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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

طراحی و پیاده سازی یک محیط ایمن  
در سازمان های مدرن اطالعاتی یکی 
از چالش های اساسی در عصر حاضر 
محســوب می گردد. برای بســیاری 
از سازمان ها و مؤسســات اهمیت و 
ضرورت توجه جدی به مقوله امنیت 
اطالعات هنوز در هاله ای ازابهام قرار 
دارد و برخی دیگرامنیت را تا سطح یک 
محصول تنزل داده و فکر می کنند که 
با تهیه یک محصول نرم افزاری خاص 
ونصب آن درســازمان خود، امنیت را 
برای سازمان خود به ارمغان می آورند. 
بخاطر داشته باشــیم که امنیت یک 
فرآیند است نه یک محصول.وجود یک 
حفره و یا مشکل امنیتی، می تواند یک 
سازمان را به روش های متفاوتی تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. آشنائی با عواقب 
خطرناک یک حفــره امنیتی در یک 
سازمان و شناسائی مهم ترین تهدیدات 
امنیتی که می تواند حیات یک سازمان 
را با مشکل مواجه نماید، از جمله موارد 
ضروری به منظور طراحــی و پیاده 
سازی یک مدل امنیتی دریک سازمان 
است. به همین دالیل هزینه پیشگیری 
از یک مشکل امنیتی، همواره کمتر از 
هزینه بازسازی خرابی متأثر از آن است 
چرا که یک مشکل امنیتی که باعث از 
بین رفتن اطالعات مشتریان می شود، 
می تواند پیامدهای قانونی را برای یک 

سازمان به دنبال داشته باشد.
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امین رضایی
سرمقالـــه
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امنیت یک فرآیند 
است نه یک محصول
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از ورود پوشاک قاچاق با برند ایرانی به بازار تا فروش پوشاک ایرانی را با برند خارجی

ایرانی یا خارجی، هیچ کس نمی داند!
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از گروه مپنا:

تحریم ها به عاملی مؤثر در خودکفایی و 
خودباوری تبدیل شده است

گزارش تصویری

استقبالاستقبال از نوروز در اصفهان با رایحه خوش گل و  از نوروز در اصفهان با رایحه خوش گل و سبزهسبزه
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همایش »چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1401 و آینده سرمایه گذاری« برگزار شد:

 آینده کشور 
در گرو سرمایه گذاری است

مشاور فرمانده ُکل سپاه:

ُگزینه کنونی دشمن، جنگ اقتصادی و فرهنگی 
علیه ماست

تیغ تیز خشکسالی برگلوی ابنیه:

بی آبی پل خواجو را ناخوش کرد

چهره  برتر چهره روز

 رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی
 اصفهان:

 مدیر آبفای تیران و کرون
 خبر داد؛

درباره بحث مهدویت جهانی
 فکر شود

بهره مندی 6 روستای شهرستان 
تیران و کرون از آبرسانی پایدار

رئیس بنیــاد مهدویت و آینــده پژوهی 
اصفهان گفت: درباره بحث مهدویت جهانی 
فکر شود زیرا بحث مهدویت ریشه در غدیر 
دارد و باید این تفکر و باور را به یک اندیشه 
تمدنی تبدیل کنیم. حجت االسالم مهدی 

نیلی پور در سی و چهارمین...

اخبار اصفهان:   مدیر آبفــای تیران و 
کرون از اتصال 6 روستای این شهرستان 
به طرح آبرسانی مجتمع روستایی تیران و 
کرون خبر داد. سعید عابدینی خاطرنشان 
کرد: با توجه به کمبــود آبدهی و کاهش 

82کیفیت چاه های ...

 What They Are and  What They Are and 
How to Manage How to Manage 

ThemThem

Side Effects of Side Effects of 
Antibiotics:Antibiotics:

حسین حاتمی زاده - شهردار ونک شناسه: 1293237

آگهـی مزایـده )نوبت دوم(
شهرداری ونک با توجه به ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مصوبه شماره 6/272 شورای اسالمی شهر ونک در 
نظر دارد تامین نیرو جهت: نگهداری، اپراتوری، فروشندگی و... جایگاه فروشندگی مواد نفتی شهرداری را واقع  در ورودی 
شهر )بلوار بهشت( را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و یا حقیقی واجد شرایط و برای مدت یکسال با قابلیت 

تمدید با شرایط مندرج در زیر واگذار نماید. 
* پیشنهاد دهندگان باید تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1400/12/28 به شهرداری ونک مراجعه و پس از واریز مبلغ 
500.000 ریال به حساب 242501106807246001 بانک مهر ایران نسبت به خرید اسناد شرکت در مزایده فوق اقدام نمایند. 
* پیشنهاد دهندگان باید جهت شرکت  در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال وجه نقد به حساب شماره 1000159498491 سپرده 

شهرداری نزد پست بانک واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند. 
* پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1400/12/28 به د بیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 
* سایر اطالعات مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آگهـی استخـدام
به دو نفر کارشناس ساکن اصفهان یا شاهین شهر 

با تخصص های ذیل و  سابقه کار مرتبط در پروژه های نفتی جهت 
مدیریت طرح واقع در اصفهان نیازمندیم. 

