
آگهی فراخوان عمومی 
سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شناسه: 1288711

شرکت برق منطقه ای اصفهان در نظر دارد؛ سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک در ساختگاه های مشخص 
شده به شرح جدول زیر )در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان( را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به 

سرمایه گذاران واجد صالحیت واگذار نماید. 
حداکثر ظرفیت )مگاوات(نام پست مورد نظرردیف

25جاده تهران1
26ابزاران2
17امیر کبیر3
27محمود آباد4
11سنگبران5
20عاشق آباد6
31قلعه شور7
7تیران8
7رضوان شهر9
6/9سه راه سیان10
6/9حسن آباد )رامشه(11

* از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک و 
مستندات مربوطه براساس معیارهای اعتبارسنجی به شرح جدول زیر به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت 

برق منطقه ای اصفهان، دفتر مجری طرح نیروگاه های پراکنده ارسال نمایند.

معیارهای اعتبارسنجی جهت سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک
معیارردیف

دارا بودن مولد و زیر ساخت1
توان مالی2
تامین کاال، اجرا و بهره برداری 3
توان مدیریتی4

* جهت دریافت لیست مدارک و مستندات الزم به همراه شیوه ارزیابی صالحیت سرمایه گذار برای محاسبه امتیاز 
معیارهای ا عتبار سنجی؛ به وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir لینک اعالن عمومی 
احداث نیروگاه های مقیاس کوچک - لینک های مرتبط با فراخوان مولدهای مقیاس کوچک - شاخص های ارزیابی و 

اعتبار سنجی سرمایه گذاران )FILE2-4(  مراجعه فرمایید.
* انتخاب سرمایه گذار واجد صالحیت براساس حداکثر امتیاز کسب شده از شاخص های اعتبار سنجی خواهد بود. 

* پس از اخذ مستندات از سرمایه گذاران، کمیته اعتبار سنجی شرکت برق منطقه ای اصفهان طی 15 روز کاری نسبت 
به بررسی مستندات و انتخاب سرمایه گذاران منتخب  اقدام و مراحل بعدی فرایند سرمایه گذاری را به آن ها اعالم 

خواهد نمود. 
* مجری طرح توسعه تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای اصفهان با شماره تماس 36279729-031 آماده همکاری و 

ارائه راهنمایی برای عموم متقاضیان سرمایه گذاری وفق قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

آگهي مزایـده )نوبت  اول(
شهرداري چادگان به استناد مجوز به شماره 1400/58 مورخ 1400/8/9 شوراي محترم اسالمي شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع در بلوار خرمشهر ) ازطرف 

چادگان به داران ( را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط به مدت یکسال شمسی واگذار نماید 
قیمت پایه : با توجه به ارزیابی کارشناس محترم رسمی دادگستری قیمت پایه اجاره ماهیانه به مبلغ 73/000/000 ریال و ساالنه به مبلغ 876/000/000 ریال اعالم نموده است . 
میزان سپرده شرکت در مزایده :  میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 43/800/000 ریال می باشد لذا شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 

3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانک ملي چادگان واریز نمایند .
میزان سپرده جهت تضمین قرارداد : با توجه به ارزیابی هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری مجموع قیمت تجهیزات ، زمین و اعیانی شامل ) محوطه سازی و دیوارکشی و 
جایگاه سوخت گیری و اتاقک های تأسیساتی و ساختمان اداری ( جایگاه مذکور به مبلغ 79/479/000/000 ریال می باشد که در این خصوص ارائه اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی 

جهت انعقاد قرارداد مورد قبول می باشد .
-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده : شرکت کنندگان مي توانند از روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 با مراجعه به شهرداری و ضمن بازدید 
از جایگاه مذکور نسبت به دریافت فرم های ) مشخصات شرکت کنندگان ، و تعهد شرکت کننده ( از دبیرخانه شهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام 
اسناد و مدارک شرکت و تأییدیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ) شرکت های مجاز بهره بردار ( و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت ) الف ( و پیشنهاد قیمت نیز 

در پاکت ب ضمیمه گردد .
ــ پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 به دبیرخانه حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند.

1ـ  پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/10 رأس ساعت 14/35 بعدازظهر درمحل شهرداري چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مي گردد. 2ـ  شهرداري 
چادگان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتي که بعداز موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3ـ  چنانچه هرکدام از 
برندگان اول ، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 4ـ  کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی و غیره که در 
اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 5ـ  شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 
82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی را در نظر داشته باشند . 6ـ  برنده مزایده می بایستی پس 
از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد .  7ـ  فقط اشخاص حقوقی )شرکت های 
معتبر بهره بردار و دارای مجوز بهره برداری ومورد تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی ( مجاز به شرکت در این مزایده می باشند .  8ـ  اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده 
برنده مزایده می باشد  9ـ  کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد  10ـ   برنده مزایده حق واگذاری و انتقال کلی و جزئی قرارداد به اشخاص 
ثالث را نخواهدداشت. 11ـ  بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در جایگاه CNG با هماهنگی شهرداری به عهده پیمانکار می باشد و به مراتب پیمانکار موظف است 
نسبت به بیمه نمودن کارکنان و اشخاص ثالث و تجهیزات ، ابنیه ، تأسیسات و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل براساس قانون کار و رفاه اجتماعی و بخشنامه و آئین نامه ها 
اقدام نماید  و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالٌ بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان - اشخاص ثالث - تجهیزات ، ابینه،تأسیسات 
خود برابر قانون اقدام نماید . 12ـ  در این آگهی هیچگونه شرایطی را برای استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببی و نسبی پیمانکار و حتی نیروهای تحت امر 
ایشان در حال و آینده نخواهد داشت . و برنده مزایده ) بهره بردار ( متعهد می شود هیچگونه ادعایی در خصوص استخدام خود از شهرداری نداشته باشد . 13ـ  کلیه هزینه های آب 
و برق و گاز مصرفی ، و تعمیر و نگهداری جایگاه CNG احتمالی همگی بر عهده برنده مزایده می باشد و برنده مزایده می بایستی پس از تسویه حساب با ادارات ) گاز ، برق ، آب و غیره 
( به صورت دوره ای این شهرداری را به صورت مکتوب مطلع نماید . 14ـ  کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستی از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام ومشخصات استفاده نمایند . 
15- شرکت کنندگان بایستي عالوه بر حسن شهرت ،عدم سوءسابقه منع قانونی برای انجام موضوع مزایده و عقدقرارداد مربوطه را نداشته باشند. 16ـ  فعالیت جایگاه وارائه خدمات 

بصورت شبانه روزی و درطول 24 ساعت خواهدبود.
محمد عرب چادگانی- شهردار چادگان 12
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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

 
هر سال نزدیک عید که می شود بازارها 
رنگ و بویی تازه به خــود می گیرد و 
بسیاری از مشاغل عمده فروششان را 
در این دو ماه مانده به پایان سال انجام 
می دهند. هر چند دوســالی است به 
دلیل شیوع ویروس کرونا این خریدها 
کمرنگ شده اما به نظر می رسد امسال 
با وجود واکسیناسیون حداکثری آمار 
مبتالیان کاهشی باشد و مردم با خیال 
راحت تری بتوانند مراسم عید را برگزار 
کنند. ولی این دو سال تغییرات زیادی 
رخ داده است از یک سو قیمتها به شدت 
افزایشی شده و از سوی دیگر مردم کم 
و بیش به خرید اینترنتی روی آورده اند. 
به همین دلیل الزم است فروشگاههای 
حقیقی در دنیای مجازی نیز فعالیت 
کنند تا از این جنبه نیز بتوانند در دنیای 

رقابت حرفی برای گفتن داشته باشند.
شاید با ورود اینترنت، کمتر کسی فکر 
می کرد که زندگی اجتماعی بشریت تا 
این اندازه دست خوش تغییر شود و تمام 
جنبه های آن را در بر بگیرد. مهمانی که 
در ابتدا عزیز و لوکس به حساب می آمد، 
کم کم با همه آشنا شد و ما را متأثر از 
خود کرد. وسعت نفوذش به حدی بود 
که غول های سازنده تلفن همراه امکان 
استفاده از اینترنت را به محصوالتشان 
افزودند تا نه تنها در خانه بلکه در کوچه 
و خیابان هم با این مهمــان که دیگر 

مهمان نبود همراه باشیم.
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گفت و گو با یک تحلیلگر اقتصادی درباره ارز ترجیحی:

قبل از هر حذف و اضافه ای، گرانی را کاهش دهید

2

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

افزایش مراکز امدادی هالل احمر در نوروز به ۴۸ پایگاه

سومین جلســه قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
با حضور سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب 
الزمان)عج(، مدیران کمیته امداد،سازمان بهزیستی 
، بنیاد مسکن، آستان قدس رضوی و مسئولین ارشد 
استان در محل اداره کل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
برگزار شد.در این جلســه تورج حاجی رحیمیان 
ضمن عرض تبریک اعیاد بیان داشت: خدمت به 
محرومین که صاحبان اصلی انقالب اسالمی می 
باشند را نعمتی بزرگ اســت که باید قدردان این 
نعمت بزرگ بود.وی با اشاره به اقدامات گسترده 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در حوزه محرومیت 

زدایی  ، فعالیت های ســتاد اجرایی در حوزه های 
اشتغال زایی وتوانمند سازی نقاط محروم و فعالیت 
های ستاد درحوزه سالمت و خانواده را تشریح نمود 
و گزارشــی از این اقدامات در استان اصفهان برای 
حضار ارائه نمود.در ادامه سردار مجتبی فدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج(   اظهار داشت: در راستای 
کمک مومنانه در رزمایش مواسات اقدامات بسیار 
خوبی در سطح استان اصفهان انجام گرفته است و 
سبب برطرف شدن بسیاری از مشکالت مردم شده 
است و قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( به جهت 
عدم موازی کاری دستگاه ها در حوزه محرومیت 

زدایی و هم افزایی بیشتر  تشکیل شده است.وی با 
اشاره به اقدامات بسیار خوب در رزمایشهای کمک 
مومنانه افزود: با شکل گیری کمیته  های تخصصی  
و شناسایی مددجویان مشترک، می توانیم به تعداد 
بیشتری از نیازمندان، خدمات مطلوبی تری ارائه 
دهیم.سردار فدا  بیان کرد: این قرارگاه حول محور 
محالت سازماندهی خواهد شد و تمام ارگان هایی 
که در قرارگاه حضور دارند باید فعال شود همچنین 
روزانه از طریق سپاه ناحیه گزارشات به رده استان 
ارائه خواهد شد و زمانبندی و هماهنگی اقدامات به 

صورت روزانه باید انجام شود.

درسومین جلسه قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( مطرح شد:

لزوم قدردانی از نعمتی بزرگ به نام خدمت به محرومین  

رنا
ع:ای

منب
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تحریم های بین المللی علیه روسیه درگزارشی از نیویورک تایمز؛

چینـی هـا به کمک روس هـا می آیند!

چرا اقدامات دولت سیزدهم برای بورس کارساز نیست؟

قرمِز پررنگ یک دست گردن تابلو یک دست گردن شاخص

یک پیشنهاد مردانه در روزهای خانه تکانی که باید انجام شود؛

تقسیم کارهای خانه با همسر
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

 افزایش ساعت کار مترو و اتوبوس
 در روزهای پایانی سال

چهره  برتر چهره روز

نماینده مردم اصفهان در نشست علمی- تخصصی 
چالش ها و فرصت های منابع طبیعی و محیط زیست ایران:

استاندار اصفهان در چهارمین جلسه
 هم اندیشی ائمه جمعه اصفهان مطرح کرد:

جامعه علمی کشور در اصالح قوانین 
مشارکت کنند

فوالد مبارکه، پیشرو در حوزه 
محیط زیست، تکنولوژی و خدمت رسانی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: از جامعه علمی خواستار 
پشتیبانی در بحث اصالح قوانین از حیث 
نظری هستم.مهدی طغیانی در نشست 
علمی- تخصصی چالش ها و فرصت های 

منابع طبیعی و...

اســتاندار اصفهان در حاشیه چهارمین 
گردهمایی ائمه جمعه اســتان اصفهان 
در گفتگو با خبرنگار فــوالد اظهار کرد: 
کرونا و معیشت دو موضوع کلی در کشور 
و دغدغه مردم و مسئولین است و دغدغه 

83استانی موضوع آب است. 



مسوول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشــت اصفهان گفــت: این 
استان از اوج مشکالت ُقله )پیک( 
ششــم کرونا عبور کرده و بیشتر 
شهرستان های آن از وضعیت قرمز 
)بسیار پُرخطر( همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ خارج شــده اند. رضا 
فدایی افزود: هر موج کرونا یک ُقله 
یا همان »پیک« دارد و ما هم اکنون 
در استان اصفهان از این ُقله عبور 
کرده ایم اما هنوز به شرایط قبل از 
موج ششم بازنگشته ایم و بیماری 
کووید-۱۹ هنوز بطــور فعال در 
جامعه وجود دارد. استان اصفهان از 
اوائل بهمن امسال وارد موج ششم 

کرونا شد.
فدایی با اشاره به اینکه هنوز تعداد 
بیماران مبتال به کرونا قابل توجه 
است، اظهار داشــت: بسیاری از 
آنها بدلیل خفیف بودن بیماری به 
درمانگاه ها یا مراکزی که اطالعات 
در آن ثبــت می شــود، مراجعه 

نمی کنند.
وی با بیان اینکه مرگ و میر ناشی 
از کرونا در روزهای اخیر در اصفهان 
روند کاهشی داشته است، اضافه 
کرد: تعداد مــوارد فوتی از حدود 
۲۰ نفر در روز در هفته گذشته به 
کمتر از ۱۰ نفر در روز در این هفته 

رسیده است.
مسوول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشــت اصفهان با بیان اینکه 
پیش بینی می شــود روند نزولی 
آمار کرونا تا اوائل فروردین ۱۴۰۱ 
نیز ادامه داشــته باشــد، تصریح 
کرد: چگونگی همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ به رفتار مردم در رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، پوشش 
واکسیناســیون و جهش هــای 
احتمالی ویــروس کرونا در آینده 

بستگی دارد.
وی همچنین در بــاره تعطیالت 
نوروز ۱۴۰۱ و احتمــال افزایش 
ســفرها در این روزها گفت: برای 
کنتــرل همه گیــری بیمــاری 
کوویــد-۱۹ در روزهــای پایانی 
سال و تعطیالت نوروز آینده تاکید 
می شــود که مردم برای تکمیل 
واکسیناسیون و تزریق نوبت دوم 
و سوم واکســن خود هرچه زودتر 

اقدام کنند.
فدایی با اشــاره به اینکــه افرادی 
که تاکنون واکســن کرونا تزریق 
نکرده اند نیز بهتر است هرچه زودتر 
اقدام به این کار کنند، خاطرنشان 
کرد: موارد زیادی از گرفتاری ریه 
ناشی از اثر کرونا در بین افرادی که 
تاکنون واکســن تزریق نکرده اند، 

وجود دارد.
وی همچنیــن بــر ضــرورت 
واکسیناســیون کــودکان باالی 
پنج ســال تاکید و اضافه کرد: اگر 
واکسیناســیون کــودکان باالی 
پنج سال انجام نشــود بسیاری از 
مشــکالت حل نمی شــود و بعد 
از نــوروز نیز همچنــان با چالش 
بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس 

مواجه خواهیم بود.
فدایی با بیان اینکه از نظر ســبد 
واکسن کرونا کمبودی در استان 
اصفهان نداریم، اظهار داشت: برای 
کودکان از واکسن های »سینوفارم« 
یا »پاستوکووک« استفاده می شود. 
به گزارش ایرنا، بر اســاس آخرین 
آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
تاکنــون ۸۶ درصــد از جمعیت 
باالی ۱۲ سال اســتان نوبت اول، 
۷۶ درصد نوبــت دوم و ۳۶ درصد 
نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.

مشاغلی از جمله 
خدمات فنی و 

شیشه خودرو، آینه، 
قفل سازی، صافکاری، 

نقاشی و لوازم یدکی 
از ۲۵ اسفند تا ۱۵ 
فروردین بصورت 

کشیک نوروزی و مانند 
سال های گذشته ارائه 

خدمات می دهند.

رســول جهانگیری اظهار داشــت: 
بدلیل تأثیر دوران کرونا بر ســفرها، 
اولویت برای اسکان مسافران نوروزی، 
مراکز بومگردی و گردشــگری، هتل 
و مهمانپذیر اســت زیرا در دو ســال 
گذشــته ضرر زیــادی دیده اند که 

امیدواریم جبران شود.
وی همچنین با بیان اینکه همیشــه 
بــرای اعــالم آمادگی بــرای نوروز 
از شهریور ســال قبل آن آغاز به کار 
می شــد، اظهار داشــت: امسال این 
اتفاق دیرتر افتــاد و در فرصت کوتاه 
موجود نمی توانیم ساماندهی خاصی 
داشته باشــیم اما آموزش و مشاوره 
الزم به واحدهای امالک ارائه شد که 
چه خانه هایی را در اختیار مســافران 

نوروزی قرار دهند.
رییــس اتحادیــه امــالک اصفهان 
با اشاره به اینکه مســائل بهداشتی، 
ایمنی و آتش نشانی باید در خانه های 
استیجاری رعایت شود، تصریح کرد: 
در سال های گذشته ظرفیت پذیرش 
حدود ۱۵۰ هزار مسافر شب خواب را 
در اصفهان داشتیم اما اکنون چند ماه 

را ضابطه مند از دست دادیم.
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: 
سال های گذشــته برای ساماندهی 
امالک فراخوان اعالم می شــد و بین 
۱۲۰ تا ۱۵۰ واحد صنفــی در نقاط 
مختلف شــهر اعالم آمادگی کرده و 
کارکنان مربوطه کارت شناسی و تأیید 
صالحیت می گرفتنــد و در ورودی 
شهر برای پذیرش و ثبت نام خانه های 
استیجاری اقدام می کردند که امسال 

این مسئله را نداریم.
وی تاکید کــرد: ما فرصــت را برای 
ظرفیت خانه های استیجاری امالک 
از دســت داده ایم اما به ستاد تسهیل 
سفرهای نوروزی استان کمک خواهیم 

کرد زیرا یک مسافر بیشتر در اصفهان 
اقامت داشــته باشــد از چند شغل 

حمایت می شود.
رییس اتاق اصناف اصفهــان درباره 
فعالیت دیگر مشاغل و اصناف گفت: 
مشاغلی از جمله خدمات فنی و شیشه 
خودرو، آینه، قفل سازی، صافکاری، 
نقاشــی و لوازم یدکی از ۲۵ اسفند تا 
۱۵ فروردین بصورت کشیک نوروزی 
و مانند سال های گذشته ارائه خدمات 

می دهند.
اســتان اصفهان با پنــج میلیون نفر 
جمعیت به عنوان قطب گردشــگری 
جهان و ایران، بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر 
تاریخی شناسایی شده دارد که از میان 

آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت 
ملی شدند.

