e n t ’s 
housing plans

As announced by the deputy transport and ur-
ban development minister, 5.2 million applicants 
have already registered in the government’s two 
major housing plans (National Housing Action 
and National Housing Movement).
Mahmoud Mahmoudzadeh said that according 
to the Supreme Housing Council, the two plans 
of National Housing Movement and National 
Housing Action were merged so that those who 
had already registered (in Housing Action) could 
enjoy the benefits of this plan (Housing Move-
ment).
After monitoring the applicants in these two 

housing projects, the names will be sent to the 
departments of the provinces and the relevant 
organizations to approve the condition, and 
those who are eligible to go through other steps, 
the official explained.
Registration for National Housing Movement 
continues until the end of the year (March 20), 
he added.
As previously reported, the operation for the 
construction of 209,212 residential units of Na-
tional Housing Movement began in early Febru-
ary.
The ceremony to begin the mentioned operation 

and also to launch some development projects 
in the housing sector was attended by Transport 
and Urban Development Minister Rostam Qase-
mi.
After the National Housing Action Plan (started 
in 2018), the National Housing Movement is the 
government’s second major program for pro-
viding affordable housing units to low-income 
classes.
As reported, the construction of 750,000 such 
housing units is underway across the country 
under the framework of the National Housing 
Movement.

By: PARISA JAMADISource: https://zenhabits.net/10-ways-to-beat-the-cant-get-no-satisfaction-syndrome/

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
15,359 points to 1.332 million on 
Saturday.
As reported, over 8.7 billion se-
curities worth 51.71 trillion ri-
als (about $198.8 million) were 
traded at the TSE. TEDPIX rose 
67,000 points (5.2 percent) to 
1.348 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices 
of Tehran Oil Refining Company, 
Mobarakeh Steel Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, National Iranian Copper Com-
pany, Social Security Investment 
Company, and Isfahan Oil Refin-
ery were the most widely followed 
ones.
The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-

change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current 
issues and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representa-
tives of some of the companies 
active in the stock market.
Lack of sufficient training for 
shareholders, facilitating the entry 
of new companies into the stock 
market, offering bonds by the 
capital market instead of banks to 
provide fixed and working capital 
for production units, accelerat-
ing the formation of credit rating 
companies in the stock market, 
and tax exemption for undistrib-
uted dividends of companies, as 
well as pricing problems, were 
some of the most important is-
sues pointed out by the business-
men and officials attending the 
mentioned meeting.

Do you feel that nothing in life is attrac-
tive to you anymore? Safe from the 
day when our dreams come true but 
we are not excited about their realiza-
tion. There are many people who once 
thought that if they studied in their fa-
vorite field and university, they would 
spend the rest of their lives, but when 
they achieved this goal, there was no 
excitement that awaited them. But why 
is it that sometimes life satisfaction be-
comes an unattainable dream and we 
are no longer willing to give our lives 
for our goals? The fact is that there 
is no straightforward answer to this 
question, however, we hope that the 
solutions we have prepared for you 
will work to increase your life satisfac-
tion so that you can continue on your 
path in life with more motivation and 
energy.
1. Make small, positive changes. This is 
a bit of a paradox. Making small, posi-
tive changes — eating a little healthier, 
exercising a little, creating some small 
productive habits, for example — are 

an amazing way to get excited about 
life … but doesn’t it take some excite-
ment and motivation to even get start-
ed with these small changes? Yes, a 
little … but not a lot. If you start small, 
you don’t need a lot of motivation. Just 
get going. You’ll soon find that just the 
act of getting started and doing some-
thing will give you some momentum, 
and soon you’ll be in a positive spiral of 
changes — one building on the other.
2. Banish negative thinking. Negative 
thoughts are the bane of an exciting 
existence. You can’t have all these 
negative thoughts, and hope to really 
enjoy life. It’s one or the other — and 
it’s your choice. Do you want to think 
negative — I can’t do it, this sucks 
— or do you want to love life and do 
amazing things and get excited about 
everything? It really is a choice. And it 
takes awareness — be aware of your 
thoughts and when you catch yourself 
thinking negative, squash the thought 
like a bug, and replace it with a positive 
thought.

3. Look at the wonderful side of 
things. This is kinda the flip side of 
No. 2 above, but I don’t care — it’s 
so important I need to give it its own 
list item. Yes, that’s right — it matters 
that much: everything around you has 
a wonderful side, and you just need 
to look at that to realize how lucky 
you are. Seriously. My internet went 
down? That’s a wonderful thing: I was 
more productive than ever before, plus 
I spent more time with my kids rather 
than surfing the web. My daughter is 
throwing a tantrum because she wants 
a toy her brother is playing with? It’s a 
wonderful opportunity for me to teach 
her about sharing, to invent some fun 
new activity we can do together, to 
spend some time with my kids. My 
grandfather died? It’s a wonderful 
chance for me to celebrate the great 
life he led, the influence he had on me 
and those around me, to learn more 
about him, to spend time with friends 
and family, to reflect on the precious-
ness of life.

4. Appreciate loved ones. It’s not a 
secret that I’m a big fan of spending 
time with my family. It’s my No. 1 fa-
vorite pastime. And for good reason: 
when I do so, I love life so much more. 
Even just laying on the couch reading 
together, or renting a movie and eat-
ing take-out food, or walking along 
the beach together, or cracking jokes 
with each other — it really makes life 
so much better. Take the time to ap-
preciate your loved ones, and if you 
haven’t spent time with them lately, do 
so today if you can! At the very least, 
give your loved ones a call or send a 
nice email.
5. Pursue a passion. This was a 
life-changer for me. For many years, 
I was too afraid or too pessimistic to 
pursue my passion (writing) seriously. 
In January 2007, I started Zen Habits 
as a way to pursue that passion, and 
it was one of the best decisions of my 
life (my wife and children being the 
others). Even if I didn’t make money 
from blogging, I’d love it and it would 
be worth doing just for the energy it 
infuses into my life. Whatever your 
passion, pursue it with energy. If you 
don’t know what that passion is, you 
need to start exploring and trying new 
things — it could take awhile, but it’s 
worth the effort.
6. Talk and work with other excited 
people. Boy, this is really a great one. I 
wish someone had told me about this a 
decade ago. I’ve worked with competent 
people before, but looking back on it, 
often they were jaded or cynical or neg-
ative in some way. And these negative, 
bored people would have an effect on my 
attitude. But the times when I’ve worked 
with people who are excited about what 
they do … well, I’d get excited too. Even 
today, when I basically work alone, I col-
laborate with other great bloggers, with 
others on some cool projects … and I 
seek out people who get excited about 

what they do. It’s fun to work with them, 
and it makes things much more exciting.
7. Take time to recharge. Sometimes 
you just feel drained, and you can’t get 
excited about anything. This is a good 
time to take a break if you can, to get 
out of your usual setting and your usu-
al routine. You don’t have to go to the 
Caribbean or Guam (although if you can, 
that’s great) … just get out into nature, 
reflect on life, realize how wonderful it is, 
do some journaling or sketching, create, 
have fun, relax, do nothing. When you’re 
done, you’ll feel much better about 
everything, and come at things with a 
fresh perspective.
8. Get great feedback. One of the things 
I love about blogging here at Zen Habits 
is the amazing feedback and encour-
agement I get from my readers. It has 
made blogging a joy, and the feedback 
I get has helped me to improve every 
step of the way. I get excited about what 
I do because I love the feedback — both 
the praise and the constructive criticism. 
I don’t love the hateful comments, but 
those are rare. While not everyone will 
become a blogger, it’s great if you can 
get some great feedback from people 
— coworkers, peers, friends and family, 
clients and customers. The more, the 
better. When you get negative feedback, 
use it to get better. When you get praise, 
bask in it and be grateful.
9. Help others. I don’t pretend that I’m 
the world’s greatest philanthropist, but 
often I get emails and comments from 
people who have improved their lives 
from what I’ve done. And the feeling I 
get from comments like this is unbeliev-
able. I am incredibly grateful to be able 
to help others, even in a small way, and 
I highly recommend it to everyone. Even 
if your main job isn’t dedicated to help-
ing others, find spare time to do volun-
teer charity work or find ways to do nice 
things to help your loved ones. It’ll make 
life so much better.

TEDPIX loses 15,000 points
on Saturday
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در مرمت این 
عمارت که به 

عنوان نگینی زیر 
خاکستر بود از 

بهترین مصالح و 
خبره ترین معماران 

در سطح استان و 
کشور استفاده شده 

است و بازسازی 
بسیاری از جزئیات 

این عمارت با 
دشواری های زیادی 

همراه بود که در 
نهایت ثبت ملی 

شد.