مهندس ابزار دقیق - مهندس برق 
لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل

 sh.etezazian@heidco.com ارسال نمائید.
اعتماد؛ سرمایه اصلی وزارت اطالعات 

نیمه دوم اسفند زمان کاشت سبزه و گل و تدارک ایرانی ها برای استقبال از نوروز 
است. تکاپوی مردم برای استقبال از بهار دیدنی است. در اصفهان نیز مردم با خرید 

گل و کاشت سبزه روزهای خوشی رابا رایحه گل های معطر تجربه می کنند.
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

 اخبار اصفهان / نگار خانی



سخنگوی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: پس از اســتعفای 
غالمحسین صادقیان از عضویت 
در این نهاد، احمد شریعتی بعنوان 
ســومین عضو علی البدل شورای 

شهر، جایگزین وی شد.
علی صالحی، در حاشــیه سی و 
چهارمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در جمع 
خبرنگاران افــزود: بدنبال دعوت 
از ۲ عضو اول علی البدل شــورای 
ششــم و انصراف آنهــا از حضور 
در صحن علنی، احمد شــریعتی 
بعنوان ســومین عضو علی البدل 

شورا جایگزین عضو انصرافی شد.
وی همچنیــن از افزایــش ۲۵ 
درصدی تعرفه سازمان فرهنگی 
و اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
خبر داد و گفت: ایــن اقدام برای 
ارائه خدمات ارزان به شهروندان در 

سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
سخنگوی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان همچنین از انعقاد قرارداد 
۵۹۰ میلیون یورویی شــهرداری 
اصفهان با بزرگترین شرکت ریلی 
جنوب غــرب آســیا و چهارمین 
شــرکت فناور توربین سازی دنیا 
خبر داد و گفت: قرارداد با شرکت 
ایرانی "مپنا" توســط شــهردار 
اصفهان امضا شد و امروز مجوزهای 
آن در شورای اســالمی شهر نیز 
به تصویب رســید و این قرارداد 
اکنون در مسیر دریافت مجوزهای 
کشــوری از جمله شورای اقتصاد 

قرار دارد.
صالحی با اشاره به اینکه بر اساس 
این قرارداد باید توسعه، تجهیز و 
بهره برداری ریلی، واگنی و فناوری 
خط ۲ قطار شــهری اصفهان در 
چهار سال آینده انجام شود، اضافه 
کرد: اکنون زیرســاخت های این 
پروژه در حال انجام است و می توان 
بطور هم زمان مســائل مربوط به 
تونل ها، ایســتگاه ها و واگن های 
آن را پیش بُرد تا شهروندان زودتر 
از خط یک، شاهد افتتاح خط دو 

باشند.
 عضو شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان گ با اشاره به تصویب نرخ 
محصوالت جدید سازمان پسماند 
اصفهان در سال آینده تصریح کرد: 
امروز نحوه محاســبات عوارض 
صــدور پروانه ســاختمانی برای 
هتل ها به تصویب رسید تا در آینده 
شــاهد افزایش زیرســاخت های 

گردشگری در اصفهان باشیم.
صالحی در باره بررسی توافق برای 
تعریض چشــمه »باقرخان« در 
منطقه جی اصفهان در جلســه 
امروز شــورای شــهر نیز اظهار 
داشت: عالوه بر این، پرداخت وام 
۲.۳ میلیــارد تومانی برای تأمین 
اعتبار پروژه های منطقه هشــت 
شهری نیز در جلســه امروز شورا 
در نظر گرفته شــد. عضو شورای 
شهر اصفهان از ضرورت شفافیت 
و تک نرخی شدن قبور آرامستان 
بــاغ رضــوان خبــر داد و افزود: 
با توجه به حجــم الیحه ها برای 
نرخگــذاری در این زمینه ممکن 
است روز سه شــنبه هفته جاری 
نیز جلسه اضطراری برای پیگیری 
سایر فعالیت ها برگزار شود. پس 
از استعفای غالمحسین صادقیان 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
بخاطر حضور او در معاونت اجرایی 
وزارت بهداشــت، جلسات علنی 
این نهاد تاکنون با ۱۲ عضو برگزار 
می شد اما جلســه اخیر پارلمان 
شــهری اصفهان با حضــور تمام 

اعضای آن برگزار شد.