هفت اثر از آثار تاریخــی اصفهان به 
نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ 
چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد 
جامع و ســه قنات به نام های وزوان، 
مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده 
و کانون توجه گردشــگران داخلی و 
خارجی اســت. اصفهان حدود ۱۵۰ 
هتل، ۴۴۴ اقامتــگاه بومگردی، ۷۰ 
هتل سنتی، ۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ 
مهمانپذیر و افزون بر ۳۵ هزار تخت 
دارد. بخش گردشگری این استان در 
دوران شــیوع ویروس کرونا متحمل 

خسارت مالی زیادی شده است.

رونمایی از اولویت اسکان مسافران نوروزی در گفت و گو با رییس اتحادیه امالک اصفهان:

اولویت با هتل ها و واحدهای بومگردی است
رییس اتحادیــه امالک اصفهان گفت: اولویت اســکان 
مسافران نوروزی ســال ۱۴۰۱ در اصفهان ابتدا با هتل ها، 
مســافرخانه ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه های بومگردی و 

سپس منازل استیجاری، مدارس و کمپ »فدک« است.
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در شــــــهر 

مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

اصفهان از اوج 
مشکالت موج ششم 

کرونا عبور کرد

یک پیشنهاد مردانه در روزهای خانه تکانی که باید انجام شود؛

تقسیم کارهای خانه با همسر
پریسا جمدی:    روزهایی که شما یا همسرتان از نحوه تقسیم کارهای خانه 
ناراضی هستید، سطح تنش در خانه باال می رود. همین تنش ممکن است جرقه ای 
برای شروع جروبحث میان شما و همسرتان باشد. اگر از خانم ها درباره بزرگ ترین 
نگرانی و استرس روزانه شان بپرسید، تعداد قابل توجهی از آنها از بی میلی آقای خانه 
برای همکاری در کارهای منزل گله خواهند کرد. امروز می خواهیم درباره روش 

تقسیم کارهای خانه بین زوجین با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید.

    تقسیم ناعادالنه کارها عامل فرسایش زندگی مشترک است
ازدواج شراکتی است که انجام امور مربوط به خانه نیز بخشی از آن است. منظور 
از امور خانه، خرید، برنامه ریزی، جابه جایی وسایل، آشپزی، نگهداری از بچه ها، 
سامان دهی به قبض ها، تمیز کردن خانه، تعمیرات و اموری از این دست است. 
زمانی که این امور به خوبی پیش بروند، صلح، آرامش و هماهنگی در خانه حکم فرما 
خواهد شد؛ اما اگر هنگام ورود مهمان ها خانه به هم ریخته و نامنظم باشد یا اگر هیچ 
لباس تمیزی نداشته باشید و یا سقفی که تعمیر آن را مدام پشت گوش انداخته اید 
هنگام باران چکه کند، ناراحتــی و رنجش در خانه به وجــود می آید و برخی 

سوءبرداشت ها ممکن است موجب به وجودآمدن اختالف بین همسران شود.

    چگونه کارهای خانه را تقسیم کنیم؟
درخواست کمک از همســر، بزرگ ترین اشتباه در تشــویق او به همکاری در 
کارهای خانه است. کمک خواستن این باور را در ذهن طرف مقابل ایجاد می کند 
که مسئولیت انجام کارهای خانه فقط برعهده شماست؛ اما واقعیت این است که 
کارهای خانه مسئولیت مشترک هردوی شماست. تقسیم درست این مسئولیت 
بین همسران موجب افزایش رضایت از زندگی مشترک خواهد شد. در ادامهٔ این 

مطلب با راهکارهایی برای تقسیم کارهای خانه آشنا خواهید شد.

     اولویت های خود را بشناسید
هریک از شــما باید اولویت های خود در زندگی مشترک را مشخص کنید. چه 
چیزی واقعاً برای هریک از شما مهم است؟ بسیاری از همسران، نگاه متفاوتی 
به موضوع تقسیم کارهای خانه دارند. آشفتگی داخل خانه از نگاه بعضی افراد 
آزاردهنده نیست. اگر شما با شلختگی خانه مشکلی ندارید اما همسرتان از این 
وضعیت ناراحت می شود، باید در این موضوع به توافق و مصالحه برسید. برای 
برقراری صلح، بهتر است به جای تالش برای رضایت کامل هر دو طرف، اولویت ها 

را تعیین و انتخاب کنید.
نظرتان درباره غذاهای خانگی در مقایســه با فست فود و بیرون غذاخوردن را با 
یکدیگر به بحث بگذارید. دیدگاه خودتان و همسرتان درباره گردوخاک، تمیزی 
سرویس بهداشتی، رخت خواب به هم ریخته، باغچه مرتب و هرس شده، پرداخت 
به موقع قبض ها و … را بشناسید. مثاًل اگر ازنظر یکی از شما، سرویس بهداشتی 
هر ۲ یا ۳ روز یک بار باید تمیز شود، این موضوع باید در این بحث ها مطرح شود تا 

همسرتان احساس و نظر شما را درک کند.

    موانع را شناسایی کنید
به کمک هم، فهرستی از کارهای خانه را بنویسید که هریک از شما از انجامش 
نفرت دارید. شاید چیزی که شما از آن متنفرید، برای همسرتان قابل تحمل باشد. 
اگر موردی در این لیست وجود دارد که هردوی شما از آن متنفرید، با همفکری، 
راهی برای انجام آن کار ناخوشایند پیدا کنید؛ همچنین می توانید آن کار را با 

همکاری متقابل به پایان برسانید: مثل یک تیم!

     درباره زمان بندی به توافق برسید
در نظر گرفتن ساعت بدن خود و همســرتان بسیار مهم است. برخی افراد اهل 
سحرخیزی و برخی اهل شــب زنده داری هســتند؛ بنابراین اگر همسرتان را 
مجبورکنید کارهای خانه را در ساعاتی که آمادگی ندارد انجام دهد، احتمال تنش 

را در خانه باال می برید. زمان بندی صحیح را جدی بگیرید.

     برنامه را هر هفته مرور کنید
همسرتان را از برنامه هفته پیش ِرو مطلع کنید. جلسات، مأموریت و مهمانی ها را 
بررسی کنید؛ سپس با درنظرگرفتن این موارد برنامه ریزی کنید که چه کارهایی 
را چه کسی باید انجام دهد. درباره کاری که برای انجامش داوطلب شده اید، به 
هم نق نزنید. اگر این کار در هفته آینده هم انجام نشد، می توانید درباره آن باهم 

گفت وگو کنید.

     وظایف را بازبینی کنید
اگر شما یا همسرتان آن طور که بایدوشاید وظایف و مسئولیت های خود را درخانه 
انجام نمی دهید، باهم درباره علت این موضوع صحبت کنید. گاهی ممکن است 
همسرتان مدت زمان انجام کار را درست تخمین نزند. سرزنش همسرتان به خاطر 
کارهای عقب افتاده راه چاره نیست. بهتر است برنامه خود را دوباره ارزیابی کنید و 
آن را با توجه به شرایط تغییر دهید.انعطاف پذیر باشید و اجازه دهید تا همسرتان 
کارها را به روش خودش انجام دهد. اگر تاکردن حوله ها به یک شکل خاص برای 

شما بسیار مهم است، این کار را خودتان انجام دهید.

    کمک بگیرید
اگر نمی توانید یا نمی خواهید که استانداردهای خود را عوض کنید، می توانید از 
شرکت های خدماتی برای انجام کارهای خانه کمک بگیرید؛ البته در این مورد 
باید بودجه خود را نیز در نظر بگیرید. شما باید لیستی از کارهایی که باید انجام 
شوند تهیه کنید. می توانید کسی را استخدام کنید که کارهایی از قبیل نظافت 
حمام، گردگیری، پاک کردن پنجره ها، تعویض مالفه ها، اتوکشی و تعمیر خانه 
را بر عهده بگیرد. این کمک فقط برای زن یا شوهر نیست؛ بلکه کمکی است که 

هردوی شما از آن سود می برید.

Source: https://www.verywellmind.com/
chores-conflict-in-marriage2300980-

گفت و گو با یک تحلیلگر اقتصادی 
درباره ارز ترجیحی:

قبل از هر حذف و 
اضافه ای، گرانی را 

کاهش دهید

دریا وفایی:     »وقتی نرخ کاالهای اساســی 
مردم روزانه درحال افزایش است و هیچ کسی 
توان نظارت و مقابله با این سیســتم فشل و پر 
هرج و مرج را ندارد، پرداختن به این ســناریو 

حذف ارز ترجیحی فقط وقت تلف ُکن است«.
محمود جامســاز تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
گفتگو با ما بــا بیان این مطلــب ادامه داد: این 
واقعیت را نمی توان انکار کرد که از یکســال و 
نیم گذشته تاکنون با وجود دالر ۴۲۰۰ تومانی 
قیمت اکثر کاالهای اساســی تــا ۲۰۰ درصد 
گران تر شده و سکان داران کشور همچنان شعار 

درمانی می کنند.

وی بیان داشت: دعوا برسر حذف شدن و نشدن 
ارز ترجیحی است درحالی که نگاه کارشناسانه 
می گوید اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود 
و اینکه چه جایگزینی بــرای حذف آن تعیین 
شود، مهم نیســت زیرا، مســاله اصلی قیمت 

کاالهای اساسی است که نباید گران باشد.
این تحلیلگر مســائل اقتصادی در توضیحات 
بیشتر گفت: بود و نبود ارز ترجیحی چه فایده ای 
برای مردم عادی دارد وقتی قدرت خریدشان به 
شدت کاهش پیدا کرده اســت. سود چانه زنی 
برای حذف شدن یا نشــدن ارز ترجیحی برای 
عده ای خاص است. از قیمت های فعلی کاالهای 

اساسی به خوبی می توان ثابت کرد که تا کنون 
وجــود ارز ترجیحــی در اقتصــاد مملکتمان 
 نتیجه ای جز رانت و فســاد به دنبال نداشــته

 است.
وی تاکید کــرد: وجود ارز ترجیحی در ســبد 
مصرفی مردم )کاالهای اساسی( منتج به گرانی 
فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعالم شده بوده و 
مطمئناً حذف آن هم گرانی بیشــتری را دامن 
خواهد زد. بنابراین متفکراِن تصمیم گیِر حوزه 
اقتصاد، قبل از هر حذف و اضافه ای عزمشــان 
 را بــرای کاهش قیمت کاالهای اساســی جزم 

کنند.

زندگی سالم

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

نوسازی یک دستگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان است
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

افزایش مراکز امدادی هالل احمر در نوروز به ۴۸ پایگاه
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: هزینه 
خرید یک دستگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان و مینی بوس باالی یک میلیارد تومان است که 
با این هزینه کرایه ها دیگر امکان خرید و نوسازی ناوگان برای سرمایه گذاران وجود ندارند 

و ناچار به بازسازی این ناوگان هستیم.
حسین بیغمیان در گفت وگو با ایسنا، درباره تصادفات جاده ای که بخشی از آن به فرسودگی 
ناوگان اتوبوس رانی برمی گردد، اظهار کرد: متوسط عمر ناوگان اتوبوس در اصفهان حدود 
۱۰ سال است در حالیکه در گذشته حدود ۶ سال بود که به دلیل عدم نوسازی این ناوگان، 

اکنون متوسط سن این ناوگان باال رفته است.
وی ادامه داد: متأسفانه سن ناوگان مینی بوس های اســتان بسیار باال و حدود ۲۵ سال و 

متوسط سن ناوگان سواری نیز به ۱۰ سال افزایش یافته است.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان درباره نوسازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای، اضافه کرد: جدیداً وامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور 
برای بازسازی با سود ۹.۵ درصد به ناوگان اتوبوس و مینی بوس تخصیص یافته که عدد آن 
برای اتوبوس ۷۰۰ میلیون تومان و برای بازسازی مینی بوس ها ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه اجازه واردات اتوبوس به کشور را نداریم، گفت: پیش از این بخشی از 
نیاز ناوگان اتوبوس در داخل تولید می شد که متأسفانه کارخانه های داخل به دلیل شرایط 
اقتصادی تعطیل شده اند. بیغمیان گفت: در حال حاضر هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس 
۹ میلیارد تومان و مینی بوس باالی یک میلیارد تومان اســت که با این قیمت ها و هزینه 
کرایه ها دیگر امکان خرید و نوسازی ناوگان برای سرمایه گذاران وجود ندارند و باید به سمت 

بازسازی این ناوگان برویم.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: مراکز امداد و نجات این نهاد در استان 
با هدف امدادرسانی سریعتر در ایام نوروز ۱۴۰۱ از ۴۳ به ۴۸ پایگاه افزایش خواهد یافت.

داریوش کریمی افزود: پنج پایگاه از تعداد نامبرده بصورت موقت در نواحی شرقی، غربی و 
شمالی استان برای تعطیالت سال نو پیش بینی شده اند و با هدف امدادرسانی بیشتر و سریعتر 
انواع خدمات را به حادثه دیدگان و مسافران نوروزی ارائه خواهند داد. وی ادامه داد: هر یک از 
پایگاه های موقت دارای سه نفر امدادرسان و نجاتگر است بنابراین شمار نیروهای امدادی نیز 
در ایام پیش رو افزایش می یابد. کریمی اظهارداشت: با توجه به گستردگی استان اصفهان و 
مسیرها و جاده های اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب در این خطه افزایش تعداد پایگاه ها 
ضروری بود.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان افزود: آماده باش و کمک رسانی 
نیروهای امدادی هالل احمر در پایگاه های دائم بصورت ۲۴ ساعته است اما پایگاه های موقت 
بصورت روزانه فعالیت خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه احتمال افزایش سفر هموطنان در 
نوروز پیش رو در مقایسه با ۲ سال قبل وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ترددها 
و حوادث، دوره های بازآموزی برای امدادگران در حال برگزاری است تا امدادرسانی و ارائه 

خدمات به بهترین نحو انجام شود.
کریمی اضافه کرد: بازبینی وسایل و تجهیزات امدادی و مرتبط با حوادث نیز انجام می شود تا 

از نظر سخت افزاری کمبودها و نواقص برطرف شود.
وی تصریح کرد: همچون سال های قبل شماره تلفن ۱۱۲ هالل احمر برای امدادرسانی به 

حادثه دیدگان خواهد بود.
استان اصفهان اکنون سه هزار و ۳۰۰ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب 

ثبت شده در سامانه دارد.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مسعود آلگونه جونقانی به بررســی نقش زن در در تاریخ و 
اسطوره ها گفت: زن در اســطوره منبع آفرینش است و زن 
تاریخی فرعی و جانبی است و تنها نقشش در کنار مرد و برای 

زایش قهرمان است.
دومین نشست برنامه »زنان قصه ما« با اکران مستند دکتر 
ژاله آموزگار در سالن سعدی عمارت تاریخی سعدی برگزار 

شد.
دراین برنامه که با همکاری حوزه هنری اســتان اصفهان و 
دفتر تخصصی سینما و مجموعه توازن برگزار شده بود دکتر 
مسعود آلگونه جونقانی )عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشــگاه اصفهان( به بررسی جایگاه و نقش 
زنان دراسطوره و تاریخ و جهان معاصر پرداخت و گفت: اول 
نقش زمان در اسطوره را بررســی می کنیم تا به نقش زنان 
در اسطوره برسیم، ما انســان ها از زمانی دچار خطا شدیم 
که ســاعت های ِگردگَرد را به ساعت های دیجیتال تبدیل 
کردیم و با این کار مفهوم زمان برای ما عوض شد، زمان از یک 
مسئله بی انتها به یک زمان دارای پایان و خطی تبدیل شد، 
یعنی وقتی مسئله زمان از ُدوری به خطی یا برعکس تبدیل 
می شود یک مسئله جدی است. وی با اشاره به خانه خدا و 
لباس های متحدالشکلی که مسلمانان در طواف می پوشند 
افزود: چرخیدن به دور یک مرکز همان زمان ُدوری است و 
تاریخ از جهان مرکززدایی می کند و همان زمان خطی است.

وی با اشاره به فیلم عصر جدید چارلی چاپلین به نقد تفکر 

خطی تاریخ پرداخت خاطرنشان کرد: تفکر دوری را یک تفکر 
و اسطوره ای خواند و کلید اسطوره را آفرینش دانست و گفت 
این که شما در عید نوروز از پایان سال گذشته شادی می کنید 
به تفکر دوری برمی گردد و این به دلیل تفکر اســطوره ای 
شماست.سخنران این برنامه گفت: در اسطوره های زرتشتی 
زمان و مکان به عنوان پدیده آفریده می شوند در حالی که 
در تفکر خطی این چنین نیســت. زمان دوری در اسطوره 
در جریان اســت و زمان خطی در تاریخ در جریان اســت.

وی تصریح کرد: آفرینش دو مقطع دارد دفعی و تدریجی، 
درآفرینش دفعی خداوند در یک روز کوه ها را آفرید و در روز 
دیگر استراحت کرد و در آفرینش تدریجی یک زمان و مکان 
قدسی وجود دارد که هر بار فرد در آن قرار می گیرد لحظه 

آفرینش قدسی و ازلی را احساس می کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: زن در اسطوره منبع آفرینش 
است و زن تاریخی فرعی و جانبی است و تنها نقشش در کنار 
مرد و برای زایش قهرمان است. زن که در تمامی ادوار از طریق 
مردان و با جایگاه فرعی تعریف شده است در دوران مدرن و 
در دوران معاصر از قرن بیستم به واسطه تحلیل های گفتمانی 
و نشانه شناختی می تواند حق خود را بگیرد.وی در پایان با 
اشاره به اشعار زنان و جایگاه آنان در تعریف نقش خود گفت: 
با بررسی اشعار پروین اعتصامی تا فروغ فرخزاد به عنوان دو 
شاعر زن، از زنی که زبان مردانه دارد به زنی که نشان می دهد 

زن چگونه است و زبان زنانه دارد می رسیم.