در ابتدا خود را معرفی کرده و 
سابقه کاری خود را در شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان 

ذکر کنید.
اینجانب پوپک جعفری دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد مدیریت اجرایی 
هستم. از سال 1375 افتخار همکاری 
با این شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان را دارم و از همــان ابتدا در 
قسمت کارگزینی شرکت مشغول به 
فعالیت شــدم. هم اکنون نیز ریاست 
اداره کارکنان شــرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان را بر عهده دارم.
چه شد که به تعمیر و مرمت 
خانه هــای قدیمــی روی 

آوردید؟
به دلیل عالقه بــه خانه های قدیمی، 
وقت آزاد خود را صرف سفر به مناطق 
گردشگری و باســتانی می کردم. به 
خانه های قدیمی در سراســر استان 
سر می زدم و به فکر آن بودم که یکی از 
آن ها را مرمت و بازسازی کرده و تبدیل 
به یک بنای زنده کنم. از گذشته چند 
عملیات اجرایی به همراه همسرم انجام 
داده بودم و به همین دلیل اطالعاتی 
در زمینــه ســاخت و ســاز و مرمت 

سازه های قدیمی داشتم.
بالفاصله پس از پایان ســاعت اداری، 
مطالعات و اقدامات خود را در زمینه 
مرمت و بازسازی ســازه های قدیمی 
و باســتانی آغاز می کردم و روزهای 
تعطیل و حتــی مرخصی های خود 
را صرف ایــن کار می کــردم. پس از 
سفرهای متعدد و جست وجوی فراوان 
در سراسر استان، ســر انجام خانه ای 
قدیمی در شهرستان تیران و کرون را 
خریداری کرده و کار بازسازی و مرمت 
آن را همراه با گروهی از دانشــجویان 
دانشــگاه هنر اصفهان آغاز کردم که 
در 6 ماه نقوش این خانه که مربوط به 

دوره زندیه بود، مرمت شــد و به اصل 
خود بازگشت.

ســابقه تاریخی این خانه 
مربوط به چه دوره تاریخی 

است؟
این خانــه، منــزل حاج ســلیمان 
کدخدای شهرســتان تیران و کرون 
بوده که مربوط به دوره زندیه با 400 
ســال قدمت تاریخی اســت. پس از 
صحبت با بــزرگان و متخصصان امر 
باستان شناســی، اطالعات نســل به 
نســل این خانه را جمع آوری کرده و 
با همکاری نظام مهندسی، اداره کل 
ثبت اســناد و امــالک و اداره میراث 
فرهنگی شهرستان، آن را خریداری 
کرده و عملیات بازسازی آن انجام شد. 
همچنین یک ضلــع این خانه مربوط 
به دوره قاجار و اوائل پهلوی است که 
به ســبک آن زمان مورد مرمت قرار 
گرفت. این خانه دارای نقوش بســیار 
مهم و سازه های ناب و بکری از جمله 
شومینه و حمام از دوره زندیه است که 
آن را از سایر خانه های باستانی متمایز 

می کند.
هدف شما از این اقدام بسیار 

ارزشمند چه بوده؟
یکی از اهداف بنده بازسازی و مرمت 
این خانه قدیمی بود. با آجر آجر این 
خانه و خشت های آن زندگی کردم و 
دشواری های بســیار زیادی را در این 
مسیر متحمل شدم. جهت تهیه مصالح 
و لوازم این خانه به سراسر کشور سفر 
کردم و تمام اندوخته سال های کاری 
خود را صرف بازســازی و مرمت این 
خانه کردم. ایــن روزها و پس از پایان 

بازسازی، گردشگران بسیار زیادی از 
عمارت حاج سلیمان بازدید می کنند 
که همین موجــب دلگرمی برای من 
و سایر دســت اندرکاران بازسازی این 
بنای تاریخی است. ســعی کردم در 
جریان مرمت این اثر کهن باســتانی 
هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نداشته 
باشم و نهایت تالش خود را انجام دادم 
که این خانه را به هویت و ساختاری که 
در ابتدا داشته بازگردانم. به رغم وجود 
همه مشکالت از جمله وجود تحریم ها 
در تهیه مواد شیمیایی برای بازسازی 
نقوش و سازه ها، اداره میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان و شهرستان تیران و 
کرون کمک بســیار زیادی در این راه 
به مجموعه ما کردند و ســایر ادارات 
خدماتی شهرستان تیران و کرون نیز 

همکاری بسیار خوبی داشتند.
در مرمت این عمارت کــه به عنوان 
نگینی زیر خاکســتر بــود از بهترین 
مصالح و خبره ترین معماران در سطح 
اســتان و کشور اســتفاده شده است 
و بازسازی بســیاری از جزئیات این 
عمارت با دشواری های زیادی همراه 

بود که در نهایت ثبت ملی شد.
چندی پیش ازشما به عنوان 
کارآفرین نمونه شهرستان 
تیران و کرون تجلیل شــد. 

دلیل این انتخاب چه بود؟
همزمان با فرارسیدن میالد حضرت 
زهرا )س( و گرامیداشــت روز زن در 
مراســمی از 20 بانوی کارآفرین در 
شهرســتان تیران و کرون از ســوی 
شهرداری، فرمانداری و شورای شهر 
این شهرستان تجلیل شــد که بنده 

نیز به دلیل اشتغال زایی 6 نفر در خانه 
حاج ســلیمان از ســوی اداره میراث 
فرهنگی شهرستان به عنوان یکی از 
بانوان کارآفرین شهرستان معرفی و 

انتخاب شدم.
به هر حال عالوه بــر این که یک خانه 
قدیمی دوره زندیه پس از سال ها که به 
پناهگاه گوسفندان و النه مرغ ها تبدیل 
شده بود به هویت اصلی خود بازگشته، 
خوشبختانه مورد استقبال شهروندان 
بومی و گردشــگرانی از سراسر ایران 
نیز قرار گرفته است. حتی تصاویر این 
عمارت در کشور آلمان نیز با بازخورد 
بسیار خوبی همراه بوده و مورد توجه 
گردشگران قرار گرفته است و همین 
باعث افتخار و سربلندی است که کشور 
ایران در سراســر دنیا دارای پشتوانه 

بسیار غنی و ارزشمندی است.
در پایــان صحبــت و یا 
توصیه ای به عالقه مندان در 

این حوزه دارید؟
اگر شخصی به تاریخ کشور و پشتوانه 
فرهنگی کشور خود عالقه مند باشد، 
خانه هایی را که زیر کفش های ما لگد 
مال می شوند مورد بازسازی و مرمت 
قرار می دهد تا تاریخ کشور حفظ شود. 
بنده با وجود همه مشکالت دین خود را 
به این کشور دارای اماکن غنی تاریخی 
ادا کردم. برای مــن افتخاری بود که 
در میهنم چنین آثــاری وجود دارد 
که کشــورهای دیگر حسرت تاریخ و 
پشتوانه پر مایه آن را می خورند. اگر هر 
شخصی به دنبال مرمت و بازسازی آثار 
کهن تاریخی ایران باشد کمک بسیار 

بزرگی به این کشور کرده است.

تاریخ کهــن و فرهنگ غنی مردمان این ســرزمین، در 
بخش های مختلف تمدن بزرگ ایران نمود داشته است و 
بخش مهمی از این فرهنگ نیز در خانه های تاریخی ایرانی 
خود را نمایان ساخته است. خانه هایی که امروزه از مقاصد 
مهم گردشگری در کشور به شمار می آیند. این مهم همان 
انگیزه ای اســت که گفت و گو با پوپک جفری رئیس اداره 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، کارآفرین 
نمونه شهرستان تیران و کرون و مرمت گر خانه حاج سلیمان 

کدخدای تیران را ترتیب داد.

06
اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس انجمن صنعت کفش اســتان 
اصفهان با برگــزاری مجمع عمومی این انجمــن در اتاق بازرگانی 
اصفهان انتخاب شدند. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن 
صنعت کفش اســتان اصفهان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این نشســت عنوان شــد با توجه به تفاوت تعریف فعال 
اقتصادی از نظر اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، فروشــندگان کفش 

باید در اتاق اصناف عضو شــوند و افرادی می تواننــد در انجمن و 
همچنین اتاق بازرگانی عضو شــوند که مقیاس فعالیت اقتصادی 
آنها در سطح استان و فراتر از استان باشد. در ادامه گزارش عملکرد 
هیئت مدیره، گزارش مالی و ترازنامه و گزارش بازرس این انجمن 
قرائت و با اکثریت آرا تصویب شد. تعامل با اتحادیه صنعت کفش، 
تهیه بانک اطالعاتی از اعضای انجمن صنعت کفش، بازدید و شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی و رایزنی برای اخذ زمین به منظور 

راه اندازی شــهرک صنعتی تخصصی کفش از جمله مفاد گزارش 
عملکرد هیئت مدیره پیشین این انجمن بود. در پایان این مجمع و 
طی فرآیند رأی گیری، پنج نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، 
دو نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، یک نفر بازرس اصلی 
و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل انجمن صنعت کفش استان 
اصفهان انتخاب شدند. همچنین مبلغ حق ورودی و حق عضویت 

سالیانه این انجمن با رأی اعضا تعیین شد.