رییس ســازمان ادبیات و تاریخ دفاع 
مقدس کشــور گفت: ۲۴ تا ۲۷ هزار 
عنوان کتاب در حــوزه آثار مکتوب 
دوران دفــاع مقــدس وجــود دارد. 
سرهنگ عباس بایرامی، روز یکشنبه 
در مراسم بزرگداشت روز شهدا و آیین 
رونمایی از ۴۳ عنوان کتاب مکتوب و 
۳۰ عنوان کتاب صوتی دفاع مقدس در 
ســالن اجتماعات اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان افزود: با توجه به برخی نوسانات 
آماری در این زمینه، امکان ارائه آمار 
دقیق در باره آثار مکتوب دوران دفاع 
مقدس نیست. وی اظهار داشت: آمار 
آثار مکتوب دوران دفاع مقدس کشور 
خوب اما نسبت به عظمتو بزرگی آن 
دوران ُمشعشــع، هنوز خیلی اندک 
است.بایرامی ادامه داد: پیشکسوتان 
و رزمندگان دفاع مقدس، نخســتین 
افرادی هســتند که در زمینه حفظ و 
نشــر آثار و وقایع دوران دفاع مقدس 

سهم و نقش دارند.
رییس ســازمان ادبیات و تاریخ دفاع 
مقدس کشــور اظهار داشت: تاکنون 
اقدامات بســیاری در زمینه نشر آثار 
دفاع مقدس صورت گرفتــه اما تا به 
امروز درصد کمی از آب این اقیانوس 
بیکران اســتفاده شــده اســت.وی 
همچنین با گرامیداشت روز ملی شهدا 
گفت: دوران دفــاع مقدس به فرموده 

رهبر معظم انقــالب مانند یک گنج 
پنهان است که باید استخراج شود و از 

حالت پنهانی خود خارج شود.
ســرهنگ بایرامی تاکید کرد: استان 
اصفهان قطب ایثار کشــور است و در 
دوران جنگ هم همواره اصفهانی ها 
زبانــزد بودند.به گفته وی، حماســه 
بی نظیر رزمندگان اصفهانی در همه 
لحظه های هشت سال دفاع مقدس و 
پس از آن در جبهــه مقاومت، خود را 
به ثبوت رساند.رییس سازمان ادبیات 
و تاریــخ دفاع مقدس کشــور افزود: 
مستندسازی دوران دفاع مقدس، کار 
عظیمی و وسیعی است که نیاز به عزم 
و اراده جنگــی داردوی با بیان اینکه 
امروز نیاز به سوژه یابی و سوژه شناسی 
داریم، گفت: شهدا، خانواده های آنها و 

رزمندگانی که در دفاع مقدس حضور 
داشتند بعنوان سوژه محسوب می شوند 
اما بعضی از ســوژه ها ناب هستند که 
هنوز نتوانستیم خیلی از آنها را مکتوب 
کنیم.ســرهنگ بایرامی ادامه داد: با 
وجود همه پیشرفت ها در دنیای علم و 
فناوری، هنوز آثار مکتوب بعنوان آثار 

بی بدیل محسوب می شود.
وی وضع نشر کتاب های دوران دفاع 
مقدس را خوب توصیف و خاطرنشان 
کرد: بر اساس آمار وزارت ارشاد و خانه 
کتاب و ادبیات ایــران، میزان فروش 
کتاب در نمایشــگاه مجازی ۲ سال 
پیش در تهران، فوق العــاده خوب و 
میزان فروش کتاب هــای حوزه دفاع 

مقدس بهتر از همه بود.
رییس ســازمان ادبیات و تاریخ دفاع 

مقدس کشــور اظهار داشــت: امروز 
گرایش جوان ها و نوجوان ها به بخش 
مکتوب دفــاع مقدس زیاد اســت و 
هرچه بتوانیم در این زمینه ورود کنیم 

ظرفیت الزم برای کار وجود دارد.
بایرامی اضافه کرد: اکنون نیاز شدیدی 
به تولیدات جدیــد از جمله تولیدات 
صوتی و کوتاه در کنــار آثار مکتوب 

دوران دفاع مقدس داریم.
وی اضافه کرد: نســل امــروز جامعه 
کوتاه خوان هستند و باید داستان ها 
و کتاب های کوتاه و تولیدات موبایلی 
در اختیار آنها قرار دهیــم تا بتوانیم 

پاسخگوی نیازها و ذائقه آنها باشیم.
مدیــرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
نیز در این مراسم گفت: راه های بسیاری 

برای زنده نگه داشــتن نام و یاد شهدا 
وجود دارد که یکی از آنها از طریق ثبت 
و مکتوب کردن این آثار و نشر کتاب 
است.ســرهنگ محمد رضایی افزود: 
پنج راهبرد از جمله نیــاز مخاطب، 
تنوع مخاطب، تنوع موضوع و رده ها، 
توجه به زبان های عربی و انگلیســی 
و اســتفاده از ظرفیت های غیرچاپی 
بعنوان نقشه راه مجموعه ادبیات این 
بنیاد در هیات اندیشه ورز بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