دکتر آلگونه جونقانی در برنامه زنان قصه ما مطرح کرد:

زن در اسطوره منبع آفرینش است
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان:

۶۰ هزار لیتر روغن موتور تقلبی کشف شد
اخبار اصفهان:    جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۶۰ هزار 

لیتر انواع روغن موتور صنعتی تقلبی در یک انبار و پلمب انبار مربوطه خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: گزارش هایی مبنی بر توزیع روغن 
موتور تقلبی در برخی مراکز فروش و تعویض روغن موتور و ایراد خســاراتی به 
وسایل نقلیه شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی اصفهان شد که موضوع در 
دستورکار قرار گرفت.وی افزود: با انجام یکسری تحقیقات و اقدامات اطالعاتی 
مشخص شد فردی به صورت عمده در زمینه خرید روغن موتورهای سوخته و 
فروش روغن موتور فعالیت می کند که هماهنگی های الزم قضائی برای بازرسی از 

انباری که روغن موتورها در آنجا دپو می شوند انجام شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: گروهی از کارشناسان سازمان 
صمت و بازرسان اتحادیه تعویض روغن به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان از محل مورد نظر بازرسی و نمونه هایی از روغن موتورهای آماده توزیع 
را به آزمایشگاه بردند.این مقام انتظامی بیان داشت: با توجه به نظر کارشناسان 
مربوطه و جوابیه واصله از آزمایشــگاه مشخص شــد این فرد با مخلوط کردن 
روغن های سوخته با روغن های بی کیفیت و با بسته بندی غیرقانونی آنها را توزیع 
می کرده است.سرهنگ هاشمی فر با اشاره به اینکه ۶۰ هزار لیتر روغن موتور 
صنعتی تقلبی در محل کشف شد اظهار داشت: انبار مربوطه طبق دستور قضائی 
پلمب شد.وی تصریح کرد: در این خصوص متهم مربوطه نیز دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.سرهنگ 
محمدرضا هاشمی فر با اشاره به اینکه انجام اینگونه کارها برای کسب سود بیشتر 
درواقع نوعی حق الناس است که فردای قیامت می بایست پاسخگوی مردم باشند؛ 
از شهروندان خواست، در اسرع وقت اینگونه موضوع ها را از طریق تماس با سامانه 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.



گزارش

نماینـــده مـــردم اصفهـــان در مجلـــس 
شـــورای اســـامی گفـــت: از جامعـــه 
علمـــی خواســـتار پشـــتیبانی در بحـــث 
ـــتم. ـــری هس ـــث نظ ـــن از حی ـــاح قوانی اص

مهـــدی طغیانـــی در نشســـت علمـــی- 
فرصت هـــای  و  چالش هـــا  تخصصـــی 
منابـــع طبیعـــی و محیـــط زیســـت ایـــران 
اصفهـــان  صنعتـــی  دانشـــگاه  در  کـــه 
بـــرای  اظهـــار کـــرد:  برگـــزار شـــد، 
شـــکل  بـــه  توســـعه  کـــردن  دنبـــال 
محیـــط  حفـــظ  بـــه  بایـــد  پایـــدار، 
ــه ویـــژه  زیســـت و منابـــع طبیعـــی، توجـ

داشـــته باشـــیم. محیـــط زیســـت و منابـــع 
و  ســـرمایه  یـــک  به عنـــوان  طبیعـــی 
داشـــته در اختیـــار همـــه اســـت و اساســـاً 
رســـیدن بـــه پیشـــرفت و توســـعه بـــدون 
ـــی  ـــروز معنای ـــای ام ـــرمایه، در دنی ـــن س ای

ــدارد. نـ
ـــود  ـــن موج ـــه قوانی ـــگاه ب ـــتاد دانش ـــن اس ای
و  اشـــاره  در حـــوزه محیـــط زیســـت 
تصریـــح کـــرد: در ایـــن حـــوزه قوانیـــن 
ــال در  ــرای مثـ ــم. بـ ــی داریـ ــبتاً خوبـ نسـ
ــوای  ــون هـ ــت، قانـ ــط زیسـ ــث محیـ بحـ
ــه  ــتیابی بـ ــرای دسـ ــه را بـ ــاک هرآنچـ پـ
هوایـــی ســـالم نیـــاز اســـت، پیـــش بینـــی 
ـــف  ـــی از تکالی ـــفانه بخش ـــا متاس ـــرده، ام ک
و بـــه ویـــژه آن بخشـــی کـــه بـــا دولـــت 
ــت  ــوط اسـ ــی مربـ ــتگاه های دولتـ و دسـ
و بـــه بودجـــه مرتبـــط می شـــود، معطـــل 
می مانـــد کـــه بـــر روی پیگیـــری دیگـــر 
تکالیـــف اثرگـــذار اســـت. بـــرای مثـــال 
در بحـــث نوســـازی ناوگان هـــای حمـــل 
و نقـــل درون و بـــرون شـــهری تکالیفـــی 
ـــده  ـــا ش ـــه ره ـــل بودج ـــه دلی ـــه ب ـــم ک داری

اســـت.
ــری از  ــش دیگـ ــه داد: بخـ ــی ادامـ طغیانـ
مباحـــث قانونـــی در حـــوزه قانونگـــذاری 
بـــرای  هســـتند.  کاســـتی هایی  دچـــار 
ـــرداری  ـــون بهره ب ـــی در قان ـــال خاءهای مث
معـــادن وجـــود دارد. در ایـــن قانـــون 
ـــط  ـــه محی ـــادن ب ـــات مع ـــه تبع ـــن ب پرداخت
زیســـت و همزیســـتی مســـالمت آمیـــز 
معـــدن و محیـــط زیســـت انجـــام نشـــده 

اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل ضعـــف و 
یـــا نبـــود پشـــتوانه نظـــری کافـــی بـــرای 
قانونگـــذاری  دچـــار  قانونگـــذاری، 

وصلـــه ای می شـــویم، خاطرنشـــان کـــرد: 
بـــه ایـــن معنـــا کـــه قانونگـــذاری انجـــام 
را  آن  اشـــکات  و  خاهـــا  می شـــود، 
ــن  ــم ایـ ــعی می کنیـ ــا سـ ــم و تنهـ می بینیـ
مشـــکات را برطـــرف کنیـــم و همـــواره 
در حـــال ســـعی و خطـــا در قانونگـــذاری 
هســـتیم کـــه از جامعـــه علمـــی خواســـتار 
پشـــتیبانی و اصـــاح قوانیـــن از حیـــث 

ــتم. نظـــری هسـ
نماینـــده مجلـــس بـــه قانـــون اســـتقرار 
صنایـــع اشـــاره و تصریـــح کـــرد: اکنـــون 
ایـــن قانـــون نیـــاز بـــه تعدیـــل دارد و 
برخـــی از اســـاتید دانشـــگاه معتقدنـــد 
بـــرای مثـــال در اســـتان اصفهـــان کـــه 
ــه  ــر گرفتـ ــری در نظـ ــعاع ۵۰ کیلومتـ شـ
ــر  ــد تغییـ ــی بایـ ــه کنونـ ــده در جامعـ شـ

ــد. کنـ
طغیانـــی، موضـــوع قانونگـــذاری و اصـــاح 
قوانیـــن در حـــوزه محیـــط زیســـت را 
ـــه  ـــاز ب ـــت: نی ـــت و گف ـــوع روز دانس موض

بازنگـــری در ایـــن حـــوزه داریـــم.
زاینـــده رود  در  متأســـفانه  گفـــت:  وی 
ــکن و  ــنگ شـ ــا، سـ ــاس برآوردهـ براسـ
ســـدهای ســـیمانی بســـیاری وجـــود دارد 
بوده انـــد،  موقتـــی  به صـــورت  کـــه 
امـــا اکنـــون بـــه حالـــت دائـــم درآمـــده 
و بارگـــذاری کشـــاورزی و حوضچـــه 
پـــرورش ماهـــی بســـیاری وجـــود دارد 
کـــه رودخانـــه را دســـتخوش مشـــکل 

. می کنـــد
نماینـــده مـــردم اصفهـــان در مجلـــس بـــا 
اشـــاره بـــه بارش هـــای اخیـــر گفـــت: در 
ـــته  ـــارش داش ـــر ب ـــزار میلیمیت ـــاخه، ه سرش
ـــب  ـــون مترمکع ـــا ۱۰۰ میلی ـــا تنه ـــت، ام اس
بـــه ســـد اضافـــه شـــده کـــه بـــه معنـــای 
نابودشـــدن محیـــط زیســـت در پاییـــن 

دســـت اســـت.
ـــر  ـــات در اث ـــن اتفاق ـــی، ای ـــه طغیان ـــه گفت ب
ـــده و  ـــاد ش ـــا ایج ـــح طرح ه ـــام ناصحی انج
ـــدارد،  ـــی ن ـــه کار کارشناس ـــل اینک ـــه دلی ب
مخـــرب محیـــط زیســـت می شـــود. در 
ـــن  ـــت قوانی ـــرای درس ـــاح و اج ـــورد اص م
ــگان  ــاتید و نخبـ ــکاری اسـ ــد همـ نیازمنـ
ـــی  ـــع طبیع ـــظ مناب ـــرای حف ـــوزه ب ـــن ح ای
ـــی  ـــه باق ـــا آنچ ـــتیم ت ـــت هس ـــط زیس و محی
ـــود  ـــرای اصـــاح و بهب ـــظ و ب ـــده را حف مان

وضعیـــت و تـــاش کنیـــم.

نماینده مردم اصفهان در نشست علمی- تخصصی چالش ها و 
فرصت های منابع طبیعی و محیط زیست ایران:

جامعه علمی کشور در اصالح قوانین مشارکت کنند

انفجار کپسـول گاز داخل یک باشـگاه سوارکاری در 
»خـم پیـچ« شهرسـتتان گلپایگان موجب کشـته شـدن 
یـک نفـر و سـوختگی ۲ تـن دیگـر شـد. سـخنگوی 
اسـتان  پزشـکی  فوریت هـای  و  حـوادث  مدیریـت 
اصفهـان گفـت: ایـن حادثـه سـاعت پنـج و ۱۲ دقیقـه 
جمعـه بـه اورژانس پیش بیمارسـتانی اعـام و ۲ واحد 

آمبوالنـس بـه محـل اعزام شـد.
عبـاس عابـدی افـزود: در این حادثه یک مرد ۲۳ سـاله 
تبعه افغانسـتان که سـرایدار باشگاه سـوارکاری بود در 

دم جـان باخت.
وی ادامـه داد: ۲ مـرد ۲۲ و ۲۳ سـاله نیـز در ایـن حادثه 
دچـار سـوختگی شـدید شـدند که بـه بیمارسـتان امام 

حسین )ع( گلپایگان منتقل شدند. شهرستان گلپایگان 
در ۱۸۰ کیلومتـری شـمال غـرب اصفهـان قـرار دارد. 
سـخنگوی مدیریـت حـوادث و فوریت های پزشـکی 
اسـتان اصفهان همچنین دربـاره گازگرفتگی در افوس 
در روز گذشـته تصریـح کـرد: در این حادثـه یک زن 
۸۰ سـاله براثر استنشـاق گاز منوکسـیدکربن جان خود 
را از دسـت داد. وی بیـان کـرد: همچنیـن یـک زن ۵۰ 
سـاله و مـرد ۵۴ سـاله دچار مسـمومیت تنفسـی شـدند 
کـه توسـط دو واحـد امـدادی بـه بیمارسـتان شـهید 
رجایی داران منتقل شـدند. عابدی اظهار داشـت: دلیل 
بـروز این حادثـه نقص در لوله بخاری اعام شـده بود. 

داران در غـرب اسـتان اصفهان قـرار دارد.

مدیرعامـل انجمـن دوسـتداران آثـار تاریخـی 
مـردم  گفـت:  نوش آبـاد،  فرهنگـی  مفاخـر  و 
بـا درک اهمیـت حفـظ و احیـای مکان هـای 
آنهـا  نگهـداری  در  پیـش  از  بیـش  تاریخـی، 
مشـارکت می کننـد. میثـم حسـان اظهـار کـرد: 
حفـظ آثـار تاریخـی نیازمنـد توجه شـهروندان 
به عنـوان یـک وظیفـه همگانی اسـت، هـر چند 
کـه هنـوز هـم عـده ای بـا نوشـتن یـادگاری یـا 
تخریـب آثـار تاریخی باعث ایجاد خسـارت به 
ایـن آثـار تمدنـی کشـور می شـوند. وی افزود: 
آثـار و مکان هـای تاریخـی، هویت و شناسـنامه 
هـر نقطه از کشـور اسـت و حفـظ آنهـا فراتر از 
ظرفیـت اداره میـراث فرهنگـی اسـت. بنابرایـن 
نهادهـای مدنـی بـا فرهنگ سـازی درسـت و به 
موقـع، می تواننـد در آگاه کـردن مـردم نقـش 
مؤثری ایفا کنند. مدیرعامل انجمن دوسـتداران 
نوش آبـاد،  فرهنگـی  مفاخـر  و  تاریخـی  آثـار 
تصریـح کـرد: وندالیسـم یـا تخریـب عمـدی 
آثـار تاریخـی به عنـوان یک معضـل اجتماعی، 
در اثـر فرهنگ سـازی بـه شـدت کاهـش یافته، 
امـا بـاز هـم شـاهد ایـن موضـوع هسـتیم کـه با 
پاکسـازی  مثـل  همگانـی  برنامه هـای  اجـرای 
بناهـای تاریخـی و تشـکل میراث بانان کوچک 
می تـوان به مردم نسـبت بـه عواقـب زیان بار این 
کارها هشـدار داد. حسـان تصریح کـرد: آثار و 
بناهـای تاریخـی گنجینه ارزشـمندی اسـت که 
تاریـخ و هویـت مـا را سـاخته و هرگونه صدمه 
بـه آنهـا، تخریـب فرهنـگ و هویت ملی اسـت 
و آثـار و عواقـب بسـیار زیـان بـاری را بـا خـود 
بـه همـراه دارد. مدیرعامـل انجمـن دوسـتداران 
نوش آبـاد،  فرهنگـی  مفاخـر  و  تاریخـی  آثـار 
گفت: گذشـتگان مـا تاریخ و میراثی ارزشـمند 
بـه یادگار گذاشـته اند و در هر عصـری فرد فرد 
جامعـه وظیفـه دارنـد بـرای نگهـداری، حفظ و 
معرفـی آن تـاش کـرده و بـه نسـل های آینـده 

منتقـل کنند.
وی افـزود: انجمـن دوسـتداران آثـار تاریخـی 
چهـار  در  شـهروندان،  همراهـی  بـا  نوش آبـاد 
سـال گذشـته، پاکسـازی محوطه هـای تاریخی 
را انجام داده اسـت تا مسـئوالن شهرسـتان آران 
و بیـدگل را بیـدار کننـد که آثار ثبت شـده این 

شـهر در معـرض تخریـب قـرار دارد و همـت 
نهادهـای مسـئول را می طلبـد. حسـان گفـت: 
پرونـده ثبتـی ۱۰ اثـر تاریخـی نوش آباد از سـال 
۱۳۹۶ تهیه شـده اسـت، اما در بروکراسی اداری 
خـاک می خـورد و خبـری از ثبـت ایـن آثـار 
نیسـت کـه ایـن موضـوع حساسـیت مـردم را 

اسـت. برانگیخته 
یـک حقوقـدان نیـز گفـت: متأسـفانه عـده ای 
و  ناهنجـار  رفتـاری  تاریخـی  آثـار  بـه  نسـبت 
کـه  حالـی  در  می شـوند  مرتکـب  مجرمانـه 
و  حکاکـی  محوطه هـا،  در  پسـماند  ریختـن 
نوشـتن یـادگاری بـر روی المان هـا و میـراث 
تاریخـی نوعـی ظلـم به هویـت ملـی و تاریخی 

اسـت. کشـور 
سـعید آقایی اظهار کرد: بر اسـاس مـواد قانونی 
۵۵۸ تـا ۵۶۹ تعزیرات اسـامی مصـوب ۱۳۷۵، 
هرگونـه دخالـت، تخریب، نوشـتن و حکاکی، 
تغییـر وضـع موجـود، دخـل و تصـرف و... در 
عرصـه آثـار تاریخـی ممنـوع بـوده و پیگـرد 

قانونـی دارد.
وی افـزود: هرچنـد کـه یـگان حفاظـت میراث 
بـه  شـبانه روزی  طـور  بـه  نوش آبـاد  فرهنگـی 
محافظـت و نگهـداری از مکان هـای تاریخـی 
و  گسـتردگی  علـت  بـه  امـا  اسـت،  مشـغول 
پراکندگـی بناهـا بـه ویـژه در بخـش کویـری 
خارج شـهر، نیازمند مشـارکت و همراهی مردم 

اسـت.
پاکسـازی محوطه هـای تاریخی از قلعه خشـتی 
سـیزان آغاز شـد که یکـی از مسـتحکم ترین و 
زیباتریـن قلعه هـای دفاعی اسـت که بـا مصالح 
خشـت و گل بنا شـده اسـت. این قلعه با وسعت 
یـک هکتـار دیواره هایی به ضخامـت ۴ تا ۵ متر 
همـراه بـا ۹ برج دیده بانـی دارد. این قلعه مربوط 
بـه دوره سـلجوقیان و تیموریـان بـوده کـه در 
روز هفتـم مهـر سـال ۱۳۸۱ به شـماره ۶۱۴۵ در 
فهرسـت آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.

ایـن برنامـه بـه دعـوت پایـگاه پژوهشـی میراث 
فرهنگـی نوش آبـاد، انجمـن دوسـتداران آثـار 
تاریخـی و مفاخـر فرهنگـی نوش آبـاد و کانون 
توسـعه فرهنگـی کـودکان با حضـور جمعی از 

فعـاالن اجتماعـی آغاز شـد.

اسـتان اصفهـان  رییـس مرکـز مدیریـت راه هـای 
گفـت: بـا توجـه بـه وزش باد شـدید و توفان شـن، 
ناییـن - یـزد از  ناییـن- اردکان و  در محورهـای 
طرف اسـتان های اصفهان و یـزد، محدودیت تردد 
مقطعـی ایجـاد شـده اسـت. مریـم تاکـی، افـزود: 
اکنـون پلیـس راه و نیروهـای راهـداری در محـل 
حضـور دارند و از تردد خودروهـا در این محورها 
مناسـب  جـوی  شـرایط  تـا  می کننـد  جلوگیـری 

شـود. ایجاد 
وی از راننـدگان تقاضـا کـرد تا در هـر نقطه ای که 
بـا ایـن پدیـده روبـه رو می شـوند در محـل امنی از 
حاشـیه راه متوقـف شـوند و خـودرو را در حالـت 
چراغ هـای چهارسـو روشـن قـرار دهنـد تـا سـایر 
منتظـر  و  شـوند  مطلـع  آنهـا  از وجـود  راننـدگان 
بمانند تا شـرایط جوی و دید افقی مناسـب شـود و 

پـس از آن بـه راه خـود ادامـه دهنـد.
اسـتان اصفهـان  رییـس مرکـز مدیریـت راه هـای 
اظهـار داشـت: بـا توجه به شـرایط جوی در اسـتان 
وقـوع  اردیبهشـت،  اوایـل  تـا  اسـفند  اواسـط  از 
اینگونـه اتفاقـات در محل هـای بیابانـی، بصـورت 

مقطعـی وجـود دارد.
وی از مـردم و راننـدگان درخواسـت کـرد کـه در 
زمـان اعـام محدودیت هـای مقطعـی در راه هـا و 
جلوگیـری از تردد خودروهـا، اصراری بر حرکت 

و ادامـه راه در محورهایـی کـه کاهش میـدان دید 
افقـی دارند، نداشـته باشـند چرا که بـه احتمال زیاد 
بـا مشـکل مواجـه خواهنـد شـد و در ایـن شـرایط 
جـوی امـکان دسترسـی نیروها بـرای امداد رسـانی 

بسـیار سـخت خواهد شد.
تاکـی با اشـاره بـه آخریـن وضعیت راه های اسـتان 
بـا بیـان اینکـه بـارش در هیچکـدام از محورهـای 
اسـتان وجـود نـدارد، گفـت: بـا توجـه بـه تصاویـر 
گزارش هـای  و  تصویـری  نظـارت  دوربین هـای 
ایمـن  تـردد بصـورت عـادی،  راهـداران، اکنـون 
سـایر  در  احتیـاط  جوانـب  رعایـت  بـا  روان  و 

محورهـای اسـتان اصفهـان برقـرار اسـت.
اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهـان هـم شـرایط 
ناپایـدار جـوی تـا چهـار روز آینـده در اسـتان و 
وزش بـاد شـدید در مناطـق شـرقی همـراه بـا گـرد 
و خـاک محلـی و کاهـش دیـد پیـش بینـی کـرده 

. ست ا
اسـتان اصفهـان دارای ۱۱ هـزار و ۵۰۰ کیلومتـر 
و  یک هـزار  آزادراه،  کیلومتـر   ۳۹۹ شـامل  راه 
۶۵۹ کیلومتـر بزرگـراه، ۲ هـزار و ۷۹۱ کیلومتر راه 

همسـنگ اسـت.
قـم،  کاشـان-  اصفهـان-  ذوب آهـن،  بزرگـراه 
اصفهـان- دلیجـان و اصفهان- شـهرضا پُـر رفت و 
آمدتریـن محورهـای این اسـتان به شـمار می روند.

سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

انفجار کپسول گاز در شهرستان گلپایگان یک کشته و ۲ مصدوم داشت
مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد خبر داد:

آثار تاریخی شهر پاکسازی شد

نماینده مردم نطنز در مجلس:

حذف ارز ترجیحی دارو منطقی نیست
نماینـده مـردم نطنز، قمصر و بـادرود در مجلس 
شـورای اسـامی گفت: حـذف ارز ترجیحی از 
دارو منطقـی نیسـت و بـا حذف ایـن ارز از دارو 
موافق نیسـتم. رحمت اهلل فیـروزی در گفت وگو 
بـا ایسـنا دربـاره احتمـال حـذف ارز ترجیحـی 
از دارو، اظهـار کـرد: دولـت بایـد ایـن تدبیـر را 
داشـته باشـد کـه در حـوزه دارویی مـردم دچار 
مشـکل نباشـند و این تدبیر را باید دولت داشـته 

باشد.
وی افـزود: مجلس کلیـات حذف ارز ترجیحی 
و پیشـنهاد دولـت و سـازمان برنامـه بودجـه را 
تصویـب کـرده اسـت و دربـاره کـم و کیـف 

آن بایـد تدبیـری اندیشـیده شـود تـا بـاری بـر 
روی دوش مـردم گذاشـته نشـود. معتقـدم بـه 
قشـر آسـیب پذیر جامعه نباید هیچ فشـاری وارد 
شـود، چراکـه معتقدم بایـد رعایت حـال عموم 
مـردم را کرد و تدبیری اندیشـیده شـود که آنان 

هیچ مشـکلی نداشـته باشـند.
نماینـده مردم نطنز، قمصر و بـادرود در مجلس، 
از دارو منطقـی  گفـت: حـذف ارز ترجیحـی 
نیسـت و با حذف این ارز از دارو موافق نیسـتم. 
مشـکات دارویـی بـه شـکل نسـبی در حـال 
حاضـر هم وجـود دارد و با حذف ارز ترجیحی 
نبایـد بـه مشـکات دارویی مـردم افزوده شـود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شهرک های صنعتی کشور:

دو هزار طرح صنعتی با اعتبار 65 هزار میلیارد ریال در حال اجرا است
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و مدیرعامـل شـهرک های 
صنعتـی کشـور گفـت: بیـش از ۲ هـزار طـرح عمرانـی امسـال در 
شـهرک ها و ناحیه هـای صنعتی کشـور با اعتبـاری افزون بـر ۶ هزار و 
۵۰۰ میلیـارد تومـان در حـال اجرا و سـهم کاشـان از ایـن رقم بیش از 
۱۲۰ میلیارد تومان اسـت که برای ریزسـاخت برق رسانی، آب رسانی 

و توسـعه شـهرک های صنعتـی اجـرا می شـود.
علـی رسـولیان در حاشـیه افتتاح چند طـرح صنعتی در کاشـان اظهار 
داشـت: امسـال بیـش از یـک هـزار و ۹۰۰ هکتـار از زمین هایـی کـه 
سـالیان گذشـته در اختیار افراد قرار داشـت و هنوز سـاخته نشـده بود 

بـا کمـک دسـتگاه های نظارتی فسـخ و وارد سیسـتم قضایی شـد.
بـه گفتـه وی، از ایـن مقـدار نزدیـک بـه یـک هـزار و ۳۰۰ هکتـار 

کـه بخشـی از آن بـا خودشـان تفاهـم شـد واگـذار و بخشـی نیـز بـا 
احـکام قضایـی بازپس گرفته شـد کـه در اختیـار فعاالن اقتصـادی و 

صنعتگـران واقعـی قـرار خواهـد گرفـت
علـی رسـولیان از خریـد بیش از یک هـزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه پسـاب 
آب شـهری بـرای تأمیـن آب مـورد نیـاز شـهرک ها و ناحیه هـای 
صنعتی کشـور در سـال جاری خبر داد و خاطر نشـان کرد: تفاهم نامه 

ایـن خرید انجام شـده اسـت.
رسـولیان اضافـه شـدن بخـش زیـای زمیـن مـورد نیـاز صنعتـی بـه 
شـهرک ها و ناحیه هـای صنعتی کشـور را یادآور شـد و گفـت: برای 
ایجـاد پسـت های برق ۲ هـزار و ۵۰۰ مگا وات برق با شـرکت توانیر، 
اسـتانداران و مجموعـه دولـت تفاهم نامه امضا شـده کـه امیدواریم با 

ایـن اقدام هـا نیازهـای ضروری در حوزه زیرسـاخت های بـرق و آب 
و زمیـن بـرای سـال آینده تأمین شـود.

وی درخصـوص پایـداری بـرق واحدهـای صنعتـی تصریـح کـرد: 
بایـد شـرایطی فراهم شـود تا به صـورت خودتامینی در شـهرک ها و 
ناحیه هـای صنعتی برق تأمین شـود کـه برای تحقق این مهـم در حال 
تفاهـم بـا وزارت نیرو و فعاالن اقتصادی هسـتیم تا بتـوان نیروگاه های 
کوچـک مقیـاس و حتـی نیروگاه هـای خورشـیدی بخشـی از بـرق 

مـورد نیـاز ایـن شـهرک ها و ناحیه هـای صنعتی تأمیـن کند.
نزدیـک بـه یـک هـزار و ۵۰۰ واحد تولیـدی و ۱۳ شـهرک، ناحیه و 
منطقـه صنعتـی بـا اشـتغالزایی بیـش از ۴۰ هزار نفـردر کاشـان وجود 
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The value of Iran’s non-oil 
trade rose 52 percent in the 
eleventh month of the cur-
rent Iranian calendar year 
(January 21-February 19), 
from the same month of the 
past year, the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) 
announced.
Ruhollah Latifi said that 
15.799 million tons of non-oil 
commodities worth $9.858 
billion were traded in the elev-
enth month of this year, also 
rising 45 percent in terms of 
weight as compared to the 
same month of the previous 
year.
The official also announced 
that the non-oil trade in the 
eleventh month shows 21 per-

cent and 41 percent growth in 
terms of value and weight, re-
spectively, as compared to the 
tenth month.
The IRICA spokesman fur-
ther put the non-oil export 
at 12.233 million tons worth 
$4.754 billion in the eleventh 
month, with 64 percent and 
45 percent rise in terms of val-
ue and weight, as compared 
to the same month of the past 
year, and 31 percent and 51 
percent growth in value and 
weight, as compared to the 
tenth month of the present 
year.
China, Turkey, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), and 
Afghanistan were the major 
export destinations of Irani-
an products in the eleventh 

month, he said.
Latifi then put the non-oil 
import at 3.566 million tons 
worth $5.104 billion in the 
eleventh month, with 42 per-
cent and 46 percent rise in 
terms of value and weight, as 
compared to the same month 
of the past year, and 13 per-
cent and 15 percent growth 
in value and weight, as com-
pared to the tenth month of 
the present year.
China, UAE, Turkey, Germany, 
and Iraq were the main sourc-
es of import, he said.
As previously announced by 
the IRICA deputy head, the 
value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent during the 
first 11 months of the current 
year (March 21, 2021-Febru-

ary 19, 2022), as compared to 
the same period of time in the 
past year.
Foroud Asgari said that Iran 
traded over 149.4 million tons 
of non-oil products worth $90 
billion with other countries in 
the mentioned period.
He noted that the weight of 
trade in the mentioned period 
also grew by 12 percent in 
comparison to the figure for 
the previous year’s same 11 
months. The official put the 
11-month non-oil exports at 
112.658 million tons valued at 
$43.517 billion, with a 40-per-
cent rise in value and 10 per-
cent growth in weight.
The Islamic Republic import-
ed 36.777 million tons of 
non-oil commodities worth 
$46.577 billion in the first 11 
months of the present year, 
with a 36 percent growth in 
value and a 19 percent rise in 
weight year on year, accord-
ing to the official.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 
$73 billion in the past Iranian 
calendar year.
IRICA former Head Mehdi 
Mir-Ashrafi had put the weight 
of non-oil trade at 146.4 mil-
lion tons and said that the fig-
ure showed a 25-million-ton 
annual decline, which is the 

result of sanctions and coro-
navirus pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 
million tons valued at $34.5 
billion, and that of import was 
34.4 million tons worth $38.5 
billion in the past year, the of-
ficial added.
Among the country’s non-oil 
export destinations, China 
was the first, with importing 
$8.9 billion worth of products, 
Iraq was the second with im-
porting $7.3 billion, the United 
Arab Emirates the third with 
importing $4.6 billion, Turkey 
the fourth with importing $2.5 
billion, and Afghanistan the 
fifth with importing $2.2 bil-
lion, Mir-Ashrafi announced, 
and named gasoline, natural 
gas, polyethylene, propane, 
and pistachio as Iran’s major 
exported products during the 
past year.
He further named Iran’s top 
sources of non-oil imports in 
the said time, as China with 
exporting $9.7 billion worth 
of products to the Islamic Re-
public, the UAE with $9.6 bil-
lion, Turkey with $4.3 billion, 
India with $2.1 billion, and 
Germany with $1.8 billion, 
respectively, and mentioned 
corn, cellphone, rice, oil meal, 
and oilseeds, wheat, and raw 
oil as the major imported 
items.

Monthly non-oil trade up 52% yr/yr

Iran defends right to 
self-defense in face 
of Israeli terrorism: 
Tehran’s UN envoy
In response to the assassination 
of two Iranian advisors at the 
hands of the Israeli regime in Syr-
ia, Iran’s Ambassador to the Unit-
ed Nations Majid Takht-Ravanchi 
has said the Islamic Republic 
reserves right to self-defense 
against the Israeli criminal act. 
The two advisors, identified as 
Colonel Ehsan Karbalayi-Poor and 
Colonel Morteza Saeed-Nezhad, 
lost their lives in a missile attack 
by the Israeli regime on the out-
skirts of Syria’s capital Damascus 
on March 7.
“The Islamic Republic of Iran re-
serves its inherent right to self-de-
fense, under Article 51 of the Unit-
ed Nations Charter, to respond 
to such criminal act whenever it 
deems appropriate,” Takht-Ra-
vanchi wrote in letters to the UN 
Security Council president and UN 
secretary-general on Thursday.
“In the early morning of Monday, 
March 7, 2022, the Israeli regime 
in flagrant violation of sovereignty 
and territorial integrity of the Syr-
ian Arab Republic launched mis-
sile attacks against an area north 
of Damascus, resulting in the 
martyrdom of two Iranian forces 
who were advising the Syrian mili-
tary forces in its counter-terrorism 
efforts in Syria,” Takht-Ravanchi 
explained.  “It should be noted 
that the Iranian advisory forces 
are present in Syria at the Syrian 
government’s official request and 
invitation to provide advisory ser-
vices to assist the Syrian military 
forces to combat terrorism, spe-
cifically the terrorist group ISIS,” 
the ambassador said. Iran has 
played an advisory role in Syria at 
the request of the country with the 
aim of helping it get rid of the for-
eign-backed militants who have 
been battling the Syrian govern-
ment since 2011.
It is worth saying that such an ad-
visory role by Iran helped under-
mine the activities of the Daesh 
terrorist group in Syria. 
“Iran considers the recent Israeli 
terrorist attack as a highly provoc-
ative and deliberate act intended at 
increasing tensions to an uncon-
trolled level and disrupting coor-
dination among those fighting ter-
rorism in the region, particularly 
ISIS,” the ambassador warned.
“This provocative and criminal act 
is in violation of international law 
and the United Nations Charter 
and entails criminal responsibil-
ity for the Israeli regime and all 
who aided, abetted, or otherwise 
assisted and supported the prepa-
ration or execution of this terrorist 
act in any way, directly or indirect-
ly,” Iran’s top diplomat to the UN 
said. “The international commu-
nity in general and the Security 
Council, in particular, must firmly 
condemn such provocative and 
criminal acts and hold the Israeli 
regime accountable for its unlaw-
ful actions, which pose a serious 
threat to international peace and 
security,” Iran’s ambassador to 
UN added.
Iran has long been at the forefront 
of the fight against terrorism and 
extremism and is determined, in 
accordance with its rights and 
obligations under international 
law, to continue the fight against 
terrorist organizations in the re-
gion “until they are totally erad-
icated,” he pointed out. “While 
recognizing that the Israeli regime 
is fully responsible for all the con-
sequences of these criminal acts, 
and seriously warning the regime 
about taking further adventuristic 
and malevolent measures, the 
Islamic Republic of Iran reserves 
its inherent right to self-defense, 
under Article 51 of the United Na-
tions Charter, to respond to such 
criminal act whenever it deems 
appropriate,” the ambassador 
highlighted in the letter.

Iran rejects Arab 
League statement 
as ‘vicious allega-
tions’

Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibza-
deh has described as “absurd” 
anti-Iran allegations by Arab 
League foreign ministers and 
the so-called Arab Quartet 
Committee.
Khatibzadeh expressed deep 
regret that a “vicious cycle of 
anti-Iran allegations” is con-
tinuing, saying such “futile” 
actions are contrary to their 
moves to interact and engage 
in regional diplomacy with the 
Islamic Republic.
He dismissed the “repeated 
and unfounded” allegations 
of Iranian interference in the 
internal affairs of other coun-
tries brought by states that 
“have a long history of creat-
ing tensions and warmonger-
ing” especially in Yemen and 
other parts of West Asia and 
North Africa.
The Iranian Foreign Ministry 
spokesman also described 
such “hackneyed statements” 
as an obstacle in the way of 
growing ties between Iran and 
its neighbors, and once again 
stated Iran’s longstanding 
stance that misunderstand-
ings among neighbors must 
be cleared through diplomatic 
channels. He invited the neigh-
boring countries to dialog.
Khatibzadeh also dismissed 
the territorial claims over three 
southern Iranian islands in 
the Arab League’s statement, 
saying Iran has always acted 
in the framework of its sover-
eignty and territorial integrity 
and that Tehran condemns any 
foreign interference in this re-
gard.
Khatibzadeh called the pres-
ervation of nuclear achieve-
ments and defense capabilities 
of Iran among the strategic 
policies and stressed that such 
statements will never impact 
the development of Iran’s nu-
clear energy program.
The Quartet Committee, com-
prised of Saudi Arabia, the 
United Arab Emirates, Bah-
rain, and Egypt, claimed in a 
statement issued in Cairo on 
Wednesday that Iran contin-
ued to interfere in the internal 
affairs of Arab countries and 
play a role in sowing sectar-
ianism among them by sup-
porting and arming terrorist 
groups.
It further stated that the Islam-
ic Republic endangers Arab 
states’ security and stymies 
regional and international at-
tempts to address issues and 
crises in the area peacefully.
The ministerial commit-
tee then denounced what it 
claimed Iranian officials’ visits 
to and statements about the 
islands of Greater Tunb, Less-
er Tunb, and Abu Musa.
This is despite the fact that 
the three islands have always 
been historically part of Iran, 
as evidenced by innumerable 
historical, legal, and geo-
graphical documents in Iran 
and other areas of the world. 
The UAE, on the other hand, 
has frequently asserted illegit-
imate claims to the islands.
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The managing director of National Iranian Gas 
Company (NIGC) said that gas has been supplied 
to 291 deprived villages in less than six months.
Majid Chegeni said that the process of supplying 
gas to the rural areas has accelerated, especially 
with the approvals of the provincial trips of the 
president in the current government.
The official has previously announced that all 
of the country’s rural and urban population will 
have access to natural gas through the national 
gas network within the next two years.

According to Chegeni, currently over 98 percent 
of the urban population, as well as 90 percent 
of the country’s rural population, have access to 
natural gas through the national network.
Currently, only a few cities and about 7,000 vil-
lages across the country have not been supplied 
with gas through the pipeline network, the offi-
cial has said.
“Currently, 1,260 cities and more than 35,000 
villages in the country enjoy natural gas through 
the national network,” Chegeni announced.

Gas supplied to 291 deprived villages in less than 6 months

The head of Iran’s Securities and 
Exchange Organization (SEO) has 
said this year, the monthly sales of 
the shares of companies listed on 
the Tehran Stock Exchange (TSE) 
has been very good and it is pre-
dicted that the growing trend of the 
exchanges will continue in the next 
Iranian calendar year (begins on 
March 21) as well, IRIB reported.
“Considering the general provisions 
approved in next year’s budget bill 
we expect that companies will have 
good capital increase and take pos-
itive development measures, and it 
will be easier for investors to make 
decisions,” Majid Eshqi told the 
press on Saturday. 