اعضای جدید هیئت مدیره 
و بازرس انجمن صنعت 

کفش استان اصفهان انتخاب 
شدند

رییــس انجمــن نقاشــان 
اصفهان با اشاره به چگونگی 
شــکل گیــری ایده پــروژه 
»نیمــه پنهــان اصفهــان« 
گفــت: »پروژه نیمــه پنهان 
اصفهان در اتاق فکر سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان 
شکل گرفت و انجمن نقاشان 
اصفهان و من نیــز دررابطه 
با چگونگــی انجــام و طرح 
موضوعات همکاری کردیم و 
در جمع بندی، به شکل نهایِی 

اجرا رسیدیم.«
او با تاکید بــر ضرورت وجود 
هنر شــهری، افــزود: »هنر 
شهری از ضروریات شهرهای 
بزرگ است و به همین خاطر، 
شهری که فعال است و مردم 
در آن زندگــی می کننــد به 
دالیل مختلف نیازمند توجه 
به امور تجســمی است چرا 
که قســمتی از کارکرد امور 
تجســمی در شــهر، تعدیل 
برخــی از ناهنجاری هــای 

موجود در شهر است.«
جواد طاهری ادامه داد: ویژگی 
مهم آثار هنــری، ارزش های 
فرهنگی مســتتر در این آثار 
است به ویژه اینکه مردم بی 
واسطه با هنر شهری ارتباط 
برقرار می کنند و از آن متأثر 
می شوند. به همین خاطر، با 
خلق و نصــب و نقش چنین 
آثاری در شــهر، بــه مقوله 
زیباسازی پرداخته می شود 
و در ذیــل آن، مفاهیــم به 
مخاطبــان که شــهروندان 
اصفهــان هســتند، عرضه 

می شود.«
او ادامه داد: »آثــاری که به 
عنوان نقاشی دیواری عرضه 
می شــوند، معموالً با تکنیک 
رنگ آکریلیک انجام می شود. 
از خصوصیات این نوع رنگ، 
دوام و ســازگاری بــا محیط 
زیست اســت. این در حالی 
اســت که اســتفاده از رنگ 
روغن به خاطر ایجادآلودگی 
های زیست محیطی در برخی 
شهرها ممنوع اعالم شده اما 
رنگ روغن هــای صنعتی از 
دوام و کارایی باالیی برخوردار 

هستند.«
رییس انجمن نقاشان اصفهان 
با اشاره به هنرمندان مشغول 
در پروژه نیمه پنهان اصفهان، 
گفت: »هنرمندانی که توانایی 
خلق دیوارنگاره های این پروژه 
را دارند، از سوی این انجمن 
معرفی شده اند و طبیعتاً وقتی 
ســخن از خلق آثــار هنری 
در شــهر به میان می آید، به 
هنرمندانی رجوع می شود که 
از دانش و پختگــی و توانایی 
الزم در این زمینه برخوردارند. 
همچنین همه آنهــا از فارغ 
التحصیل رشــته های هنری 
مرتبط هستند و خروجی کار 
ایشــان نیز در نقاط مختلف 

شهر قابل مشاهده است.«
طاهری با تاکید بر اســتفاده 
از هنــر و دانــش و توانایی 
هنرمنــدان اصفهانــی در 
زیباسازی شــهر، ادامه داد: 
کمک گرفتــن از هنرمندان 
امری ضروری است به همین 
خاطر باید از توانایی و دانش 
آنها در این زمینه استفاده کرد 
و کار را به آنها ســپرد. این در 
حالی است که افرادی که در 
سازمان زیباســازی مشغول 
فعالیت هســتند نیــز بعضاً 
دانش الزم را در این باره دارند 
که در یک همکاری مشترک 
اتفاقات هنری در شهر جاری 

خواهد شد.

خبر روز
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تعدیل ناهنجاری های شهری با نگاه تجسمی

هنر شهری از ضروریات 
شهرهای بزرگ

امیر رضاییان:    فرشــته عالمشــاه، هنرمند چندرسانه ای 
معتقد است که »چیدمان به طور کلی از قراردادن مجموعه ای 
از المان ها یا ابژه هــا در کنار هم به وجــود می آید که در کل 

مجموعه ای دارای مفهوم را می سازد«.
نقطه آغاز چیدمــان و هنرمفهومی به گفتــه او: »بعد از دوره 
مینی مالیسم از 1960 آغاز شد. از زمانی که رویکرد هنرمندان 
رویکردی اعتراضی به حضور همه آثار به شکل یک نواخت در 

قالب ایسم های مختلف در گالری ها بود.«
 به این ترتیب، هنرمندان ساختارشــکنی می کنند و بر نکات 
مهمی انگشــت می گذارند، از جمله اینکه »آن ها خواستند تا 
آزادی شخصی و فردی به دست بیاورند، به همین خاطر ارائه 
آثارشان را از قالب هایی مثل نقاشی، مجسمه سازی و... خارج 
کردند و فضا را بــه نوع دیگر وارد آثارشــان کردند. همچنین 
به حضور مخاطب و نقش آفرینی او در اثر اهمیت بیشــتری 

بخشیدند.«
اینجاست که به گفته این هنرمند چندرسانه ای »هنرمندان به 
پیکر هنرمند به عنوان ابزار خلق اثر نگاه کردند و به این ترتیب، 
تغییرات بنیادینی ایجاد کردند. یکی از آن دسته هایی که در 
این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بسیار اجراشد، چیدمان یا 

اینستالیشن است.«
به گفته عالمشــاه، این دســت از هنرها مانند چیدمان ویدئو 
آرت و.... بســیار مفهوم گرا هســتند. به تعبیــری »هنرمند 
می کوشد تا با الیه های مفهومی ایجاد شده در اثر، پیامش را به 
 مخاطب مخابره کند و به این واسطه ذهن او را درگیر معنایابی 

کند.«
 در این میان، پروسه اثر به اندازه نتیجه اثر اهمیت دارد و فضا، 
نوع نگاه و رویکرد هنرمند به خلق آن، میزان مشارکت مخاطب 

و ... نیز بسیار مهم است.
او با اشاره به هنر شهری و اجرا و انتقال مفاهیم، ادامه می دهد: 
»چیدمان های شــهری به لحاظ بصــری توانایی تاثیرگذاری 
بسیاری دارد. مثاًل پیش از این پیام های که باید به شهروندان 
انتقال داده می شد، بیشتر از طریق چاپ بنر یا دیوار نوشته ها 
بود اما مســئله اینجاســت که تأثیر گذاری الزم را نداشت اما 
اکنون کــه در عصر انفجار اطالعات هســتیم، باید به شــیوه 

دیگری عمل کنیم.«
او ان شــیوه را در ارائه و اجرای هنرمفهومی در ســطح شهر 
می داند و معتقد است که »خاصیت چیدمان های شهری مفهوم 
گرا این است که ذهن مخاطب را به جستجو وا می دارد و زمانی 

جذابتر خواهد شد که مخاطب را به چالش بکشد«
 به این ترتیب، عالوه بر اینکه مخاطب از طریق چشــم هایش 
درگیر می شــود، مغز او نیز شــروع به تجزیه و تحلیل آن اثر 
می کند و او را وامی دارد تا به گفته این هنرمند چندرسانه ای 
»مخاطب اثر را لمس کند وبا آن مواجه شــود. اینگونه مفهوم 
در ذهن او حک می شود و به این ترتیب، به تعداد مخاطب ها، 

تأویل های مختلفی به وجود می آید.«
عالمشاه همچنین معتقد است: »آثاری که هم اکنون در سطح 
شهر اجرا شده یا در حال اجرا هســتند، یک آغاز امید بخش 
هســتند. اما اینکه واقعاً رویکرد شهر را به سوی چیدمان های 
شهری سوق دهیم و رویکرد هنر شهری را به سوی هنر معاصر 
ببریم و از این طریق بتوانیم پیام هایمــان را بهتر به مخاطب 
انتقال دهیم، آموزشی گسترده خواهد بود زیرا به مرور زمان 
توقع و درک هنری مردم باال می رود. بنابراین، فکر می کنم این 
آثار به مثابه پله هایی هســتند که باید روی آنها بحث کرد تا 

توقعات باالتر برود.«
به نظر او اگر این امکان به همه هنرمندان به صورت مســاوی 
داده شــود، به ارائه آثار خالقه ای می انجامد که یکی از وجوه 
مهم آنها، عمومی شــدن این هنر و معانی مستتر در آن است. 
این مسئله عالوه بر آنکه بعد آموزشی مهمی را در برمی گیرد، 
می تواند مقدمه ای برای ورود اصفهان به چیدمان های شهری 

در شهرهای جهان باشد.«

گفت و گو

 گفت و گو با یک هنرمند چندرسانه ای از مجریان نقاشی های دیواری اصفهان:

هنر چیدمان در اصفهان آغازی 
امید بخش دارد

اقتصاد استان

در گفت و گو با رئیس اداره کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

از بازسازی خانه کدخدای تیران تا کارآفرین نمونه شدن

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: یکی از آسیب هایی که در کل 
صنعت کشور با آن مواجه هستیم، عدم اتحاد، 
انسجام و هماهنگی الزم جهت هم افزایی است 
که برای مقابله با دشمنان باید تمام توان خود 

را بسیج کنیم.
نشســت تعاملی مدیران عامــل و معاونین 
شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
با رویکرد عملیاتی درجهت افزایش همکاری 
در حوزه های مختلف تولید، تأمین مواد اولیه، 

سرمایه گذاری و ... در ذوب آهن برگزار شد.
 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
این نشست گفت: یکی از آسیب هایی که در کل 
صنعت کشور با آن مواجه هستیم، عدم اتحاد، 
انسجام و هماهنگی الزم جهت هم افزایی است 
که برای مقابله با دشمنان باید تمام توان خود 

را بسیج کنیم.
 مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: با توجه به این 
که به تدریج و در آینده نزدیک، شاهد رقابت 
سخت تر و نزدیک تری در عرصه های داخلی 
و بین المللی خواهیم بــود، هم افزایی صنایع 
بزرگی همچــون فوالد مبارکــه و ذوب آهن 
می تواند مزیت های رقابتی این شــرکت ها را 

افزایش دهد.
 همکاری و تعامل ذوب آهن و فوالد مبارکه یک 

ضرورت است
 ایرج رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن نیز در این دیــدار گفت: همکاری 
و تعامل ذوب آهن با فــوالد مبارکه برای این 
دو شرکت که در یک منطقه جغرافیایی قرار 
دارند به یک ضرورت تبدیل شده است و این 
سازمان ها نباید فرصت افزایش همکاری در 

سطوح مختلف را از دست بدهند.
وی افزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان استفاده 
حداکثری از ظرفیت های داخلی و همچنین 
پتانسیل های موجود در کشور است و در این 
راســتا آمادگی کامل داریم تا در حوزه های 
مختلف با شرکت فوالد مبارکه همکاری کنیم.

 رخصتی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقالب 
که دستورالعمل اقتصادی کشور نیز هست، 
ضرورت تغییــر نگرش را می طلبــد و بر این 
مبنا نباید اجازه دهیم که ظرفیت های خالی 
تولید معطل بماند. لذا همکاری و تعامل ذوب 
آهن با فوالد مبارکه در راستای استفاده از این 

ظرفیت ها اهمیت ویژه ای دارد.
 در این جلسه مقرر شــد مباحث مشترک و 
مرتبط در حوزه های مختلف اعــم از تولید، 
توســعه، فروش و بازاریابی، اقتصادی، مالی و 
نیروی انسانی در کمیته های فنی تخصصی با 
هدف بهره وری بیشتر مدیریتی هر دو شرکت 

پیگیری شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان گفت: امسال با ایجاد 16 هزار و 395 
فرصت شغلی، از مسیر راهبری شغلی پنج هزار 
و 423 مورد، هدایت هفت هزار و 103 شــغل 
و از طریق کاریابی ســه هزار و ۸69 مورد برای 
مددجویان، صددرصد تعهد ایجاد فرصت شغلی 

برای مددجویان انجام شده است.
کریم زارع در نشســت تبیین عملکرد حوزه 
اشــتغال و خودکفایی و ایجــاد فرصت های 
شغلی سال آینده که با حضور معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار 
شد، اظهار کرد: امسال با ایجاد 16 هزار و 395 
فرصت شغلی، از مسیر راهبری پنج هزار و 423 
مورد اشتغال، هدایت شغلی هفت هزار و 103 
شغل و از طریق کاریابی برای سه هزار و ۸69 نفر 
از مددجویان، می توان گفت صددرصد تعهد 

ایجاد فرصت شغلی انجام شده است.
وی ارتقای کیفیت مشاغل و ایجاد درآمد پایدار 
را از اهداف اجرای طرح راهبری شغلی دانست 
و افزود: با این هدف، امسال یک تیم نظارتی با 
حضور متخصصان حوزه های مختلف شغلی از 
بین 70 راهبر معرفی شدند که 63 راهبر مورد 
تأیید قرار گرفتند. مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان ایجاد 27 مرکز 
نیکوکاری تخصصی را در دستور کار برنامه های 
امســال دانســت و گفت: برای مردمی کردن 

برنامه اشــتغال با حضور خیــران کارآفرین و 
نیک اندیشان اصفهانی و با هدف تقویت فرهنگ 
کار، 34 مرکز نیکوکاری تخصصی در این حوزه 
راه اندازی شــده است.وی با اشــاره به برخی 
طرح های اشتغال، ادامه داد: امسال با هم افزایی 
سازمان بسیج 74 طرح نیروگاه خورشیدی اجرا 
شــد؛ همچنین با هدف احیای صنعت فرش، 
با نقشــه های نائینی، اصفهانی در شش ماهه 
دوم سال 41۸ متر فرش تولیدی مددجویان 
به فروش رسید.مدیرکل کمیته امداد استان 
خاطرنشــان کرد: برای تحقق فرصت شغلی 
تعریف شده در سال آینده ضروری است، شبکه 
و شعب بانکی در شهرستان های کم برخوردار، 
تقویت و توسعه یابد و شرایط تسهیل ضمانت در 
پرداخت وام مددجویان توسط بانک های عامل 
در مراکز پیگیری شــود. مرتضی فیروزآبادی، 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( نیز در این نشست به برنامه ایجاد 
500 هزار فرصت شغلی در سال 1401 اشاره و 
اظهار کرد: بررسی استعدادهای برتر در میان 
فرزنــدان مددجو و مهارت آمــوزی و ترغیب 
فرزندان بیکار برای ورود به عرصه اشــتغال، 
همچنین ایجاد مشاغل خرد و خانگی در امتداد 
کسب و کارهای بزرگ، توسعه اشتغال در مسیر 
کاریابی و ارتقای کیفیت مشاغل با درآمد پایدار، 

می تواند زنجیره فقر را قطع کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت ذوب آهن اصفهان:

افزایش مزیت های رقابتی صنایع بزرگی همچون 
فوالد مبارکه و ذوب آهن از طریق هم افزایی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

 تحقق صددرصدی تعهد ایجاد شغل برای 
مددجویان امداد اصفهان



مدیر جهادکشاورزی شهرستان اصفهان تخریب 
102 مورد کابــری غیر مجاز اراضی کشــاورزی 

دستجا و سفلی در سال 1400 خبر داد.
همتعلی انصاری گفت: امسال در دهمین مرحله 
قلع و قمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی 1020 
مورد ساخت و ســاز غیرمجاز تخریب و قلع و قمع 

گردید.
وی با اعالم این خبر افزود: این قلع و قمع در راستای 
اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغات و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی روستاهای دستگرد مار، دستجا 
و کندالن تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی براآن 

شــمالی با حمایت همه جانبه دادستان و معاون 
دادستان استان آقای دکتر توکلی و همکاری همه 
جانبه یگان امداد و یگان های حفاظت اراضی استان 
و شهرستان، همکاران کالنتری دستجا و همکاران 
صدیق و پرتالش امــور اراضــی و واحد حقوقی 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان و 
مرکز جهاد کشاورزی براآن شمالی مورخ 1۹ اسفند 

انجام گردید.
انصاری یادآور شد: اراضی با قابلیت کشاورزی در 
شهرســتان اصفهان محدود هستند که به منظور 
حفظ امنیت غذایی کشــور از ابتدای سال جاری 
تا کنون طی 10 مرحله تعــداد ۵۸۸ واحد تغییر 

کاربری غیر مجاز در شهرســتان اصفهان تخریب 
و ۶۳.۵ هکتار از اراضی کشاورزی آزاد و انشاهلل به 

چرخه تولید برمی گردد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان هشدار 
داد: با کسانی که به منظور کســب درآمد بیشتر 
اقدام به دیوارکشی یا ساخت باغ ویال می کنند به 
شدت برخورد می کنیم و از شهروندان شهرستان 
اصفهان درخواست کرد از طریق سامانه 1۳1 جهاد 
کشــاورزی، این مدیریت را در حفظ و حراســت 
از باغات و اراضی زراعی همراهــی کنند و مراتب 
هرگونه تخلف را به سرعت به اطالع تالشگران جهاد 

کشاورزی برسانند.
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مدیر جهادکشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

تخریب 102 مورد 
کابری غیر مجاز 

اراضی کشاورزی

طرح های برگزیده رویداد استارتاپی 
شیوه های نوین بسته بندی محصول 
در ســه حوزه صنایع غذایی، صنایع 

دستی و صنعت حوله معرفی شدند.
اختتامیــه رویــداد اســتارتاپی 
بسته بندی نوین محصول با شناسایی 
ســه طرح برگزیــده در هــر حوزه 
صنعتی به همت شرکت شهرک های 

صنعتی استان اصفهان برگزار شد.
در مراســم داوری ایــن رویداد که 
در سه روز 1۵ اســفند برای صنایع 
غذایی، 1۶ اسفند برای صنعت حوله 
و 1۷ اســفند برای صنایع دســتی 
برگزار شد، ســه طرح در هر صنعت 
انتخاب و به عنــوان برگزیده معرفی 

شدند.
در حوزه صنایع غذایی طرح های نیک 
پک، جعبه ماژوالر آویژه و کوزه عسل 
به عنوان سه طرح برگزیده معرفی و 
ســه طرح برتر حوزه صنعت حوله با 
عناوین دستار، صانعی پک و پوشانی 

گستر انتخاب شدند.
همچنیــن در حوزه صنایع دســتی 
طرح های جعبه آسانسوری اصفهان، 
دوک کوک و پاپی ماشــه به عنوان 

طرح های برگزیده معرفی شدند.