Mentioning the measures taken for 
the improvement of the market in 
the current year, the official said: 
“For nearly 12 years, no new bro-
kerage companies were established 
across the country, but since late 
October 2021, a licensing permit 
has been issued in this regard and 
a new brokerage firm has also been 
established.” The establishment of 
new financial institutions including 
investment funds, investment con-
sulting companies, financing firms, 
and financial information process-
ing companies were also mentioned 
as other steps taken in this regard. 
Eshqi also pointed to the launch of 
Iran’s largest and most advanced 

capital market data center earlier 
this month and said that in order 
to promote the use of information 
technology in this sector, a smart 
system is also going to be unveiled 
for monitoring and assessing the 
capital market and investment 
companies. The above-mentioned 
data center was established with 
the aim of stabilizing and develop-
ing technology infrastructure in all 
areas of processing, storage, and 
security in order to protect the in-
terests of shareholders and meet 
the technological needs of the cap-
ital market.
Back in October 2021, Eshqi had 
outlined new strategies and pro-

grams for the country’s stock mar-
ket during his tenure, among which 
supporting investors, creating a 
transparent, efficient, and equita-
ble market, as well as reducing in-
clusive risk based on the market’s 
broad objectives can be mentioned.
Eshqi had stressed the use of 
modern technologies and mecha-
nisms to increase public access to 
market data as a major strategy in 
this regard. According to the SEO 
head, another strategy would be 
amending the market’s rules and 
regulations to increase justice and 
accountability, while strengthening 
the medium- and small-scale level 
financing through new mecha-
nisms. “Diversification and promo-
tion of the capital market (in terms 
of market, tools, and institutions), 
increasing the transparency and 
quality of information published in 
the capital market, reforming busi-
ness processes and increasing the 
efficiency of financial markets, de-
velopment of financial institutions 
and de-monopolization, develop-
ment and strengthening of techni-
cal infrastructure, facilitating and 
clarifying the issuance of licenses 
in the capital market and the de-
velopment of the debt market and 
increasing its liquidity will also be 
pursued,” Eshqi had explained.

Trades at TSE expected to rise next year: SEO head

Iran rejects Arab League statement as 
‘vicious allegations’
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U.S. is to blame for 
‘pause’ in Vienna 
talks
Talks in Vienna over reviving the 
2015 Iran nuclear came to a halt 
right before the last outstand-
ing issues were supposed to be 
addressed in order to close the 
much-awaited deal. 
The European Union foreign 
policy chief, Josep Borrell, said 
that the pause was due to “ex-
ternal factors” which he refused 
to specify. “A pause in #Vienna-
Talks is needed, due to external 
factors. A final text is essentially 
ready and on the table. As co-
ordinator, I will, with my team, 
continue to be in touch with all 
#JCPOA participants and the 
U.S. to overcome the current 
situation and to close the agree-
ment,” Borrell said on Twitter. 
France, Germany, and the UK 
-collectively known as the E3- 
made it clear what “external 
factors” mean. After implicitly 
accusing Russia of presenting 
“extraneous” conditions on 
March 8, the E3 pointed the fin-
ger of blame squarely at Russia 
on Saturday, warning of the col-
lapse of the Vienna talks if Russia 
continued to insist on guarantees 
it is now demanding to shield its 
economic cooperation with Iran 
from Western sanctions over 
Ukraine.
“Nobody should seek to exploit 
JCPOA negotiations to obtain 
assurances that are separate 
to the JCPOA,” the E3 said in a 
joint statement. “This risks the 
collapse of the deal.”
The European backlash came 
after Russia said it needed 
guarantees that sanctions being 
slapped on Moscow by the West 
over the war in Ukraine won’t im-
pede Russia’s cooperation with 
Iran in all fields.
Russian Foreign Minister Sergey 
Lavrov said on March 5, “We 
need guarantees that sanctions 
[over Ukraine] will not affect 
in any way the regime of trade, 
economic and investment ties 
set out in the JCPOA on Iran’s 
nuclear program. We asked our 
American colleagues (because 
they are running the whole show 
here) to give us guarantees in 
writing, at least at the level of 
the Secretary of State, that the 
current process launched by 
the U.S. will not impinge in any 
way on our free full-scale trade, 
economic, investment and mil-
itary-technical cooperation with 
the Islamic Republic of Iran.”
Russian and Iranian officials 
are in close contact to discuss 
the matter, according to Rus-
sian Ambassador to Iran Levan 
Dzhagaryan.
The Russian ambassador un-
derlined that the Russian inter-
ests should be taken into ac-
count but he said that securing 
Russia’s interests won’t be at 
the expense of the interests of 
others.  Meanwhile, Iran said 
the main reason for the pause 
in the talks is new demands by 
the U.S. while at the same time 
refraining from making political 
decisions on some outstanding 
issues. Ali Shamkhani, secre-
tary of Iran’s Supreme National 
Security Council, said the U.S. 
is not interesting in making a 
strong deal. 
“U.S. approach to Iran’s princi-
pled demands, coupled with its 
unreasonable offers and unjusti-
fied pressure to hastily reach an 
agreement, show that US isn’t 
interested in a strong deal that 
would satisfy both parties. Ab-
sent U.S. political decision, the 
talks get knottier by the hour,” 
Shamkhani said on Twitter. 

Micro Electronics Research Center of 
Iran (MERDCI) has signed a memoran-
dum of understanding (MOU) with the 
German firm Dr. Hegenbart Unterneh-
mensberatung GMBH & Co. to cooper-
ate in the manufacturing of solar panels 
and modules.
As reported, the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA)’s Energy Committee has 
been the coordinator for the signing of 
the mentioned MOU, the ICCIMA portal 
reported.
In this regard, Arash Najafi, chairman of 
the mentioned committee, stressed that 
transferring new technologies to Iran is 
one of the main priorities of the ICCIMA 
Energy Committee.

Based on the mentioned MOU, the Ger-
man company is going to install a fully 
automatic production line for the man-
ufacturing of solar panels in the central 
Fars Province. In this memorandum, it 
is emphasized to use the maximum ca-
pacity of domestic manpower, resourc-
es, and materials to facilitate the tech-
nology transfer. Najafi pointed to the 
said MOU as a step towards the devel-
opment of technological capabilities and 
engineering of solar power plants in the 
country and noted that: “This memoran-
dum provides a comprehensive mech-
anism to ensure the improvement of 
domestic technology in the mentioned 
area.” He also announced the launch of 
a consortium comprising of the private 

sector companies active in the field of 
energy and added: “This consortium is 
also going to sign an agreement with 
the mentioned German company to 
transfer technology while producing so-
lar panels and promote self-sufficiency 
in this section.”
“We have also put the export of solar 
panels on the agenda,” Najafi said.
Back in January, Najafi had said Europe-
an companies, especially German firms, 
are currently willing to provide Iran with 
solar panel production lines.
According to Najafi, the mentioned 
companies are also ready to purchase 
the electricity generated by the solar 
farms established by the mentioned 
panels on a guaranteed price basis.
The official noted that the government 
should consider bartering crude oil and 
oil products with the necessary equip-
ment and machinery for manufactur-
ing solar panels and renewable power 
plants in order to help develop this 
sector. “The government can invest in 
renewable energies for a limited time by 
bartering oil and petroleum products in 
order to help the development of renew-
able energy and increase the capacity of 
such power plants in the country, and 
this is a logical solution,” he said.

Fix laughing lines

German firm inks MOU with MERDCI to co-produce solar panels

Qatari and Iranian 
foreign ministers 
share views on Vienna 
talks

Qatar’s Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rah-
man Al Thani held phone talks late on Saturday with 
his Iranian counterpart Hossein Amir Abdollahian 
about the latest developments surrounding the Vien-
na talks aimed at reviving the 2015 nuclear deal, the 
Iranian Foreign Ministry said. The Qatari and Iranian 

foreign ministers had also spoken on phone 10 days 
ago. The telephone conversation took place one day 
after European Union foreign policy chief Josep Bor-
rell said the Vienna talks have been paused due to 
“external factors”. “A pause in #ViennaTalks is need-
ed, due to external factors. A final text is essentially 

ready and on the table. As coordinator, I will, with 
my team, continue to be in touch with all #JCPOA 
participants and the U.S. to overcome the current sit-
uation and to close the agreement,” Borrell wrote on 
his Twitter account. The EU’s chief diplomat refused 
to specify external factors.

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319341 
https://health.clevelandclinic.org/how-to-smooth-away-laugh-lines-with-or-without-surgery/ 
https://www.drrashaclinic.com/treatment/mesotherapy-for-face 

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 2,379 
points to 1.335 million on Sunday.
As reported, over 7.3 billion se-
curities worth 37.8 trillion rials 
(about $145.3 million) were trad-
ed 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. Government Economic 
Coordination Headquarters in its 
meeting in the last week of Jan-
uary approved five new resolu-
tions for supporting the country’s 
stock market, and the directives in 
this regard were sent to relative 
ministries, First Vice President 
Mohammad Mokhber announced 
at the time. The mentioned reso-
lutions include the reduction of 
petrochemical feed prices, the re-

duction of interbank interest rates, 
the restriction of the sale of secu-
rities, preventing the increase of 
government mining salaries, and 
the increase of the exchange rate 
of banks.
According to Mokhber, the de-
cisions made in the meeting of 
the Government Economic Coor-
dination Headquarters have been 
communicated with Finance and 
Economic Affair Minister Ehsan 
Khandouzi, Minister of Industry, 
Mining and Trade Reza Fatemi-
Amin, Oil Minister Javad Oji, Head 
of Planning and Budget Organiza-
tion (PMO) Masoud Mir-Kazemi, 
and Governor of Central Bank of 
Iran (CBI) Ali Saleh-Abadi.
Speaking about the positive im-
pacts of the mentioned decisions 
on the capital market, Finance 
Minister Ehsan Khandouzi said 
that the mentioned resolutions 
carry the message of govern-
ment’s serious support for indus-
tries and indicate stable economic 
activity, predictability of variables, 
and ultimately a positive outlook 
for the economy in the coming 
months.

Laugh lines are wrinkles or creases in 
the skin of a person’s face that appear 
around the outer corners of the mouth 
and eyes.
The lines are most visible when a per-
son smiles or laughs which is where 
the name comes from. Laugh lines are 
most commonly caused by the repe-
tition of facial movements, including 
frowning, smiling, laughing, and any 
other facial expression.
Other potential causes include sun 
exposure, aging, genetics, or smoking 
tobacco.
What are smile lines, and why do 
they happen?
Smile lines are vertical lines that ex-
tend from the sides of the nose and 
around the mouth; sometimes they 
can extend as far down as the chin. 
These lines are subdivided into two 
categories: the nasolabial crease and 
the nasolabial fold. The crease runs 
between the upper lip and the cheek, 
while the fold is the tissue that hangs 
over the crease.
Some people have smile lines from 
a young age, but the deeper creases 
form with increased age, weight gain, 

smoking, a loss of collagen, and den-
tal problems (when the teeth no longer 
support the overlying tissue).
Smile lines can also include creases 
around the eyes, as the skin moves 
each time we smile. After years of 
smiling, and with the loss of underly-
ing tissue, permanent creases form.
What treatment options are availa-
ble to treat smile lines?
There are a number of different non-
surgical options to reduce the appear-
ance of smile lines, including:
Botox Injection
Made from the same bacterium that 
causes food poisoning, Botox injec-
tion products such as Msport and 
Dysport are approved for cosmetic 
purposes and have become the most 
widely used nonsurgical wrinkle treat-
ments in the Iran today. 
When injected into muscles, Masport 
and Dysport Botox temporarily para-
lyze them and prevent them from 
contracting. Since contractions lead to 
skin wrinkling, without contractions, 
the area above the muscle relaxes and 
appears smoother. The injections take 
effect within a week and last about 

three months, at which time you need 
to get another shot to maintain your 
appearance.
Gel injections
Lip gel injection plump up sagging 
and lined skin to create a smoother 
appearance. Many, such as Juvéderm 
and Restylane, are made from hyalu-
ronic acid, a substance naturally pro-
duced in your body. Hyaluronic acid, 
therefore, restores lost volume in a 
very natural-looking way. It can also 
define and sculpt features as needed. 
Juvéderm has a variety of formula-
tions, each intended for specific lines 
and wrinkles. Gels can also be injected 
at the nasolabial crease to help erase 
smile lines, and the effects are notice-
able within minutes.
One advantage of these gel injections 
is that you can see a difference imme-
diately and they’re reversible! If you 
don’t like how you look after the pro-
cedure, the doctor can inject hyaluro-
nidase to counteract the effects.
Microneedling and platelet-rich 
plasma (PRP)
Microneedling uses fine needles to 
create microscopic injuries in your 

skin, which triggers collagen and elas-
tin production in the subdermal cells. 
These proteins are what tone and firm 
up your skin, adding youthful volume. 
Although microneedling is a powerful 
treatment on its own, you can increase 
the benefits by adding platelet-rich 
plasma (PRP). The doctor takes a 
blood sample from your arm and pro-
cesses it to isolate the platelets, the 
cells that contain numerous growth 
factors. These growth factors, when 
applied with microneedling, further 
support collagen production and skin 
repair.
Mesotherapy 
To give your skin a much-needed 
beauty boost without having to com-
mit to daunting surgical solutions, 
Mesotherapy removes smile line by 
reintroducing the essential building 
blocks for healthy, youthful skin, you’ll 
notice a natural-looking treatment in 
no time at all, mesotherapy also treats 
smile lines by boosting collagen pro-
duction.
Thread lift 
Thread lifting is a technique invented 
in the last decade that creates a natural 
lift in the face. This technique is best 
for reversing the look of drooping or 
sagging and the appearance of smile 
lines. The thread lifting technique uti-
lizes a suture which is a thread that is 
often used to angle the face.
Home remedies to remove smile 
lines 
There are some home remedies that 
can help reduce the appearance of 
smile lines however they are not as ef-
fective as professional treatments. Be-
fore starting a home treatment make 
sure you should talk to your doctor.
OTC creams
You can buy anti-wrinkle creams in 
any pharmacy, most of which contain 
retinol, which is said to break down 
the free radicals that lead to wrinkles. 
A study reported a significant positive 
results in patients who used 0.4% reti-
nol lotion three times a week for six 

months.
While the cost is certainly within rea-
son, the downside to creams is they 
can take months to work, and they 
don’t produce permanent results. 
They also have side effects that in-
clude redness, burning, and rashes.
Juices
Eating fruit is great for your health, but 
applying it to your skin helps exfoliate 
and tighten. Erase your laugh lines 
during breakfast by dabbing lemon or 
pineapple juice on your wrinkles. The 
acid helps tighten loose skin and the 
antioxidants fight free radicals. Drink-
ing carrot juice is also recommended 
for keeping your skin looking vibrant, 
youthful and wrinkle-free.
Facial Exercises
Exercising your face strengthens mus-
cles that prevent sagging and wrin-
kles. Here’s one simple exercise: put 
your fingertips firmly over your laugh 
lines, then smile as wide as you can 
while keeping your lips apart. Hold this 
position for 5-10 seconds, rest and re-
peat. Aim for 30 reps a day. Try it for a 
month and see it what you think.
Water
You’ve heard it a thousand times: drink 
more water. Face it, water is great for 
your skin and staying hydrated keeps 
your skin cells looking plump and 
youthful. So down a glass or two be-
tween moisturizing, masks and facial 
exercises. It’ll help your smile lines.
Aloe Vera Supplements
Did you know aloe vera does more 
than just heal the surface of your 
skin? A 2008 study in Korea found 
that taking dietary aloe vera gel sup-
plements made a significant improve-
ment on wrinkles and facial elasticity. 
For 90 days, study participants drank 
a concentrated aloe vera gel powder 
dissolved in distilled water. The re-
sults showed a noticeable increase in 
their collagen levels and reduced facial 
lines. If you want to try this technique, 
check your favorite natural foods store 
for supplements.

TEDPIX gains 2,000 points on Sunday
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در روزهای پایانی سال و ایام اسفندماه 
به واســطه افزایش ســفرهای درون 
شهری در معابر مرکزی شهر و مراجعه 
شهروندان به مراکز تجاری، با حجم 
گســترده ای از خودروهای شخصی 
مواجه می شــویم که موجب افزایش 
ترافیک و اختالل در روند عبور و مرور 

شهروندان می شود.
بر همین اساس معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان تمهیداتی 
را برای روزهای پایانی سال اندیشیده 
است که معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان درباره آن گفت: 
جهــت رهایــی از ازدیــاد ترافیک، 
به شــهروندان توصیه می شود برای 
سفرهای درون شهری پایانی سال، از 

مترو استفاده کنند.
حســین حق شــناس بــا توصیف 
ظرفیت های متــروی اصفهان برای 
شرایط ویژه ترافیکی بیان کرد: با توجه 
به ضرورت سرویس دهی مطلوب به 
شهروندان مدت زمان انتظار مسافران 
از 15 دقیقه به 11 دقیقه کاهش یافته 
که در آینده نیز این زمان تقلیل خواهد 

یافت.

وی ادامــه داد: با توجــه به تعطیلی 
رســمی روزهای 20 و 27 اسفند ماه 
مترو برخالف دیگر ایام سال در خدمت 
رسانی به شهروندان فعال خواهد بود. 
شــهروندانی که منازل آنها نزدیک 
ایستگاه های مترو است می توانند به 
صورت مستقیم از آن استفاده کنند 
و سایر شهروندان می توانند با اتوبوس 
به پایانه های ابتدایی یا ایستگاه مترو 
سفر کنند یا خودروی خود را نزدیک 
ایستگاه های مترو پارک کرده و ادامه 

سفر خود را با مترو انجام بدهند.

  تمدید طرح محدوده زوج و فرد 
تا 29 اسفند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با اشــاره به ضــرورت تغییر 
رویکرد شــهروندان در اســتفاده از 
خودروی شــخصی در ایام ویژه سال 
و خصوصاً آخرین روزهای اسفند ماه 
اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته اجرای طرح محــدوده زوج و 
فرد تا بیست و نهم اسفند ماه تمدید 
شده اســت.وی با تاکید بر مشارکت 
و همکاری و همیاری شــهروندان و 

میهمانان در امر ترافیک گفت: با توجه 
به عدم توجه به قوانین توسط برخی از 
رانندگان و ایجاد مشکالت برای شهر 
و شهروندان در روزهای پایانی سال، 
تمامی خودروهای ثبت تخلف متحرک 
در شبکه معابر مرکزی شهر مستقر 
خواهد شد و با همکاری پلیس راهور، 
اعمال قانون برای خودروهای متخلف 

صورت خواهدگرفت.
حق شناس با اعالم آمادگی کامل تمام 
ظرفیت ترافیکی شهر جهت خدمت 
رســانی به شــهروندان و میهمانان 
نوروزی گفــت: طبق پیش بینی های 
صورت گرفته امسال با افزایش حجم 
مسافر در اصفهان مواجه هستیم از این 
رو، آماده سازی پارکینگ های عمومی، 

تعویض، ترمیم، بهســازی و نوسازی 
تابلوهای ترافیکی، خط کشــی های 
ترافیکی و آشکارسازی گذرگاه های 
عابر پیاده و اصالح زمانبندی بیش از 
40 تقاطع اصلی در ورودی ها و مرکز 
شــهر جهت تطابق با افزایش حجم 

ترافیک انجام گرفته است.
وی ادامــه داد: آماده ســازی ناوگان 
اتوبوســرانی و برنامه ریــزی جهت 
ســرویس دهی در نقاط پر مســافر 
و همچنیــن ایجاد کیوســک های 
تاکسیرانی در نقاط مهم گردشگری و 
همچنین بهره برداری از تمام ظرفیت 
پایانه های مسافربری با هدف ارتقای 
خدمات حمل و نقل نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اهمیت و جایگاه 
اطالع رســانی در مدیریت ترافیک 
تاکید کرد: با هماهنگی های به عمل 
آمده با اداره کل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اصفهان سعی بر آن 
داریم تا نسبت به توسعه حمل و نقل 
ترکیبی و اطالع رسانی جهت استفاده 
از ظرفیت های خط متــرو و ناوگان 
اتوبوســرانی برای تردد در مرکز شهر 

اقدام کنیم.
وی همچنین اذعان داشت: اگر بازید 
گردشگران به صورت تورهای درون 
شــهری فعال شــود، حجم باالیی از 
مخاطرات ترافیکــی کاهش خواهد 

یافت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: برای رفاه 
حال شهروندان و تشویق به استفاده از حمل و نقل همگانی به 
جای خودروی شخصی، ســاعت کار مترو تا 22 شب و ساعت 
فعالیت خطوط اتوبوسرانی عبوری از معابر مرکزی شهر تا ساعت 

22 و 30 دقیقه افزایش یافته است.