مسئول برگزاری رویداد خبر داد:

معرفی برگزیدگان رویداد 
استارتاپی بسته بندی 

محصول

خبر ویژه
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رضا اخالق پور:   در روزهای گذشــته، شاخص کل 
بورس تحت تأثیر مذاکرات وین وجنگ روسیه و اوکراین 
با نوسان های زیادی روبرو شد. عواملی که در کنار اخبار 
مربوط به بودجه سال آینده به خصوص سیاست کاهش 
معافیت های مالیاتی برای شرکت های حقوقی، بر رفتار 
معامله گران در بورس اثر گذاشــت وموجب شد تاحتی 
برخی ازنمادهای ارزنده بازار نیز با کاهش تقاضا و قیمت 
روبرو شوند.همچنین قیمت نفت به دلیل درگیری های 
روسیه و اوکراین افزایش یافت و به باالی 110 دالر رسید 
که خود یک رکورد در ۸ سال گذشته محسوب می شود 
اما به دلیل ریســک های موجود در بازاربورس تاکنون 
نتوانسته است بر سهام شــرکت های پاالیشی اثر زیادی 
بگذارد و آنها را به صف خرید بکشاند. همچنین به دلیل 
نقش اثرگذارروسیه و اوکراین در تأمین مواد اولیه صنایی 
مانند فوالد، گاز، نفت و اینکه این دو کشور از بزرگترین 
کشورهای تولید کننده و صادر کننده غالت نیز هستند؛ 
طبیعی است جنگ روسیه و اوکراین می تواند تا مدت ها 
پس از پایان جنگ نیز اثرخود را بر اقتصاد جهان بگذارد 
وسبب افزایش تورم به خصوص در بخش موادغذایی شود.

    تأثیر جنگ روسیه براقتصادجهانی
روســیه یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیابه شمار می رود و 
بزرگترین صادرکننده گاز به اروپــا و یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت خام جهان اســت و سهم باالیی در 
تأمین فلزاتی مانند نیکل و آلومینیوم دارد. از طرف دپگر 
روسیه و اوکراین از بزرگتریــــن تولیدکنندگان پتاس 
و کود شیمیایی و غالت در جهان هســــتند، بنابراین 
تحریم های بین المللی علیه روسیه از یک طرف و نابودی 
زیرســاختهای ساحلی و بنادری اوکراین در دریای سیاه 
از طرف دیگر می تواند سبب کاهش عرضه محصوالت این 

کشورها و افزایش نرخ تورم در سطح جهان شود.

    ریسک های بازار سرمایه در سال 1401
بورس در ســال آینده با چند مسئله اصلی مواجه است. 
نتیجه مذاکرات هسته ای از مهمترین عوامل تأثیر گذار 
بر بورس است که باال رفتن شانس احیای برجام، می تواند 
باعث کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش قیمت 
دالر شــود که نتیجه آن آرامش نســبی بازار و متعادل 

شــدن قیمت ها خواهدبود. حذف یارانه 4200 تومانی 
در بودجه سال آینده و اثرآن بر بازدهی شرکت هاوبنگاه 
های اقتصادی، از دیگر عواملی است که بر قیمت سهام 
شرکت ها و شاخص کل بازاردر سال آینده اثر گذاراست. 
عامل دیگر؛ کســری احتمالی بودجه در ســال آینده و 
نحوه جبران آن اســت که ممکن است از طریق افزایش 
احتمالی هزینه انرژی شرکت هاو بنگاه ها تأمین گرددکه 
می تواند بر بازدهی و قیمت سهام شرکت ها تأثیر منفی 
بگذارد، در این میان، ابزارها و سیاست های تأمین مالی 
دولت از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و یا تغییر در 
نرخ های مالیاتی به خصوص برای شرکت های حقوقی 
از دیگر موارد اثرگذاربر بازار ســهام در سال آینده است. 
سیاست های اقتصادی و نرخ بهره ای که دولت در سال 
آینده اتخاذ می کنــد از دیگر عوامل اســت که در این 
خصوص به نظر می رســد دولت و بانــک مرکزی برای 
کنترل و کاهش نرخ تورم، سیاست افزایش نرخ بهره را در 
پیش خواهند گرفت که دراین صورت به دلیل سوددهی 
باالی سپرده های بانکی واوراق مشارکت که ریسک بسیار 

کمتری نسبت به سهام دارند، باعث کاهش انگیزه فعاالن 
بازار برای سرمایه گذاری در بورس و خروج نقدینگی ها 

ازبازار سهام می شود.

    قیمت دالر ریزشی نیست
با توجه به بودجه ســال آینده، پیش بینی می شود که 
قیمت دالر در میان مدت و بلند مدت ریزش شــدیدی 
نداشــته باشــد. از سوی دیگر در صورتی که مذاکرات 
هسته ای به نتیجه برسد سبب می شــود تا منابع ارزی 
کشور آزاد و تجارت خارجی تسهیل شود که این موضوع 
بر بازدهی شرکت های صادرات محور اثر مثبت می گذارد. 
اما در مجموع با توجه به ریسک های بازار سهام که بخش 
جدا نشــدنی از این بازار هستند الزم اســت تا فعاالن 
این بازار با بررســی عملکرد واقعی شرکت ها و تحلیل 
سودآوری، تولید و فروش آنها در نمادهای مختلف بازار 
سهام ســرمایه گذاری کنند تا بتوانند از سود معقولی 

برخوردار شوند.      
                                                    کارشناس بورس و بازارسرمایه

اما و اگرهای بورس و بازارهای سرمایه در سال 1401؛

ریزش دالر بعید است
معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی اصفهان:

۸۹۲ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان اختصاص یافت
معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشــاورزی اصفهان گفت: امسال ۸۹2 میلیارد ریال 
غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری این استان اختصاص یافته 

است.
مجید وارسته پور در گفت و گو با ایرنا افزود: این خسارت در قالب 2۳ هزار و 1۷۶ پرونده به 
کشاورزان و دامداران دارای بیمه کشاورزی که بر اثر حوادث خشکسالی، تگرگ وسیل دچار 

آسیب شده بودند، پرداخت شد.
وی اضافه کرد: این اعتبار بابت خسارت های ناشی از سال زراعی گذشته بوده و پرونده های 

سال زراعی کنونی از اول مهرماه سال 1401 بررسی و پرداخت می شود.
معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی اصفهان ادامه داد: پرداخت غرامت از صندوق 
بیمه کشاورزی همیشه پس از اتمام سال زراعی مورد بررسی قرار گرفته و پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه خسارت به دلیل شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه پرداخت می شود، 
تصریح کرد: این هزینه حمایتی خسارت های کشت و کار بر روی مزارع و باغات را برای بیمه 

گذاران جبران می کند ولی به معنای سود حاصل از کشاورزی نیست.
معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی اصفهان با بیان اینکه برخی نسبت به پرداخت 
دیرهنگام غرامت گالیه دارند، تصریح کرد: وابستگی اعتبارات صندوق بیمه به اعتبارات 
دولتی در این خصوص مؤثر بوده و موجب تأخیر شده اما در سال های اخیر با حمایت دولت 
و مجلس شورای اسالمی کمی سرعت کار افزایش یافته اســت.وی با بیان اینکه رقبت 
کشاورزان نسبت به بیمه کشاورزی در استان اصفهان کم است، افزود: ساالنه ۳0 درصد از 
اراضی کشاورزی، مراکز دامداری و دامپروری تحت پوشش بیمه قرار می گیرند که البته 

توجه به این مقوله در بین دامداران و مراکز دامپروری نسبت به کشاورزی بیشتر است.
وارسته پور، نهادینه سازی فرهنگ بیمه در بین کشاورزان و همچنین پیش بینی تمهیدات 
الزم برای پیشگیری از بروز خسارت در شــرایط بحرانی را مؤثر و ضروری خواند و افزود: 
غرامت های بیمه بیش از دریافت حق پرداختی بیمه گذاران بوده و این نتیجه حمایت بیمه 
از قشر کشاورز و دامدار و دامپرور اســت.به گزارش ایرنا، در 2 سال گذشته صندوق بیمه 
کشاورزی نزدیک به ۶00 میلیارد ریال به بیمه گذاران استان اصفهان خسارت پرداخت 
کرده است.اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی است و ساالنه 4.۶ میلیون تُن 

انواع محصول کشاورزی تولید می کند.

خبر روز

ISFAHAN
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 ایـران

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان 

)نوبت دوم( شماره: 1400/508 تاریخ 1400/12/18  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  -هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

به استناد ماده )7( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 23 قانون نظام صنفی(، 
بدینوسیله به آگاهی  اعضای اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان می رساند، داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسان اتحادیه، می توانند  به  مدت 10 روز  از روز یکشنبه مورخ 1400/12/22  تا روز سه  شنبه مورخ 1401/01/2  با مراجعه به سامانه ایرانیان 

اصناف ) www.iranianasnaf.ir  ( در قسمت سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند. 
مدارک الزم جهت ثبت نام:  پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس رنگی 4×3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت 

مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

- تعداد اعضای هیئت مدیره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای 
اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون( 

- در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه 
 دار تعیین می شــود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. 

)ماده 23 قانون( 
 - در صورت درخواســت کلیه منتخبان، ســمت آن ها ازطریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیســیون نظارت تعیین می شود. 

)تبصره 3 ماده 23 قانون( 
- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه های دارای بیش از هزار عضو کمتر از 
پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن، تعداد 

داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. )ماده 7 آیین نامه اجرایی( 
- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند: 

1- اعضای معزول هیئت مدیره 
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است. )تبصره 4 ماده 6 آیین 

نامه اجرایی( 
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامی داوطلبان به کمیته بررسی و تطبیق شرایط امکان پذیر نمی باشد.)تبصره 2 ماده 7 آیین 

نامه اجرایی( 

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5127 14006030200700 مورخ  30 / 10 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم میترا شفیعی قهدریجانی فرزند مصطفی بشماره 
شناسنامه 3202 وکدملی 1112010629 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
180 مترمربع پالک 19 فرعی از396 اصلی واقع در فران قهدریجان  خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای حسن شفیعی فرزند رجبعلی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 07 / 12 /1400 تاریخ انتشار نوبت دوم :  22 /  12 / 1400  

محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
شناسه نوبت اول: 1282482  شناسه نوبت دوم:  1282480  

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  140060302029000207 مورخ 1400/11/30  هیات ، خانم طاهره جاللپور فرزند فتح 
اله  به شماره شناسنامه 5  و کد ملی 1249914345 صادره از نایین  نسبت به شش دانگ یک باب باغ  به 
مساحت 1276.63 متر مربع قسمتی از پالک شماره  351  اصلی واقع در خور  بخش5 حوزه ثبت ملک 

خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای هنر یغمایی فرزند مهدی   
تاریخ انتشار نوبت اول :   07/ 1400/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:    1400/12/22                                                              

محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خور و بیابانک
شناسه نوبت اول: 1282947  شناسه نوبت دوم: 1282966

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  140060302029000200 مورخ 1400/11/18  هیات ، خانم منصوره بیگم آل داود   
فرزند سیدمرتضی به شماره شناسنامه 10401 و کد ملی 5409683341 صادره از خور  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 797.44 متر مربع پالک شماره  979  اصلی واقع در خور  

بخش5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک     
تاریخ انتشار نوبت اول :   07/ 1400/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/22

محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک
شناسه نوبت اول: 1283153  شناسه نوبت دوم: 1283196

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  140060302029000198مورخ 1400/11/18  هیات ،آقای مهدی مقیمی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 50 و کد ملی 5409718518 صادره از خور  نسبت به 12 سهم مشاع از 336 سهم  
قنات ومزرعه مهین دشت   به مساحت ششدانگ 393090.62 متر مربع پالک شماره 0 فرعی از 3244  
اصلی واقع درمزرعه مهین دشت  بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی مشاعی  آقای حسن کلهر فرزند حاج قلی
تاریخ انتشار نوبت اول :  07/ 1400/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:    1400/12/22

محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک 
شناسه نوبت اول: 1282881 شناسه نوبت دوم: 1282886

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  140060302029000199مورخ 1400/11/18  هیات،آقای حسین ایزدی فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 30 و کد ملی 5409725271  صادره از خور  شش دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 330.80 متر مربع قسمتی ازپالک شماره 3244  اصلی واقع درمزرعه مهین 
دشت  بخش 5  حوزه ثبت ملک خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای 

سیدمحمدطباطبایی فرزند سید مرتضی 
تاریخ انتشار نوبت اول :  07/ 1400/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/22

محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک 
شناسه نوبت اول: 1282816 شناسه نوبت دوم: 1282835

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 140060302026013106 مورخ 1400/10/6 هیات دو آقای حمید آقانوری کوپائی به 
شناسنامه شماره 1486 کدملی 1288153971 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 245/85 مترمربع از پالک شماره 11255 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 

58303-99/3/25 دفتر 135 اصفهان و شماره یکتا 139920302026008202 تایید گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
شناسه نوبت اول: 1283566  شناسه نوبت دوم: 1283570

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره ازهیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- رای شماره 139960302027010354 مورخ 1399/5/13 رضا رمضانی محمدآبادی فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 1639 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286725951 در ششدانگ یک باب انبار )سوله( 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1952/70 مترمربع 

خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول: 1283097 شناسه نوبت دوم: 1283102

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 140060302026013174 مورخ 1400/10/7 هیات چهار اقای مهدی حاج محمدی حسین 
آبادی به شناسنامه شماره 70 کدملی 1288837501 صادره از اصفهان فرزند یداله به صورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 135/91 مترمربع از پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 15326 مورخ 86/12/2 دفتر 138 
اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
شناسه نوبت اول: 1282924 شناسه نوبت دوم: 1282928

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره  5120 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین موذنی قهدریجانی 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 350 وکدملی 1111099677  صادره از فالورجان درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 33 / 234 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان  خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهیم قدیری قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 07 / 12 /1400   تاریخ انتشار نوبت دوم :  22 /  12 / 1400  

محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
شناسه نوبت دوم: 1282808 شناسه نوبت اول: 1282809     

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره ازهیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027012870 مورخ 1400/10/22 محمدرضا کیان ابری فرزند 
علی بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291295119 در سه دانگ یک باب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12490 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 208 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای شماره 140060302027012871 مورخ 1400/10/22 اقدس کیانی ابری فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291312714 در سه دانگ یک 
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12490 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 208 مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

شناسه نوبت اول: 1283765 
شناسه نوبت دوم: 1283769
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دریا وفایی:     ملک فاضلی نماینده 
سیســتان و بلوچســتان درمجلس 
شــورای اســامی در گفتگو با ما از 
بخش هایی از بودجــه بندی 1401 
انتقاد کرد و گفت: 40 درصد بودجه 
امســال هم برای تهران درنظرگرفته 
شده، پارسال هم همینطور بود، چرا؟. 
مگر خون پایتخت نشینان رنگین تر از 
ساکنان شهرستان هاست؟ تا تهران 
و شهرهای بزرگ دیگر هست اوضاع 
نارضایتی ها و توزیع امکانات اینگونه 

خواهد بود.

  بی برنامه بودن مشکل از 
شهرهای بزرگ

وی ادامــه داد: مشــکل از 
شــهرهای بزرگ از بی برنامه 

بودن اســت کــه در طول 
دولت های مختلف داشــتیم. 

نتوانستیم مردم را درروستا نگهداریم. 
نتوانســتیم عدالت را برقــرار کنیم. 
نتوانستیم زیرساخت های الزم و کافی 
را به روســتاها برســانیم. نتوانستیم 
حداقــل تولیــد را درروســتا پایدار 

نگهداریم، آب و راه بدهیم.

  یک ِقران هــم نباید به تهران 
بدهید

نماینده مردم سیستان و بلوچستان 
درمجلس شورای اسامی اضافه کرد: 
چرا تهران الکی بزرگ می شود؟ چرا 
بودجه ســرانه مملکت را بــه تهران 
می دهید؟ یک قِران هم نباید به تهران 
بدهید نه اینکه تازه 40 درصد بودجه 

را هم تقدیمش کنید.

  چرا بودجــه در حلقوم تهران 
می ریزید؟

ملک فاضلی اظهار داشــت: هرسال 
تهران به هرشــکلی که شده نیمی از 
بودجه مملکت را می گیرد. از وزارتخانه 
از وزیرش از ساختارش از نماینده اش 
که درتهران متمرکز است همه و همه. 
خب تهران خودش خــودش را اداره 
کند چرا بودجه مملکت را درحلقومش 
می ریزید؟ بقیه بودجــه هم دربقیه 
شهرهای بزرگ اســت، مشهد و قم و 
بقیه کانشــهرها. چرا این شهرها را 
خاص می بینیم؟ چرا مناطق محروم 
را خاص نمی بینیم؟ این ها همه عدم 

عدالت است.

  وضعیــت درمــان درمناطق 
محروم نامناسب است

 وی با اشــاره به وضعیت نامناســب 
درمان درمناطق محروم گفت: تازمانی 
که درمملکت عدالت نداریم روزی 10 
هزار پزشک هم تربیت کنید 1 نفرش 
به ســراوان و مناطق محروم نمی رود 

زیرا در آمد ندارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلــس یازدهم با اشــاره به کمبود 
تجهیزات پزشکی در مناطق محروم 
نیز ادامه داد: چه دلیلــی دارد که در 
تهران بیمارســتان درجه یک داشته 
باشــیم اما درسیســتان بلوچستان 
هیچ بیمارســتان مناســبی نداشته 
باشــیم. دراین مناطق نه پزشــک 
می ماند نه پرســتار، اصًا بمانند هم 
چکار می خواهند انجام دهند وقتی نه 

تجهیزات هست و نه امکانات رفاهی.
ملک فاضلی تصریح کرد: من روزانه 
باید پاســخگوی 40 بیماری باشــم 
که با وجود ســه دانشــگاه در استان 
سیستان بلوچستان درمان نمی شوند. 
باید اسکانشان بدهم، پذیرایی کنم، 
مردم هم فکر می کنند به یک نمایند 
100 میلیون تومان پول مهمانســرا 
می دهنــد. درحالی کــه حقوق یک 
نماینده 18 میلیون تومان است. این 
پولی بوده که من در دوروز در مطبم 

درمی آوردم.