06
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ساعات فعالیت این مجموعه فرهنگی تفریحی 

در ایام نوروز 1401 را اعالم کرد.
مهدی قایلی بــا اعالم این خبر گفــت: باغ پرندگان که یکــی از مقاصد 
گردشگری مهم در مجموعه ناژوان به شمار می رود در ایام نوروز از ساعت 
8 صبح تا 17 و 30 دقیقه مهیای میزبانی از بازدیدکنندگان است که البته 
در زمان بارندگی و وزش باد شــدید، در این بازه زمانی محدودیت ایجاد 

می شود.

او افزود: آکواریوم اصفهان نیز از ساعت 9 صبح تا 21 مهیای فروش بلیط به 
بازدیدکنندگان است و ساعت فعالیت آن تا ساعت 22 خواهد بود.

به گفته قائلی باغ خزندگان از دیگر مراکز گردشگرپذیر در مجموعه ناژوان 
است که همه روزه از ساعت 8:30 صبح تا 20 و 30 دقیقه آماده فروش بلیط 

است و و ساعت فعالیت آن تا ساعت 21 ادامه دارد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان می توانند 
برای بازدید از موزه صدف ها که فعالیت آن تا ساعت 21 ادامه دارد، همه 

روزه از ســاعت 8:30 صبح تا 20 و 30 دقیقه نسبت به خرید بلیط اقدام 
کنند.او درباره دیگر مراکز تفریحی در مجموعه ناژوان خبر داد: باغ استوایی 
و پروانه ها از ساعت 8 صبح تا 20 به فروش بلیط می پردازد و ساعت فعالیت 
آن تا ساعت 20:30 خواهد بود. شــهربازی نیز از ساعت 10 تا 23 فروش 

بلیط دارد و ساعت فعالیت آن تا ساعت 24 است.
به گفته او، ساعات کار پارکینگ مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان نیز در 

ایام نوروز همه روزه از ساعت 7 تا ساعت 23 خواهد بود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اعالم کرد:

ساعات فعالیت

 مراکز گردشگری 
ناژوان در نوروز

معاون وزیر صنعــت، معدن 
مدیرعامــل  و  تجــارت  و 
ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی ایران 
گفــت: شــرکت های دانش 
بنیان مستقر در شهرک های 
صنعتی تســهیالت بانکی با 
تخفیف 10 درصد و قسط های 
طوالنــی دریافــت می کنند. 
علی رســولیان با تبیین نحوه 
حمایت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از شرکت های دانش 
بنیان مستقر در شهرک های 
صنعتــی اظهــار داشــت: 
شرکت هایی که مسیر دانش 
بنیان را طی می کنند و در حال 
تعمیق افزایش دانش هستند، 
با کمک های مالــی حمایت 
می شــوند تا زودتــر به هدف 

برسند.
صنعــت:  وزیــر  معــاون 
شــرکت های دانــش بنیان 
مستقر در شهرک های صنعتی 
تسهیالت با تخفیف 10 درصد 

دریافت می کنند
وی از فعالیــت مرکزهــای 
خدمــات کســب و کار و 
همچنین شــهرهای فناوری 
در شــهرک ها و ناحیه هــای 
صنعتی کشــور برای استقرار 
واحدهای دانش بنیان خبر داد 
و افزود: هنگامی که واحدهای 
دانش بنیان بــه مرحله تولید 
رسیدند اولویت واگذاری زمین 
در شــهرک ها و ناحیه هــای 

صنعتی با این شرکت ها است.
معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت با یادآوری هماهنگی 
این وزارتخانه با معاونت علمی 
و فناوری رییــس جمهوری 
برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان گفــت: امیداوریم 
بتوانیم یک مدل زنجیره کامل 
از زمانی که ایده در دانشــگاه 
یا مرکزهــای علمی شــکل 
می گیــرد تا هنگامــی که به 
مرحله تولید می رسد، داشته 

باشیم.
رســولیان 28 بهمن امســال 
گفتــه بــود: حرکــت بــه 
ســمت دانش بنیــان کردن 
واحدهــای تولیدی و صنعتی 
از راهبردهای مهم ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اســت و در این 
زمینه امسال 51 واحد صنعتی 
در سراسر کشــور توسط این 

سازمان دانش بنیان شده اند.
وی اضافه کرد: عــالوه بر این، 
به 130 شــرکت دانش بنیان 
در شــهرکهای صنعتی کشور 
زمین واگذار شــده و اولویت 
اصلی در واگــذاری زمین در 
ســال آینده نیز این شرکت ها 
خواهند بــود و از این واحدها 
حمایت ویژه خواهد شد. مدیرعامل 
شهرک های صنعتیمدیرعامل 
ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی ایران 
با اشــاره به فعالیت یک هزار و 
100 واحــد تولیدی و صنعتی 
در کاشــان تصریح کرد: تعداد 
واحدهای صنعتی راکد در این 

شهرستان بسیار کم است.
وی اضافه کرد: عمده واحدهای 
صنعتی کاشــان فعال هستند 
و روند رو به توســعه بســیار 
خوبی در واحدهای صنعتی و 
تولیدی این شهرستان حاکم 
است، به همین دلیل با توجه 
بــه تقاضــای زیــاد، در حال 
توسعه شــهرک های صنعتی 
این منطقه هستیم. کاشان با 
جمعیت افزون بر 3۶4 هزار نفر، 
پرجمعیت ترین شهر اصفهان 
پس از مرکز این استان و بیست 
و هشتمین شــهر پرجمعیت 

ایران محسوب می شود.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

دریافت تسهیالت با 
تخفیف ۱0 درصد برای 
شرکت های دانش بنیان

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه تنها ناظر 
ما در بازار مردم هستند از آنها در خواست داریم هرگونه گرانفروشی 
یا اختالف قیمت و نرخ کاالها را در این ایام به مراجع نظارتی اطالع 

دهند.
امیررضا نقش در نشست خبری پایان سال خود در جمع خبرنگاران 
با تاکید به تشدید نظارت و کنترل قیمت ها به دستگاه های نظارتی 
اظهار داشت: ســتاد تنظیم بازار اصفهان از روز 15 اسفند 1400 
تا 15 فروردین 1401 توســط طرح نظارت و بازرســی استان در 
28 شهرستان با تمام ظرفیت بازرســی سازمان های صمت، جهاد 
کشاورزی، تعزیرات حکومتی و بســیج اصناف استان برنامه ریزی 

دقیقی برای کشیک نوروزی کرده است.
وی با اشاره به تیم تخصصی و مشترک بین دستگاهی افزود: اولویت 
نظارت بر کاالهای اساسی همچون برنج، گوشت، تخم مرغ، شکر، 
آجیل، شیرینی، پوشاک و رستورهان قرار گرفته است و همچنین 
نظارت ویژه دقیقی بــر انبارها صورت می گیرد تــا جلوی احتکار 

گرفته شود.
معــاون اقتصادی اســتانداری اصفهــان اضافه کرد: شــکر، برنج 
وارداتی، گوشــت، مرغ منجمد و میوه تنظیم بازار در حال حاضر 
در فروشگاه های مجازی، شــبکه توزیع کاســبان امین و اصناف 

شهرستان ها در سطح وسیع توزیع می شود.
نقش با بیان اینکه در طی روزهای گذشته بحث گران فروشی تخم 
مرغ مطرح بود، بیان داشت: ستاد تنظیم بازار نسبت به گرانفروشی 
تخم مرغ وارد عمل شده و اکنون تخم مرغ فله ای حداکثر کیلویی 
23 هزار تومان و فروش شــانه ای 30 تایی 43 هزارتومان بفروش 
می رســد که قیمت بیش از نرخ مصوب در عمده فروشی ها، خرده 
فروشــی ها و مغازه داران گران فروشــی و تخلف محسوب و قابل 

پیگیری است.
وی بیان داشت: تخم مرغ در بسته های 9 تایی، 12 تایی، 15 تایی، 
20 تا 24 تایی به فروش می رسد که هر عدد آن 1900 تومان نرخ 
گذاری شده و مردم با مشاهده گرانفروشی تخلفات را باید به سامانه 

124 و 135 تعزیرات گزارش کنند.
نقش تولید مرغ روزانه در استان اصفهان را بیش از ۶00 تن عنوان 
کرد و گفت: با توجــه به اینکه مرغ از طریق شــبکه رهتاب توزیع 
می شود کمبود و محدودیتی بابت تعداد مرغ نبوده و نیز ارائه کارت 

ملی برای خرید چندان الزامی نیست.
معاون اقتصادی استاندار نیاز روزانه تخم مرغ در اصفهان را حدود 
180 تن عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در استان اصفهان 
روزانه بیش از 300 تن تخم مرغ تولید می شــود کــه مازاد بر نیاز 

استان است.
درج قمیت تولید کننده درب کارخانــه و قیمت مصرف کننده بر 

کاالها محقق می شود
معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان در ادامه صحبت های خود به 
موضوع درج قیمت تولید کننده اقالم پرداخت و گفت: به دلیل سوء 
استفاده واسطه گرها از این پس به جای درج قیمت مصرف کننده، 
قیمت تولید کننــده درب کارخانه در اقالم کاالیی توســط تولید 

کنندگان کارخانه درج می شود.
وی با اشاره به اینکه پنج قلم کاالی اساسی شامل الزام درج از مبدأ 
تولید است، افزود: توزیع کنندگان و خرده فروشان باید با سود 30 
درصدی برای اقالم مصرفی و بــرای کاالی غیر مصرفی 20 درصد 

سود دریافت کنند.
نقش گفت: این نرخ گذاری بر اســاس حمل، توزیع و سود فروش 
محاسبه می شود که باید توسط فروشگاه ها روی هر کاال بر اساس 

قیمت تولید کننده درج شود.
وی اضافه کرد: همچنین جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده 
قرار شــده در آینده؛ هم قیمت تولید کننده از درب کارخانه و هم 

قیمت مصرف کننده هر دو بر روی کاال درج شود.
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان همچنین در مورد نرخ برخی 
کاالهای اساسی بیان داشــت: 1۶ قلم کاالی اساسی ارز ترجیهی 
داشته است که جهت اطالع مردم از اقالم تنظیم بازار؛ برنج وارداتی 
هندی از امروز به نرخ 185 هزار تومان کیســه ای در فروشگاه های 
زنجیرای اصفهان و شبکه کاسبان امین زیر مجموعه بسیج اصناف 

توزیع می شود.
وی همچنین نرخ مرغ وارداتی را کیلویی 20 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: ذخیره سازی میوه شب عید انجام شده و حدود 2 هزار و ۶00 
تن پرتقال و یک هزار و 500 تن سیب درختی برای شب عید مردم 
ذخیره سازی شده اســت که با قیمت کمتر بازار به صورت عرضه 

درفروشگاه ها به فروش می رسد.
نقش درباره قیمت سایر میوه ها همچون کیوی، موز و خیار افزود: 
این میوه ها زیر نظر اتحادیه میادین میوه و براساس درجه یک، دو و 

سه قیمت گذاری می شود.
وی با اشاره به اینکه دولت به منظور تأمین گوشت گرم بازار 10 هزار 
تن گوشت به کشور وارد می کند، اضافه کرد: گوشت مرغ وگوشت 
قرمز گوساله وارداتی منجمد در شــبکه فروشگاه های زنجیره ای 
کیلویی 110 هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد داخلی 102 
هزارتومان و نیز شــکر دولتی به نرخ 13 هزار و 800 تومان و مرغ 

کیلویی 29 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.
معاون اســتاندار اصفهان همچنین تاکید کرد: از شهروندان انتظار 
داریم هر گونه اختالف قیمت بر اســاس درج قیمت تولید کننده و 
نیز گرانی را کنترل و تخلفات را به مراجع اعالم شــده اطالع دهند 

زیرا فروشندگان موظف به درج قیمت کاال هستند.

 اقتصاد کالن

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

 مردم گرانفروشی در اصفهان
 را گزارش کنند

اقتصاد استان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش ساعت کار مترو و اتوبوس در روزهای پایانی سال

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان از انجام اقدامات الزم در 
مراکز تاریخی و گردشگرپذیر شهر اصفهان همچون میدان امام 

)ره(، گذر چهارباغ عباسی و میدان انقالب خبر داد.
منطقه سه شــهرداری اصفهان بخش مهمی از بافت تاریخی 
این شهر را در خود جای داده است و به همین دلیل رفت و آمد 
گردشگران و مهمانان نوروزی در ایام عید به این منطقه بیش از 

سایر مناطق خواهد بود.
مراکز تاریخی مهمی همچون میدان امام )ره(، چهارباغ عباسی 
و... از جمله اماکنی است که در منطقه سه قرار دارد و به همین 
دلیــل مدیریت این منطقــه اقدامات الزم جهــت میزبانی از 

گردشگران نوروزی در این مراکز را انجام داده است.

  کاشت 80 هزار بوته گل در چهارباغ
مدیر منطقه سه می گوید: گذر چهارباغ عباسی به جز اینکه در ایام 
سال یکی از تفرجگاه های اصلی شهر اصفهان به شمار می رود در 

ایام نوروز نیز مقصد گردش بسیاری از گردشگران نوروزی است.
حسین کارگر می افزاید: کاشت 80 هزار بوته گل همچون شب بو، 
شمعدانی و...، رنگ آمیزی جداول، نظافت و شست و شوی محور 
میانی چهارباغ و رنگ آمیزی مبلمان شــهری و عالیم، از جمله 

اقداماتی است که در آستانه سال نو در چهارباغ انجام شده است.
او درباره آماده ســازی میدان انقالب نیز توضیح می دهد: میدان 
انقالب یکی از میادین اصلی شهر به شمار می رود که با گلکاری، 
نورپردازی،  نصب نمادهای متناسب با نوروز، رنگ آمیزی جداول 

و اقداماتی که از سوی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان انجام 
شده، مهیای نوروز شده است.

  تکمیل نورپردازی گذرهای منتهی به میدان امام )ره(
مدیر منطقه ســه با بیان اینکه میدان امام خمینــی )ره( در ایام 
نوروز از مراکز پررفت و آمد شهر اصفهان خواهد بود، اظهار داشت: 
رنگ آمیزی جداول، مبلمان و عالیم، تکمیل نورپردازی، ترمیم 
و ساماندهی آب نماها، تعویض پایه های چراغ ها در کل میدان و 
تکمیل نورپردازی گذرهای منتهی به میدان همچون گذر سعدی، 
پشت مطبخ، حافظ و سپه از جمله اقداماتی است که در این میدان 

انجام شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان عنوان کرد:

آماده سازی بافت تاریخی منطقه ۳ برای بازدید گرشگران

مدیرکل مدیریت عملکرد و ســالمت اداری ســازمان تعزیرات حکومتی کل کشور با اشاره به 
ضرورت اصالح قوانین و مقررات تعزیرات گفت: قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی بازدارندگی 

الزم را ندارد.
محمدرضا نجفی، در نشست هم اندیشی و پرسش و پاســخ با بازرسان سازمان صمت استان در 
سالن سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: ضرورت اصالح قوانین و مقررات در مجلس 

و دستگاه های مختلف مطرح شده است اما هنوز در حوزه قوانین و مقررات خالء وجود دارد.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات جاری تعزیرات حکومتی مربوط به سال 1373 است، ادامه داد: 
اصالح قوانین و مقررات در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 1392 مصوب و در سال 1394 

انجام شده است و اصالحات جدید بزودی ابالغ خواهد شد.
مدیرکل مدیریت عملکرد و سالمت اداری ســازمان تعزیرات حکومتی کل کشور اظهار داشت: 
رایزنی برای ایجاد تغییرات در حوزه اصناف و بازدارندگی این قوانین در حال انجام است و تاکنون 
جلسه های مختلفی هم در این زمینه برگزار شده است.وی با اشــاره به اهمیت تعامل و ارتباط 
بازرســان ســازمان صمت و تعزیرات حکومتی تاکید کرد: باید رویه تعامل بازرســان تعزیرات 

حکومتی با سازمان صمت افزایش یابد و به مرز صددرصد برسد.
معاون بازرســی اداره کل مدیریت عملکرد و سالمت اداری ســازمان تعزیرات کشور نیز در این 
نشست گفت: بازدیدهای میدانی و باززسی های مویرگی در ســطح شعبه ها، به دستور ریاست 

سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.
محمد طالبیان افزود: نمی توان عملکرد بازرسان را در بازار نادیده گرفت اما باید بتوانیم رضایت 
مردم را نیز جلب کرد.وی ادامه داد: دولت ســیزدهم، دولتی مردمی است و همه مسووالن باید 
در حد بضاعت خود بتوانند نیازهای مردم را برطرف کنند.طالبیان گفت: ســازمان صمت یکی 
از پایه های محکم و استوار بازرسی است و تعامل خوبی با تعزیرات حکومتی دارد که با توجه به 
قرار گرفتن در روزهای پایانی ســال و در پیش بودن ماه مبارک رمضان، باید برای ارتقا ســطح 

همکاری ها، بازرسی ها و گشت ها اقدام شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان گفت: در حال حاضر پوشاک 
و یا کت وشلوار دوخت داخل با کیفیت باالیی تولید می شود، اما تنها با زدن یک مارک خارجی 

عنوان می شود، کت وشلوار ترک است و با قیمت باالیی فروخته می شود.
ابراهیم خطابخش با اشاره به وضعیت بازار پوشــاک در آستانه شب عید، اظهار کرد: باید توجه 
داشت قیمت پوشاک نسبت به بقیه بازارها افزایش نیافته و حتی نسبت به ابتدای امسال ثابت 

مانده، اما مردم قدرت خرید پایینی دارند.
وی به فراوانی پوشاک و تولید آن در بازار اشاره کرد و افزود: امروز بازار پوشاک دچار مشکل است، 
چراکه مغازه داران ناچار به خرید نقدی هســتند، در حالیکه جنس ها بعضاً فروخته نمی شود و 

امکان مرجوع شدن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشــاک دوخته اصفهان افزود: سابق مغازه داران 
بخشی از جنس خود را چکی و بخشی را نقدی خرید می کردند، اما اکنون باید به صورت کاماًل 
نقدی خرید کنند و تا زمانی که جنس فروخته نشود به نوعی سرمایه آنها بازگشت نمی شود و این 

موجب آسیب به مغازه داران حوزه پوشاک شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر پوشاک موجود در بازار تولیدات داخل هستند، تصریح 
کرد: اکنون کیفیت تولیدات پوشاک ایرانی قابل رقابت با خارج اســت، اما متأسفانه یا در تهیه 
لوازم اولیه تولید پوشاک همچون نخ، آستری، الیه چسب و ... با کمبود و یا گرانی روبرو هستیم.