فوایدشوخطبعیدرمحیطکارچیستوبهچهکاریمیآید؛

            جـذاب یاشیم یـا کـاری!

سازمان جهانی جهانگردی UNWTO برای رسیدگی به تعلیق عضویت روسیه، مجمع عمومی اضطراری برگزار می کند. به دنبال 
بحران اوکراین، شورای اجرایی UNWTO تصمیم گرفته است برای رسیدگی به تعلیق عضویت فدراسیون روسیه، مجمع عمومی 
فوق العاده برگزار کند. اولین مجمع عمومی فوق العاده سازمان جهانی گردشــگری وابسته به سازمان ملل متحد در روزهای 
آینده تشکیل خواهد شد. این نخستین بار در تاریخ این سازمان جهانی است که شورای اجرایی برای رسیدگی به درخواست 

تعلیق یکی از کشورهای عضو، تشکیل جلسه داده است.
شورای اجرایی به درخواست چند عضو سازمان جهانی جهانگردی در شهر مادرید اسپانیا و در بحبوحه نگرانی های جهانی درباره 

جنگ در اوکراین و در محکومیت اقدامات یک جانبه فدراسیون روسیه، تشکیل جلسه داد.
زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل این سازمان جهانی در این شورا گفت: جنگ هرگز راه حل نیست، نه االن و نه هیچ وقت دیگر، 
اما واضح است که همه به این آرمان متعهد نیستند. به همین دلیل، من و دیگر اعضای UNWTO باید بلند و واضح بگوییم که 
اگر عضو این سازمان هستید، پس به قوانین ما متعهد باشید. شما باید ارزش های ما را بپذیرید. بنابراین، وقتی اعضا برخاف 

اهداف ما عمل می کنند، باید عواقبی داشته باشد.

بحران اکراین و نبردهای فرعی در جبهه اقتصادی

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی:

یک ِقران هم نباید به 
تهران بدهید

دیجیتالی و غیرحضوری شدن بســیاری از امور بانکی موجب شده است که 
شعب بانک و دستگاه های خودرپرداز به پایان راه خود نزدیک شوند.

به گزارش تحریریه، تارنمای روزنامه »دیلی میل« نوشــت، تحول در سیستم 
بانکی و دیجیتال شدن امور مالی و بانک ها، موجب شده است تا هزاران دستگاه 
خودپرداز )ATM( در سراسر استرالیا حذف شوند. تعداد زیادی از شعب بانک ها 

نیز در سراسر استرالیا به سرعت بسته شده اند.
طبق داده های جدید، از آنجایی که بانک های استرالیا بر تراکنش های دیجیتال 
برای مشتریان تمرکز می کنند، دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها در سراسر 

این کشور به سرعت حذف می شوند.

این تحلیل نشــان داد که در ســال های اخیر نزدیک به 4۶0 شعبه بانک در 
سراسر این کشــور تعطیل شده اند. در ســال ۲0۲0 هم حدود ۳800 دستگاه 

خودپرداز که قبًا فعال بودند، حذف شدند.
تنها در ایالت نیوساوت ولز استرالیا در ســال اخیر 140 بانک فروشگاهی کمتر 
شده و تقریباً ۳00 خودپرداز در حومه شــهر نیز جمع آوری شده اند. در ایالت 
ویکتوریا نیز داستان مشــابهی رخ داده و در آن 1۲0 شعبه بانک برای همیشه 

درهای خود را به روی مشتریان بسته اند.
»جولیا آنگریسانو« دبیر ملی اتحادیه بخش مالی، گفت: تعطیلی بانک ها تأثیر 
مخربی بر جوامع محلی دارد زیرا مشاغل از بین می روند، کسب و کار تحت تأثیر 

قرار می گیرند و یکی دیگر از خدمات محلی ناپدید می شوند.
آنگریســانو افزود که تعطیلی ها به شدت در مناطق غیرشــهری و روستایی، بر 

شهروندان مسن تر ضربه وارد می کند.
یکی دیگر از عوامل کلیدی برای بســته شــدن شــعب و کاهش دستگاه های 
خودپرداز این واقعیت است که بانک ها سود اندکی را از تراکنش های دیجیتال 

روزانه به دست می آورند.
شتاب حرکتی که استرالیا به سمت جامعه بدون پول نقد دارد، سود دستگاه ها 
را کم کــرده زیرا کارمزدهای مشــتری یا فروشــنده برای بانکــداری آناین 
پرداخت می شــود. در دنیای دیجیتال امروزی، تخمین زده می شود 80 درصد 
اســترالیایی ها ترجیح می دهند به صورت آناین کار بانکی خود را انجام دهند. 
اما ۲0 درصد باقیمانده، یعنی معلوالن یا کســانی که دانش دیجیتالی ندارند، 

سرگردان مانده اند.
در کل بانک مرکزی استرالیا اعام کرده است که اکنون دارای 8۷۵ شعبه بانک 
در سراسر کشور است که در مقایسه با 11۳4 شــعبه در فوریه ۲0۲0 نشان از 
کاهش شدید شعب بانکداری سنتی است. تعداد دســتگاه های خودپرداز این 
بانک ها نیز به بیش از ۲000 دستگاه کاهش یافته است حال آنکه در سال ۲01۹ 

تعداد آن ها 4118 دستگاه خودپرداز فعال بود.
سال گذشته، »کات بری« رئیس توزیع ANZ عنوان داشت که بسته شدن شعب 
بانک ها نشانه ای از دگرگونی زمان اســت که تمرکز اصلی آن به سمت و سوی 

تراکنش های دیجیتال می باشد.

بانک و دستگاه های خودپرداز به پایان راه رسیدند؛

آغاز جدی اقتصاد دیجیتال 
در جهان!

 شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی 
اقــدام به اعــان فهرســت پروژه هــای کان اجرا شــده در حوزه 
زیســت محیط کرد. این پروژه ها در سه بخش آب، هوا و خاک مطرح 

می شود:
1- تصفیه و بازگردانی ۳۲0 مترمکعب در ســاعت پساب ارسالی از 
واحدهای عملیاتی در تصفیه خانه صنعتــی. ۲ -   تصفیه و بازگردانی 
400 مترمکعب در ســاعت پســاب تصفیه خانه صنعتی، بویلرها و 
برج های خنک کننده در واحد اســمز معکــوس )RO( ۳ - تصفیه 
40 مترمکعب در ســاعت فاضاب بهداشتی و استفاده جهت آبیاری 
فضای سبز. 4 - بهینه ســازی واحد بازیافت آب توسط نصب سیستم 
کاریفایر، RO و UF. ۵ - استفاده از دستگاه UV در جهت گندزدایی 
فاضاب بهداشــتی. ۶ - بهره برداری از واحد جدید RO۵ در جهت 

اســتفاده از پســاب واحد RO. ۷ - بهره برداری از پروژه تصفیه خانه 
پساب شاهین شهر )استفاده از آب خاکستری( با ظرفیت تقریبی ۷۵0 
مترمکعب در ساعت جهت اســتفاده در مصارف صنعتی. 8 - پروژه 
خرید دســتگاه پایش آناین پارامترهای فاضاب بهداشتی )آناالیزر 
پساب( جهت اندازه گیری و ارسال آناین اطاعات به سازمان حفاظت 
محیط زیست. ۹ - تولید سوخت مطابق با استاندارد یورو ۵ )به میزان 
تقریبی روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین یور ۵ و 4 میلیون لیتر گازوئیل 
یورو ۵( و ارائه به شــرکت پخش فرآورده های نفتی جهت توزیع در 
سطح کشــور. 10 - پروژه نصب آناالیزرهای آناین بر روی خروجی 
دودکش ها بر اســاس توافق با اداره کل محیط زیست استان و ارسال 
آناین اطاعات تحت سامانه وب. 11 - جایگزینی گازهای دوستدار 
الیه ازن با هالون ها و فرئون های مخرب الیه ازون در سیســتم های 

اطفاء حریق و سیستم های سرمایشی. 1۲ - خرید دستگاه های پایش 
آناین VOC )BTEX( جهت اندازه گیری و ارســال آناین اطاعات 
به سازمان حفاظت محیط زیســت. 1۳ - نصب سل های خورشیدی 
به منظور کاهش مصرف سوخت های فســیلی. بهره برداری از پروژه 
گرانوله سازی گوگرد جامد تولیدی )SSU(. 1۵ - طرح بهبود فرآیند 
باهدف تولید سوخت مطابق با اســتانداردهای روز دنیا. 1۶ - پروژه 
احداث مسیر راه آهن و اتصال به شــبکه ریلی سراسری کشور جهت 
ارســال محصوالت و کاهش تردد تانکرهای حمل ونقل. 1۷ - پروژه 
 )HERO )High Efficient Reverse Osmosis احداث واحد
جهت افزایش بازدهی و راندمان واحــد بازیافت. 18 - پروژه احداث 
واحد ZLD )Zero Liquid Discharge( جهت بازیابی و استفاده 

.RO کامل از پساب تولیدی واحد

شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستای 
مسئولیت های اجتماعی اعالم کرد:

فهرست پروژه های کالن 
اجرا شده در حوزه 
زیست محیط

امین سریزدی:   به نظر شما چه می شود 
اگر شــوخی در محیــط کار جریان پیدا 
کند؟ شاید به نظر بیاید که رشته کار دارد 
از دست می رود. درست است که این چند 
دقیقه به کار نمی گذرد. اما بین یک محیط 
خشک و ساکت در مقابل محیطی شاد و 
سرزنده در مجموع چقدر بیشتر کار انجام 

می شود؟
بر اســاس تحقیقات مختلف اینطور استنباط 
می شــود که هم مدیران هم کارمندان موافق شوخ 
طبعی در محیط کار هستند. نظرسنجی ها نشان می دهد 
۹1 درصد مدیران، شــوخ طبعی را برای پیشرفت 
شــغلی ضروری می دانند، و 84 درصد از 
آن ها اعتقاد داشــته اند انسان های 
شوخ طبع بهتر کار می کنند. در یکی 

از 1۶۶ از آزمایش هــا، محققان 

شــرکت کننده 
درخواســت کردند تــا توصیفات خود 
را از یک شرکت افســانه ای بیان کنند. 
اولین توصیف، جدی بودن این شرکت را 
مدنظر داشت و دومین توصیف، معتقد بود که 
باید مفرح باشد. شرکت کننده ها دریافتند که ارائه 
دهندٔه توصیفاتی که می گفت مفرح و شــاد باشد، فردی با 
اعتماد به نفس باال بودند و مایل بودند که رهبری بذله گو هم برای 

فعالیت های بعدی داشته باشند.
محیط کار مفرح و توام با سرگرمی که در آن شوخ طبعی تشویق می شود، می تواند 
منجر به نیروی انسانی شادتر، سالم تر، کم استرس تر، و بهره ورتر شود. چنین محیط 
کاری موجب ارتباطات بهتر اجتماعی بین کارکنان و مدیران می شــود. همچنین 

می تواند تفکر خاقانه و حل مساله را رشد دهد.
 در سطح فردی، شــوخ طبعی ابزاری برای خودکنترلی در مواجهه با فشارها و 
استرس های کاری و ارتباطات بهتر با سایرین است. در سطح سازمانی نیز، حس 
کنترل بر کارکنان با استفاده از شــوخ طبعی، می تواند موجب افزایش انگیزش، 

بهره وری و کارایی ایشان شود.
اینکه شوخ طبعی تا این حد می تواند ابزار کسب و کاری قدرتمندی باشد علل 
متعددی دارد که در ادامه برخــی از مهم ترین نمونه های ایــن علل را از نظر 

می گذرانید.

افزایش خالقیت: خندیدن شما را در برابر ایده های به 
ظاهر نامعقول و یا غیر ممکن پذیراتر می کند. خنده افراد را 
به بازی با ایده ها، پذیرش ریسک و در نظر گرفتن کارهایی 
تشــویق می کند که در حالت عادی ممکن است به فکر 

انجام دادنشان نباشند.
امتیاز گرفتن: شوخی های بامزه و بجا، احتمال افزایش 
امتیازات مالی را در طول یک مذاکره افزایش می دهد. فرد 
احساس راحتی را تجربه کرده و اعتماد را ایجاد می کند. 
در نتیجه مخاطب شــما تمایل بیش تری برای ماقات با 
شما پیدا می کند و شما را به عنوان “دوست” خود خواهد 
دید. پس، احتمــال روی دادن قرارهای کاری بهتری نیز 

وجود دارد.
بهبود ارتباط میان کارمندان: شوخ طبعی نوعی ارتباط 
است تا از طریق آن انواع مشخصی از اطاعات منتقل شود 
که بیان آن ها به صورت جدی دشوار است. مشخصاً، برخی 
اوقات از شوخ طبعی برای انتقال پیام های همراه با ریسک 
اجتماعی اســتفاده می شود. با اســتفاده از شوخ طبعی، 
پیام مورد نظر به شــکلی دوپهلو و مبهم بیان می شود تا 
درصورتی که پیام به خوبی دریافت نشود، آبروی گوینده 
و شنونده حفظ شود. شرایط کاری نیز اغلب با ابهام و عدم 
قطعیت همراه است، لذا استفاده مکرر از این کارکرد شوخ 

طبعی در محیط کار دیده می شود.
 تقویت جنبه انسانی رهبران: شوخ طبعی این حس را 
در میان نیروهای یک شرکت به وجود می آورد که »همٔه 
ما در کنار یکدیگر هستیم«. این می تواند یکی از اجزای 

اصلی »رهبری همدالنه« باشد.
هورمون هایی که ترشح می شوند: یکی از آثار شوخی 
و خنده در محل کار، هورمون هایی اســت که با خندیدن 
ترشــح می شــوند. اولین و معروف ترین هورمون خنده، 
اندورفین است. اندورفین هورمونی است که باعث می شود 
ما بتوانیم برای پیش رفتن به درد و رنج غلبه کنیم. هشت 
ساعت نشستن روی یک صندلی ناراحت و خیره شدن به 
منبع نورانی صفحه نمایش خالی از رنج نیســت. کارمند 
خســته، به دنبال راهی برای خاصــی از رنج می گردد. 
اندورفین ناشــی از خنده تحمل این وضعیت را ساده تر و 

بازدهی کارمندان را باالتر می برند.

  پارادوکس شوخ طبعی!
 بسیاری از تحقیقات درباره شــوخ طبعی در محیط کار، 
پارادوکس شوخ طبعی را نیز آشکار کرده است. تناقض به 
این معنا که از یک سو به نظر می رسد شوخ طبعی می تواند 

تعلق کارکنان را افزایش داده و ارتباطات آن ها را تسهیل 
نماید و از سوی دیگر، می تواند به طرق مخرب موجب شود 
که اختافات بین افراد آشکارشــده، تفرقه و جدایی بین 

افراد ایجاد نماید.
محققین بین دو نوع شوخی طبعی تفکیک قائل شده اند: 
الف ( شــوخ طبعی های تقویت کننده: شوخ طبعی هایی 
که انســجام و قدرت ارتباطات فعلــی را تقویت می کند. 
ب ( شــوخ طبعی تقویت کننده شــامل حکایات، ضرب 
المثلها، لطیفه ها و شوخی های سرگرم کننده ای است که 
در خدمت حفظ و تقویت ارتباطات همکارانه و دوستانه 
هســتند. ج ( شــوخ طبعی های تضعیف کننده: شــوخ 
طبعی هایی که موجب تضیعف ارتباطات جاری می شوند. 
د ( شوخ طبعی تضعیف کننده اغلب شامل سخنان کنایه 
آمیز یا طعنه دار، توهین یا آزارهای فکاهی و تقلید رفتار 

دیگران بود.

  شوخ طبعی تضعیف کننده
نتایج تحقیقات نشان می دهد که 40 درصد شوخ طبعی ها 
در جلسات از نوع تضعیف کننده هستند. جالب تر اینکه، 
فراوانی این نوع شــوخ طبعی در محیــط کار حدوداً ده 
برابر بیشتر از زمانی است که همین افراد در محیط های 
غیرکاری و گروه های دوســتانه دور هم جمع می شدند. 
به نظر می رسد شــوخ طبعی های تضعیف کننده ناشی 
از تفاوت های قدرت و همچنین فشــار بیشتر در محیط 

کار باشد.
تحلیل بیشــتر نشــان داده کــه تقریباً نیمی از شــوخ 
طبعی های مخرب بســوی افراد مشــخصی در جلســه 
هدف گیری شده اســت و اغلب با هدف تخریب قدرت یا 
جایگاه انها صورت می گرفت. بخــش قابل توجه دیگر از 
شــوخ طبعی های مخرب نیز کل گروه و یا کل سازمان را 
هدفگیری می کرد تا ارزش ها، نگرش ها یا اهداف سازمانی 
را تضعیف کرده یا به چالش بکشد. نهایتاً بخش کوچکی از 
شوخ طبعی های تضعیف کننده مربوط به جامعه بود، که 
به انتقاد از تفکر جوامع کسب و کار یا ارزش های قانونی و 

اجتماعی جامعه می پرداخت.
برمبنای این تحقیق، شــوخی های تضعیــف کننده در 
جلســات کاری یک مکانیســم مقبــول اجتماعی برای 
کارمندان اســت تا باال دســتی خود را به چالش کشیده 
یا انتقاد کنند، با دیگران مخالفت کــرده و یا تصمیمات 
گروه را مورد ســؤال قرار دهند. بــرای مدیران و رهبران 
نیز روش پذیرفته شده ای است تا در خصوص رفتارهای 
ناموافق، ناسازگار و غیرمشارکتی نظر داده و عموماً شرکت 

کنندگان در جلسه را کنترل کنند.
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