خطابخش گفت: در حال حاضر کت وشلوار دوخت داخل با کیفیت باالیی تولید می شود، اما تنها با 
زدن یک مارک خارجی عنوان می شود، کت وشلوار ترک است و با قیمت باالیی فروخته می شود.

وی افزود: این کار به دلیل تقاضای مشتریان شکل می گیرد، در حالیکه برخی مشتریان همین 
جنس را با برند ایرانی خرید نمی کنند.

وی البته تأکید کرد: در حال حاضر 90 درصد پوشاک موجود در بازار، تولید داخل است و برخی 
پوشاک که در مغازه ها به اسم ترک فروخته می شود یا به صورت قاچاق وارد شده و یا از قبل در 

مغازه ها بوده و فروش نرفته است.

مدیرکل مدیریت عملکرد و سالمت اداری سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور:

قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی،بازدارندگی الزم را ندارد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان:

قیمت پوشاک نسبت به بقیه بازارها افزایش نیافت



رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مسیرهای دوچرخه در اصفهان 
حادثه ساز است و ضروری است برخی از این مسیرها تا پایان سال جمع 
آوری شود. سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با مهر در خصوص 
وضعیت فعالیت دوربین های کنترل ترافیک سطح شهر اصفهان اظهار 
داشت: در زمینه دوربین ها مشکالت برطرف شده و دوربین های هسته 

مرکزی شهر فعال است.
وی افزود: شــهرداری اصفهان در این زمینه همکاری خوبی را داشته 

است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در ادامه با اشــاره به بی توجهی 
شهروندان به اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان تصریح کرد: این طرح 

از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در هسته مرکزی کالنشهر اصفهان فعال است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیک در سطح کالن شهر 

اصفهان به ویژه در هســته مرکزی متراکم و سنگین است، افزود: در 
برآوردهای صورت گرفته مشخص شده است که بیش از ۴۰ درصد از 
خودروهایی که در این محدوده تردد دارند غیر مجاز هستند و اعمال 

قانون می شوند.
سرهنگ محمدی اضافه کرد: در شرایط فعلی پارکینگ ها تکمیل است 

و در بسیاری از مواقع امکان پارک خودرو در این مراکز وجود ندارد.
وی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که در صورت تردد غیر 
مجاز در محدوده زوج و فرد مبلغ یکصد و پنج هزار تومان اعمال قانون 

می شوند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه با اشاره به مسیرهای نامناسب 
و غیر استاندارد دوچرخه در کالنشهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
مسیرها عاملی مهم در تراکم ترافیک و شلوغی خیابان های شهر اصفهان 

در روزهای پایان سال دارد.
وی با بیان اینکه پلیس راهور همواره از توســعه مسیرهای دوچرخه 
سواری در شهرها به ویژه شــهرهای بزرگ حمایت کرده است، ابراز 
داشت: باید توجه داشت که در شهر اصفهان بدون هماهنگی و دریافت 
نظر کارشناسی از پلیس راهور مسیرهای دوچرخه غیر استاندارد ایجاد 

شده است.
سرهنگ محمدی با تاکید بر اینکه نیاز است قبل از پایان سال با بررسی 
دقیق و کارشناسی در جلسات شورای ترافیک نسبت به اصالح، جمع 
آوری و جایگزینی مسیرهای جدید اقدام شود، اضافه کرد: باید توجه 
داشت که برخی مسیرهای دوچرخه در شــهر اصفهان مسیر ایمن 
و تابلوهای هشــدار ندارد و این امر منجر به ایجاد خسارات زیادی به 

شهروندان شده است.
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

برخی مسیرهای 
دوچرخه در

اصفهان تاپایان سال 
جمع آوری شود

حوریه محزونیــه:    طی ۲۰ روز 
اخیر و بعد از جنگ اکراین و روســیه 
بازارهــا ملتهب و قرمز شــد. در واقع 
دارایی هــای با ریســک بــاال مانند 
ســهام، رمزارزها و کاالها نوســانات 
قیمتی شــدیدی را تجربه کردند که 
نشــان دهنده عدم اطمینــان باال در 
میان ســرمایه گذاران اســت.این در 
حالی بود که وقتــی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه از مثبت بودن 
مذاکرات خبــر داد، قیمت بیت کوین 
یک رشــد ۷ درصدی را تجربه کرد. با 
این حال، با تشــدید دوباره جنگ بین 
روســیه و اوکراین، این رالی صعودی 
کوتاه مدت بود.ســرکوب های نظارتی 
در بازار کریپتو نیز به افزایش احساسات 
منفی در میان معامله گران کمک کرده 
است. به گزارش رویترز، چندین شرکت 
رمزارزی مستقر در امارات متحده عربی 
با سیل درخواست های مشتریان روسی 
برای نقد کردن میلیاردها دالر دارایی 
دیجیتال مواجه شده اند. همچنین کاخ 
سفید و گروه ۷، تحریم های جدیدی 
را علیه روسیه اعالم و تصریح کرده اند 
که دســتورالعمل اســتفاده از رمزارز 
برای فرار از تحریم ها به زودی منتشر 

خواهد شد.

رشد بازار رمزارزها در گرو آتش بس در اوکراین!

شلیک های سرزمین شمالی 
به قلب آرامش ها در بازار

رمـزارز
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مهرداد صفایی:    بازار سرمایه با آغاز به کار دولت سیزدهم 
با اقدامات گسترده حمایتی از سوی دولت مواجه شد که 
تاکنون هیچ یک از آنها برای سرمایه گذاران چاره ساز واقع 
نشده است. همین دیروز هم خبرآنالین در خبری کوتاه 
تیتر زد که: بورس با سر به زمین خورد. گویا شاخص کل 
بورس در نخستین روز هفته با افت بیش از ۱۵ هزار واحدی 

به رقم یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۸۴ واحد رسید.
در ایــن رابطه قرن نــو در گفت و گویی با میثــم رادپور، 
کارشناس اقتصادی، در خصوص وضعیت بازدهی در بازار 
سرمایه گفت: آنچه در بازار سرمایه به عنوان بازده از آن یاد 
می شود بازده اسمی است. بازده اسمی دو بخش دارد که 
شامل تورم و بازده واقعی می شود؛ به این معنا که اگر تورم را 
از بازده اسمی جدا کنیم بازده واقعی به دست می آید و بازده 

واقعی نشان دهنده قدرت خرید است.
وی در ادامه افزود: در کشوری که چهل تا ۴۵ درصد تورم 
دارد سهم تورم از کل بازده خیلی جدی است؛ به این معنا که 
اگر بازده پنجاه درصد باشد چهل تا ۴۵ درصد آن تورم است 
و ازطرف دیگر بازده واقعی از رشد بهره وری و سرمایه گذاری 
به دست می آید و بدیهی است که سرمایه گذاران در چنین 
وضعیتی عالقه مند هســتند که اقتصاد تورمی شــود تا 
اینکه شرکت ها رشــد کنند؛ زیرا قسمت عمده بازدهی و 
جابه جایی ها را تورم شامل می شود و افزایش قیمت صد در 
صدی دالر منجر به افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی در بازار 
سرمایه خواهد شد و اگر تورم نیم درصد باال رود در بورس 
شاهد رشد ۴.۵ درصدی قیمت ها خواهیم بود؛ زیرا یک اهرم 
عملیاتی و مالی شرکت ها در بازار سرمایه دارند و این رشد 

قیمت ها با اهرم به آنها منتقل خواهد شد.
رادپور در ادامه افزود: بازارهای سرمایه گذاری به خصوص 
بازار بورس از رشــد ناامید است. در کشــور باید فضایی 
ایجاد شود که در آن محیط کسب وکار از یکدیگر تفکیک 
شود و فضای سرمایه گذاری اطمینان بخش شود سپس 
سرمایه گذاران به آن فضا ورود پیدا کنند و بهره وری را باال 
ببرند اما سال های سال است که این امید از فضای کسب وکار 

و سرمایه گذاری کشور گرفته شده و سرمایه گذار امیدی 
ندارد که از این محل بتواند بازدهی به دست آورد؛ در نتیجه 

به تورم دل خوش می کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که چرا ســرمایه گذار ایرانی ناامید اســت؛ گفت: زیرا این 
فضا را تجربه کرده و با امضا شــدن برجام و تغییر دولت ها 
یکی پس از دیگری هیچ گشایشــی در فضای کسب وکار 
کشور ایجاد نشد و تجربه ثابت کرده که دولت ها تأثیری 
در این فضا ندارند بلکه حاکمیت است که دراین بین نقش 
جدی را در فضای ســرمایه گذاری کشــور ایفا می کند و 
تصمیماتی در سطح کالن اقتصادی کشور اخذ می شود 
که ناامیدکننده است و تازمانی که این تصمیمات تغییری 
نکند ســرمایه گذاران باانگیزه وارد کشور نخواهند شد و 
این کشور نشان داده که نمی تواند فضای سرمایه گذاری 

اطمینان بخشی ایجاد کند.
رادپور در ادامه گفت: در نتیجه سرمایه گذار در بازار سرمایه 
به دنبال تورم است؛ زیرا بازده سرمایه گذار از تورم به دست 
خواهد آمد. درست است که تورم قدرت خرید سرمایه گذار 

را کاهش می دهد اما در بورس با توجه به اهرم هایی که وجود 
دارد این شانس برای سرمایه گذار وجود دارد که تورم با اهرم 
به بازار سرمایه منتقل شود و تورم نیم درصدی بازده ۴.۵ 
درصدی برای سرمایه گذار داشته باشد؛ در نتیجه بورس 
با اخبار بد خوشحال خواهد شد و اگر مذاکرات به نتیجه 
نرسد برای بورسی ها بهتر است؛ در نتیجه به اخبار خوب و 
مذاکرات واکنش شدیدی نشان نخواهد داد و در کشوری 
که ســرمایه گذار از بازده واقعی و رشد ناامید است از تورم 
استقبال می کند و طرف آن را می گیرد و هر خبری که به 
تورم دامن بزند آن را به عنوان یک سرمایه گذار در بورس 
خوشحال تر خواهد کرد و اگر دالر رشــد پیدا کند و افق 
تورم روشن شود و آزادسازی فشــارهای تورمی رخ دهد 

سرمایه گذاران خوشحال تر خواهند شد.
میثم رادپور در ادامه با اشاره به اینکه ما در بدترین دوران 
تورمی به سر می بریم گفت: وضعیت تورمی حال حاضر در 
حداقل چهل سال گذشته بی سابقه بوده و این اعداد بسیار 
جدی است و با چهل تا ۴۵ درصد تورم نمی شود امیدی به 

سرمایه گذار داد.

چرا اقدامات دولت سیزدهم برای بورس کارساز نیست؟

قرمِز پررنگ یک دست گردن تابلو یک دست گردن شاخص
دو رمزارزی که می توانند شیبای بعدی باشند!

فانتوم و پروتکل اینترنت کامپیوتر
همان طور که می دانید، شیبا اینو )SHIB(، دومینمیم توکن محبوب در بازار کریپتو، حدود 
یک سال پس از راه اندازی خود، رشد شگفت انگیز و سرسام آور ۱۵۳ میلیون درصدی را 
در عرض ۱۱ ماه تجربه کرد که باعث شد سرمایه گذاران این رمزارز، سود چندین میلیون 
دالری به جیب بزنند. به گزارش سایت فول، از زمان ثبت اوج تاریخی شیبا در اکتبر ۲۰۲۱، 
 SHIB اینمیم توکن بیش از ۷۴ درصد از ارزش خود را از دســت داده، با این حال، قیمت
همچنان در مقایسه با کف تاریخی خود در ســپتامبر ۲۰۲۱، بیش از ۲۷ میلیون درصد 

باالتر است.
متأسفانه، این بازدهی های قابل توجه احتماالً فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتند، اما 
نگران نباشید، هنوز هم رمزارزهای زیادی با پتانســیل صعودی فوق العاده وجود دارند. 
به عنوان مثال، فانتــوم )FTM( و اینترنت کامپیوتر )ICP( که قصد دارند نســخه های 
مقیاس پذیرتر اتریوم باشند، اگر موفق به دستیابی به اهداف خود شوند، می توانند بازدهی 

۱۵۰ برابری را برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشند.
فانتوم یک بالکچین قابل برنامه ریزی اســت. این پلتفرم توســط یک پروتکل اجماع 
منحصربه فرد مبتنی بر اثبات سهام )PoS( معروف به الچسیس )Lachesis( ایمن شده که 
به نودهای اعتبارسنج اجازه می دهد تا به جای این که منتظر نودهای دیگر باشند، تراکنش ها 

را به طور مستقل تأیید کنند. این نوآوری به سریع تر شدن فانتوم کمک می کند.
این پلتفرم می تواند هزاران تراکنش را در ثانیه پردازش کرده و آن تراکنش ها را در حدود 
یک ثانیه نهایی کند )یعنی به طور برگشت ناپذیر آنها را به بالکچین اضافه کند(. به لطف 
این مقیاس پذیری، کارمزد تراکنش ها در فانتوم برابر با کسری از سنت است. برای مقایسه، 
اتریوم در حال حاضر حدود ۱۵ تراکنش را در ثانیه پردازش می کند، نهایی شــدن این 
تراکنش ها تا ۶ دقیقه طول می کشد و کارمزد تراکنش ها در برخی مواقع بیش از ۶۰ دالر 

بوده است.
پلتفرم فانتوم در حال حاضر با ۸ میلیارد دالر سرمایه، پنجمین اکوسیستم بزرگ دیفای به 

شمار می رود که رشد تقریباً دو برابری را از ابتدای سال ۲۰۲۲ تجربه کرده است.
پروتکل اینترنت کامپیوتر یک پروژه بالکچینی است که برای غیرمتمرکزسازی اینترنت کار 
می کند. در حال حاضر، شرکت ها و توسعه دهندگان بی شماری برای سرویس های ابری به 

فروشندگان متمرکزی مانند مایکروسافت و گوگل آلفابت متکی هستند. به این معنی که
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تحریم های بین المللی علیه روسیه درگزارشی از نیویورک تایمز؛
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ایرانســل از لوگــوی جدیــد 
خود رونمایی کرد. تــا پیش از 
این، ایرانســل به عنوان یکی از 
شرکت های ارتباطی برتر ایران 
شناخته می شد و جایگاه نخست 
را در ارائه خدمات دیتا از آن خود 
کرده بود. طی سال های اخیر، با 
بروز تحول دیجیتال و ورود کشور 
به عصر دیجیتال، ایرانسل، نقش 
و جایگاه خود را به عنوان اولین و 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، 

تثبیت کرده است.
با پیاده ســازی ســبک زندگی 
دیجیتــال در ایران، ســرعت و 
سادگی ارائٔه خدمات، به اولویت 
نخســت در انتخــاب کاربران 
تبدیل شده است. بازتاب سرعت 
و ســادگی در لحــن و تصویــر 
ایرانســل، می تواند در کنار ارائهٔ 
به روزترین خدمات و محصوالت 
دیجیتال، تصویــری یک پارچه 
از برند ایرانســل در مسیر تحول 

ایجاد کند.
در نخســتین گام، متناســب با 
تازه تریــن جریان های جهانی و 
همزمان با نوســازی برند گروه 
ارتباطی MTN، ایرانســل نیز از 
نســخه ای ســاده و مینیمال از 
لوگوی خــود رونمایی کرد تا در 
جهان پرسرعت امروز، مأموریت 
و چشــم انداز این شــرکت را به 
روشــی سریع و ســاده به تصور 

بکشد.
یکپارچه ســازی و ایجاد پلتفرم 
واحد ارائٔه محصوالت و خدمات، 
تأکید بیش از پیش بر جوانان و 
اندیشهٔ نوآورانه به عنوان مخاطب 
اصلی، ارتقای ارتباط کارکردی با 
مشترکان به یک پیوند مستحکم 
عاطفــی و نیز زیبایی شناســی 
نوگرایانه در هویت سازمانی، از 
جمله مهمترین اهداف ایرانسل 
در طراحی اســتراتژی نوسازی 

برند خود بوده است.
رنگ زرد و طرح بیضی، همچون 
گذشته، از مهمترین المان های 
بصری برند ایرانسل هستند و در 
طراحی جدید لوگو نیز، همچنان 

حضور دارند.
تقویت رویکرد فعلی ایرانســل 
در ایفــای نقش توانمندســاز 
کسب وکارهای دیجیتال به جای 
نقش صرف اپراتور دیتا و تبدیل 
 )Telco( شدن از شرکت ارتباطی
 ،)Techco( به شــرکت فناوری
از جملــه مهمترین محرک های 
ایرانسل در فرایند نوسازی برند 

بوده است.
بیــژن عباســی آرند مدیرعامل 
ایرانســل، با انتشــار پستی در 
صفحهٔ اینســتاگرام خود به این 
مناســبت، تأکید کرد: معتقدیم 
که »همه شایستهٔ بهره مندی از 
یک زندگی نو و متصل هستند« 
و در ایــن مســیر، پلتفرم های 
دیجیتــال برتر را برای توســعهٔ 
کشــور خلق می کنیم تا زندگی 
درخشــان تری را بــه ارمغــان 
بیاوریم.وی افزود: تالش می کنیم 
تا ایــن پلتفرم هــای دیجیتال، 
منجر به ایجــاد »فرصت« برابر 
برای همه شــود و افراد بتوانند 
با به کارگیری »انــرژی« خود، 
به زندگی درخشــان تری دست 
یابند.با رونمایی از لوگوی جدید 
ایرانســل، این لوگو به تدریج و 
بر اســاس برنامهٔ زمان بندی، در 
وب سایت، محصوالت، کانال های 
ارائهٔ محتوا، تبلیغات و درگاه های 
مختلف ایرانسلی، اعمال خواهد 

شد.

استاندار اصفهان در چهارمین جلسه هم اندیشی ائمه جمعه اصفهان مطرح کرد:

فوالد مبارکه، پیشرو در حوزه محیط زیست، تکنولوژی و خدمت رسانی

با حمایت و همراهی شستا و بخش خصوصی و سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریالی، برند ارج پس از ۵ سال تعطیلی به مدار تولید 
بازگشت. به گزارش تحریریه، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »محسن محمدی« مدیرعامل 
هلدینگ صنایع عمومی تأمین، با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی امری است که مقام معظم رهبری سال هاست بر آن تأکید دارند، 
افزود: زیرساخت های الزم جهت تولید ۲۲۸ هزار دستگاه لوازم خانگی طی ۴ سال آینده به روش های SKD و CKD و انتقال دانش فنی و 
نصب ماشین آالت برای بومی سازی حداقل ۶۰ درصد قطعات در کشور و پس از آن تولید تحت لیسانس و ملی در این کارخانه انجام شده 
است.محمدی با اشاره به این که تولید محصول باکیفیت، رمز توسعه پایدار و تضمین کننده بازار فروش و اشتغالی پایدار و روشنگر چراغ 

تولید است، افزود: با احیای این برند برای ۸۰۰ نفر به طور مستقیم و بیش از ۲۵۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
مراسم افتتاح کارخانه ارج، با حضور محسن محمدی مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین، »برادران« معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت، »اکبری تاالرپشتی« رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، »عمرانی« معاون اقتصادی دادستان کل کشور، »آقامحمدی« 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای هیئت مدیره شرکت ارج برگزار شد.

ثمردادن حمایت و همراهی شستا و بخش خصوصی؛

»ارج« پس از ۵ سال به بازار ایران بازگشت

اقتصاد دیجیتال
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 ترسیم مأموریت و چشم انداز ایرانسل
 به روشی سریع و ساده؛

لوگوی جدید رونمایی شد
اســتاندار اصفهان در حاشــیه چهارمین 
گردهمایــی ائمه جمعه اســتان اصفهان 
در گفتگو بــا خبرنگار فــوالد اظهار کرد: 
کرونا و معیشت دو موضوع کلی در کشور 
و دغدغه مردم و مسئولین است و دغدغه 
استانی موضوع آب است. ما گام های زیادی 
را برای حل این مشــکل برداشــتیم که 
بسیاری از این مشکالت به خاطر اضافه بار 
اعمال شده بر زاینده رود ایجاد شده است. 
عدم صرفه جویی و بهره برداری مناســب 
در مصارفی مانند کشــاورزی و خانگی از 
موضوعاتی است که ما را با چالش مواجه 

کرده است.
ســیدرضا مرتضوی تصریح کرد: برخی از 
پیشنهادها برای انتقال آب از جنوب کشور 
مطرح شده که مجموعه ادارات و حاکمیت 
با همکاری صنایعی ازجمله فوالد مبارکه 
در حال انجام اســت. جمع بندی هایی نیز 
در این زمینه انجام شده که در این زمینه 
جلســاتی با معاون اول و برخی از وزیران 
داشته ایم تا بتوانیم با برنامه هایی مشکالت 

موجود در حوزه آب را حل کنیم.

  سهم اصفهان در آبادانی کشور بیشتر 
از قبل شده است

وی خاطرنشــان کــرد: مــا بــه دنبال 
برنامه ریزی تحولی برای استان هستیم تا 
مبتنی بر سند آمایش استان و دیگر اسناد 
باالدستی، شاهد تحولی جدی در استان 
باشیم که در نتیجه با اقدامات انجام شده 
در یک سال اخیر توانسته ایم سهممان را 

در پیشرفت کشور بیشتر از قبل کنیم.
اســتاندار اصفهان تأکید کــرد: کارگروه 
تنظیم بازار در روزهای گذشــته به شدت 
در استان اصفهان فعال شــده تا نرخ تورم 
همگام با کشــور کاهش یابد که این امر تا 
حدی محقق شده و به لطف خدا هم اکنون 

روند کاهشــی دارد. تالش می کنیم اقالم 
شب عید با کیفیت ویژه ای در مراکز متعدد 
و با قیمت های کنترل شده در بازار عرضه 

شود.

  جهت گیری ها و اقدامات ســال های 
اخیر در راستای رفع موانع تولید و رشد 

اقتصادی
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه نیز در چهارمین گردهمایی 
ائمه جمعه اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
رهبری سال هاســت با نام گذاری شــعار 
ســال در طلیعه هــر ســال، مهم ترین 
جهت گیری کشــور که مطابق شــناخت 
دقیق ایشان از نیازها، گلوگاه ها و شرایط 
کشور اســت، مشــخص می فرمایند که 
هدف این کار ایجاد فضای مناســب برای 
رفع گلوگاه هاســت. همه جهت گیری ها 
و اقداماتی که در ســال های اخیر در این 

جهت انجام شــده برای رفع موانع تولید و 
رشد اقتصادی کشور بوده است.

وی گفت: هدف این نام گذاری در ابتدای 
هر سال، بســیج شــدن توان مردم برای 
رسیدن کشــور به قله های ســربلندی و 
افتخار بــوده و البته طبیعتاً دشــمن نیز 
نسبت به این گلوگاه هایی که در فرمایش 
رهبری به آن اشاره می شود برنامه ریزی و 

تحلیل هایی انجام می دهد.

  صنعت فوالد؛ دستاورد بزرگ انقالب 
اسالمی

طیب نیا تصریح کرد: در ســال های پس از 
انقالب، دشــمن برای ضربه زدن به نظام 
اسالمی بسیار تالش کرد و فتنه های زیادی 
مانند جنــگ تحمیلی را بــه راه انداخت، 
ولی با کمک الهی به نتیجه نرســید. یکی 
از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی 
رشد صنعت فوالد در کشــور است. کشور 

ما در صنعت فوالد هم اکنون شکوفا شده و 
به عبارت دیگر صنعت فوالد به عنوان یک 
صنعت مادر در کشــور نقطه قوت انقالب 

اسالمی است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان 
مولود مبارک انقالب اســالمی نیز در ایام 
دفاع مقــدس و در زمانی که کشــور آماج 
حمالت رژیم بعث بوده ساخته شد و مراحل 
شکل گیری خود را گذراند و سپس توسعه 
یافت و امروز به عنــوان یکی از صنایع مهم 
کشور به شــما می رود.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه تأکید کرد: یک ســوم فوالد 
کشــور در فوالد مبارکه تولید می شود که 
تولید محصوالت فوالدی برای اســتفاده 
در ۴ هزار واحــد صنعتــی از کارگاه های 
کوچک تا صنایع بزرگ انجام می شــود که 
در این امر حدود ۳۵۰ هــزار نفر به صورت 
 مستقیم و غیرمستقیم از این صنعت ارتزاق

 می کنند.

  مبارکه شهری عالم پرور، شهیدپرور 
و مؤمن پرور

این گردهمایی حجت االســالم موسوی 
امام جمعه شهرستان مبارکه در بیاناتی از 
حضور ائمه جمعه در چهارمین گردهمایی 

ائمه جمعه استان اصفهان تشکر کرد.
وی همچنین بــا تشــکر از مدیرعامل و 
معاونین شرکت مبارکه گفت: اقدامات این 
عزیزان در شرکت فوالد مبارکه اقداماتی 
شایسته است و به خاطر تقبل این میزبانی 

از این بزرگواران تشکر می کنیم.
موسوی افزود: مبارکه شــهر شهیدپرور، 
عالم پرور و مؤمن پرور است و ۳۰۰ شهید 
در دفاع مقدس تقدیم کرده، ۱۳ ســردار 
شهید در جنگ تقدیم انقالب کرده و ۲۰ 
شهید روحانی دارد. این شهر یک خانواده 
با ۴ شهید، یک خانواده با سه شهید و ۲۰ 
خانواده با دو شهید تقدیم انقالب کرده و ۷ 
شهید مدافع حرم از مردم این شهر بوده اند. 
۲۳ اسفند که روز حماسه و ایثار شهرستان 
است مردم ۳۳ شهید را در چنین روزهایی 
در ایام دفاع مقدس در این شــهر تشییع 

کردند.

  نماز جمعه باید مملو از یاد خدا باشد
در ادامه این مراسم حجت االسالم نیلی پور 
رئیس بنیــاد مهدویــت و آینده پژوهی 
اصفهان با تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: 
در سوره جمعه محور نماز جمعه، یاد الهی 
است و باید فضای نماز جمعه مملو از ذکر 
خدا باشــد؛ به طوری هر کــس وارد این 
محیط می شود، این موضوع را حس کند و 

این به یک طراحی ظاهری و باطنی دارد.
وی افزود: امام جمعه بایــد مظهر یاد خدا 
باشــد و اگر نماز ما و عبادت نیمه شــب 
ما متناسب با رفتار ما نباشــد، نمی توان 
بر مــردم تأثیر گذاشــت. امــام خمینی 

رحمه اهلل علیه بر مردم مدیریت اشــراقی 
یعنی مدیریــت با نورانیت روح داشــتند 
که این مرهون نماز شــب های ایشان در 
کنار مضجع حضــرت امیرالمؤمنین علی 

)علیه السالم( بود.
نیلی پور پیرامون معجزه کالم امام خمینی 
رحمه اهلل علیه تصریح کرد: ایشان با فرمانی 
یک جمله ای مردم را دعوت به جبهه کردند 
و مردم این فرمان را لبیک گفتند که این 
به خاطــر اتصال روح ایشــان به حضرت 
حق اســت. نفس حضرت امام بسیاری از 
مســلمین را بیدار کرد؛ چراکه این نفس، 
یک نفس الهی است.وی ادامه داد: ما باید 
عالوه بر دانایی دارایی روح خود را افزایش 
دهیم؛ چراکه باید قلــوب مردم را تصرف 
کنیم و این موضوع با شب زنده داری، ذکر 
و مراقبت که بر اســاس ســیره اهل بیت 

)علیهم السالم( است محقق می شود.

  مردم تا پای جــان برای دین تالش 
می کنند

رئیس بنیــاد مهدویــت و آینده پژوهی 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: جوانــان 
مســتعد و مردمی داریم که تــا پای جان 
آماده فــداکاری برای دین خدا هســتند 
و هنر روحانیت شــیعه این است که این 
استعدادها را در جهت شکل گیری تحوالت 

دینی مدیریت کنند.
وی تأکیــد کــرد: ما بایــد اهــل فکر و 
خلوت های جدی باشــیم کــه این کار به 
زندگــی برکت می دهد و باعث می شــود 
ذخیره ذکر انســان باال رود. عالوه بر ذکر، 
فکر و علم نیز باید بــاال رود تا مردم جذب 
کالم ائمه جمعه شــوند.در حاشــیه این 
مراسم تفاهم نامه ای میان بنیاد مهدویت 
و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان 

اصفهان منعقد شد.

سامان ســفالگر:   نیویــورک تایمز در 
گزارشــی، ضمن پرداختن به جنــگ اوکراین و 
وضع تحریم های اقتصادی بین المللی از ســوی 
کشــورهای غربی و بویژه آمریکا )در بخش نفت و 
گاز( علیه روسیه، به طور خاص سعی کرده به این 
سؤال پاسخ دهد که آیا چین به عنوان متحد روسیه 
قادر اســت تا با پشــتیبانی از این کشور، از شدت 
خسارات اقتصادِی این قبیل تحریم ها علیه روسیه 

بکاهد و اقتصاد این کشور را نجات دهد؟
نیویورک تایمز در این رابطه می نویسد: »والدیمیر 
پوتین در جریــان تصمیم گیری بــرای حمله به 
اوکراین تا حدی دچار اشــتباه محاســباتی شد. 
وی دیدگاهی اغراق گونه در مورد توانمندی های 
نظامی کشورش داشت. البته که در این میان وی تا 
حد زیادی توانمندی های نظامی و اراده اوکراینی ها 
را نیز دست کم گرفته بود. در جبهه مقابل، اینطور 
به نظر می رسد که پوتین انتظار ابتکارات گسترده 
دولت بایدن جهت تسلیح نظامی دولت اوکراین و یا 
اقداماِت شخص بایدن در متحد کردن کشورهای 
غربی جهت دستیابی به یک اجتماع با هدف اِعمال 

تحریم علیه اوکراین را نیز مد نظر قرار نداده بود.
با این همه، راهبرد کنونی روس ها صرفاً معطوف به 
تشدید حمالت علیه اوکراین و پیشبرد دستورکار 
نظامی خود در این کشور است. در این راستا بحث 
و تحلیل های مختلفــی در مورد تاثیرات احتمالی 
تحریم های غربی بر اراده روسیه و رویکرد آن نسبت 
به جنگ اوکراین مطرح می شود. در این میان یک 
سؤال اساسی نیز مطرح می گردد: آیا چین می تواند 
خود را در بحبوحه تحریم های غرب علیه روسیه به 
مثابه ناجی این کشور نشان دهد و اقتصاد روسیه 
را نجات دهد؟ در پاسخ باید گفت: خیر، این کشور 
قادر به ایفای یکچنین نقشی نیست. بیایید ابتدا در 
مورد تأثیر تحریم های غربی علیه روسیه صحبت 

کنیم.
یکی از اقداماتی که غرب آشکارا در مورد آن مانور 
نداده، تــالش جهت جلوگیری از فــروش نفت و 
گاز روسیه اســت. اقالمی که اصلی ترین صادرات 
خارجی روسیه را تشکیل می دهند. آمریکا شاید 
واردات نفت از روسیه را ممنوع کند با این حال این 
اقدام یک حرکت نمادین خواهد بود: نفت در بازار 

جهانی معامله می شود و تحریم های آمریکا علیه 
روســیه تنها نوع تجارت در بازار انرژی را تا حدی 
تغییر می هد. از سویی باید توجه داشت که واردات 
نفت آمریکا از روســیه تنها ۵ رصد از کِل صادرات 

روسیه را شامل می شود.
با این حال، غرب تاکنون دسترسی روسیه به نظام 
بانکی جهانی را به نحوی گســترده مسدود نکرده 
است. مســاله ای که در نوع خود حامل خساراتی 
فراوان برای روســیه خواهد بــود. صادرکنندگان 
روسی شــاید بتوانند کاالهای خود را از این کشور 
خارج کنند با این حال، اینکه بتوانند پول خود را 
در شرایط تحریِم سیســتم بانکی روسیه دریافت 
کنند، بسیار سخت خواهد بود. احتماالً مهمتر از 
همه اینکه از این بعد روسیه با چالش های زیادی 
در بحث پرداخت هــای خارجی خود در مســاله 
وارداتش نیز رو به رو خواهد شد. شکی نیست که 
روس ها نمی توانند با تمــام دنیا به صورت نقدی و 

خارج از سیستم بانکی بین المللی نیز کار کنند. در 
واقع، حتی تجارت روسیه که تا حدی امکان ارتباط 
با جهان خارج را دارد به دالیلی نظیر ترس سرمایه 
گذاران و تجار بین المللی و همچنین شــوک های 
روانی ناشــی از وضع تحریم هــای اقتصادی علیه 

روسیه، با اختالل جدی رو به رو خواهد شد.
باید توجه داشت که کاالهای مصرفی تنها یک سوم 
از واردات روسیه را به خود اختصاص می دهند. بقیه 
واردات، مرتبط با کاالهای ســرمایه ای، کاالهای 
واســطه ای )که برای تولید دیگر کاالها استفاده 
می شــوند(، و مــواد اولیه هســتند. این ها همان 
چیزهایی هستند که روسیه برای زنده نگه داشتن 
اقتصاد خود شدیداً به آن ها نیاز دارد و فقدان آن ها 
موجب وارد آمدن آسیب های جدی به این کشور 
خواهد شد. به عنوان مثال پیشنهادهایی دال بر این 
مساله نیز مطرح می شوند که قطع صادرات قطعات 
یدکی و خدمــات مرتبط می تواند تــا حد زیادی 

صنعت هوایی روســیه را زمین گیر کند. مشکلی 
که برای کشوری به وسعت روسیه، واقعاً مساله ای 

حاد به نظر می رسد.
در این میان یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا 
چین می تواند یک شریان اقتصادی حیاتی را برای 
روســیه ایحاد کند؟ به چهار دلیل، پاســخ به این 

پرسش "منفی" است.
اول، چین علی رغم اینکه یک قــدرت اقتصادی 
است، در موقعیتی نیست که بتواند برخی نیازهای 
روســیه را تأمین کند. از جمله این نیازها می توان 
به قطعات یدکی مورد نیــاز در صنعت هوانوردی 
روسیه و یا انتقال فناوری های سطح باال به روسیه 

اشاره کرد.
دوم، در حالیکه چین خود بــه کارزار تحریم های 
بین المللی علیه روســیه نمی پیوندد، با این حال، 
خود عمیقاً در اقتصاد جهانی ادغام شده است. این 
بدان معناســت که بانک های چینی و دیگر کسب 

و کارهای این کشــور همچون شرکت های 
غربی امکان دارد بواسطه توسعه روابط با روسیه در 
بحبوحه تحریم این کشور، دچار "خودتحریمی" 
شــوند. از این رو، کاماًل محتمل اســت که آن ها 
تا جای ممکن از توســعه روابط تجاری با روسیه 
به دلیل از دســت ندادن فرصت های گســترده تر 
اقتصادی در بازارهای بین المللی خودداری کنند.

ســوم، چین و روســیه از نظر جغرافیایی فاصله 
زیادی با هم دارند. درست است که آن ها مرزهای 
مشترکی با یکدیگر دارند با این حال، بخش بیشتِر 
اقتصاد روسیه در قسمت های غربی اورال قرار دارد 
این در حالی است که بخش زیاِد اقتصاد چین در 
نزدیکی ساحل شرقی آن متمرکز شده است. پکن 
۳۵۰۰ مایل از مسکو فاصله دارد و تنها راه ترابری 
مقرون به صرفه در این فاصله زیاد شماری معدود 
خطوط قطار هستند که البته مدت هاست به شدت 

تحت فشار قرار دارند )از حیث فشار کاری(.
در نهایت باید گفت که نکتــه ای وجود دارد که به 
نظر می رســد چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و 
آن تفاوت میان قدرت اقتصادی چین و روســیه 
است. شاید پوتین رویای احیای شوروی را در سر 
داشته باشد با این حال اقتصاد چین که حدوداً ۳۰ 
سال قبل اندازه ای در حدود وضعیت فعلی روسیه 
داشــت اکنون ۱۰ برابر بزرگتر و قدرتمندتر شده 
است. در این چهارچوب، روسیه به نوعی نَه شریک 
چین بلکه مشــتری اقتصادِی اصلی آن به حساب 
می آید. این تفاوت در قدرت اقتصادی موجب شده 
تا نتوانیم این دو کشور را شرکایی به معنای واقعی 
راهبردی در نظر گیریم که حتی شاید بخواهند با 
اتحاد با یکدیگر، معادالت جهانی را دســتخوش 

تغییر کنند.
باید توجه داشه باشیم که چین نمی تواند روسیه 
را از تبعات و پیامدهای جنگ اوکراین تبرئه کند. 
درست است که فشــار اقتصادی علیه روسیه در 
صورتی کــه چین نیز به جرگه کشــورهای غربی 
در تحریم روسیه بپیوندد بیشتر خواهد شد با این 
حال، حتی اگر چنین نشــود نیز فشــار زیادی بر 
اقتصاد روسیه وارد می آید. به طور کلی اینطور به 
نظر می رسد که روسیه قرار است هم از خون و هم 

پول، بهای گزافی را بپردازد.«
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