استان اصفهان پی ریزی شده است.
وی با اشــاره به موضوع آثار مکتوب و 
صوتی ارائه شده در زمینه ُرمان، کودک 
و نوجوان، زنان، روحانیت، شــهدای 
سالمت، جوانان، جبهه مقاومت و نقش 
جهاد سازندگی در دفاع مقدس اظهار 
داشت: در یک فرصت محدود حدود 
سه ماهه ۳۰ عنوان کتاب صوتی تهیه 

و در اختیار مخاطبان قرار داده شد.
به گزارش ایرنا، آییــن رونمایی از ۴۳ 
عنوان کتاب مکتوب و ۳۰ عنوان کتاب 
صوتی منتشر شــده در سال ۱۴۰۰ 
به مناسبت بزرگداشــت روز شهدا و 
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، امروز با حضور مشاور عالی 
فرمانده ُکل سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در اداره کل حفظ اثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اصفهان برگزار 

شد.

رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور در اصفهان:

۲4 تا ۲۷ هزار عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس وجود دارد
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در شــــــهر 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

سومین عضو علی البدل 
جایگزین شد

مشاور فرمانده ُکل سپاه:

ُگزینه کنونی دشمن، جنگ 
اقتصادی و فرهنگی علیه ماست

مشاور عالی فرمانده ُکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز 
دشمن با قطع طمع خود از حمله نظامی به ایران به سراغ ُگزینه های 
جنگ اقتصادی و فرهنگی علیه کشــورمان رفته اســت. ســردار 
حسین دقیقی، در مراسم بزرگداشــت روز شهدا و آیین رونمایی از 
۴۳ عنوان کتاب مکتوب و ۳۰ عنوان کتاب صوتی دفاع مقدس در 
سالن اجتماعات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان اظهار داشت: شــهدا و رزمندگان ما کاری کردند که امروز 
گزینه نظامی علیه کشورمان از روی میز ابرقدرت ها کنار رفته است.

وی افزود: وقتی طمع دشــمن از حمله نظامی قطع شــود به سراغ 
ُگزینه های جنگ اقتصادی و فرهنگی می رود.

سردار دقیقی ادامه داد: شهدا امنیت ایران را بیمه و کاری کردند که 
امروز کسی ُجرات نگاه آزمندانه به کشور ما را ندارد و اگر جانفشانی و 

ایثار شهدا نبود، امروز ذلت بر کشور ما حاکم شده بود.
مشاور عالی فرمانده ُکل سپاه با گرامیداشت روز ۲۲ اسفند بعنوان 
"روز شهید و شهادت" اظهار داشت: ملتی که از شهدای راه استقالل 
و آزادیش قدردانی نکند لیاقت استقالل و آزادی را ندارد به همین 
دلیل هم مردم ما با روش های مختلف از شهدا، رزمندگان، ایثارگران 

و آزادگان قدردانی می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: راهبرد دفاعی ما از ابتدای انقالب بر مبنای 
صبر، انتظار و مقاومت پی ریزی شد و بر اساس فرموده حضرت امام 
در صورتی که ندای دلنشین تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شود 

طمع مستکبران و جهانخواران نیز قطع خواهد شد.
سردار دقیقی با بیان اینکه امام هدف ما را تعیین کردند و این هدف 
نیز قابل تحقق است، خاطرنشان کرد: امروز ما می توانیم این جمله 
را بعنوان یک جمله ســاده زیبا یا یک راهبرد اساسی بنگریم و این 

راهبرد را در دانشگاه ها و مراکز علمی خود مورد مطالعه قرار دهیم.
وی با اشــاره به کودتا، جنگ و تجزیه طلبی در استان های مرزی و 
نیز جنگ اقتصادی دشمنان علیه کشورمان خاطرنشان کرد: ملت 
ایران در دهه های اول و دوم انقالب در برابر این همه تهاجم دشمنان، 
مقاومت کردند و بتدریج کیفیت استراتژی دفاعی کشور افزایش پیدا 

کرد و امروز ما به مرحله بازدارندگی مؤثر رسیده ایم.
مشــاور عالی فرمانده ُکل ســپاه پاســداران ادامه داد: مولفه های 
بازدارندگی شامل این است که دشمن نتواند برآوردی از شدت عمل 
و عکس العمل ما داشته باشد و نتواند به پیروزی سریع و قطعی خود 
امیدوار باشد و نتواند تلفات خود را برآورد کند و در چنین شرایطی 

است که دست از جنگ و گزینه نظامی برمی دارد.
ســردار دقیقی، رونمایی از حدود ۷۰ اثر هنــری و کتاب مکتوب و 
صوتی در اصفهان را کار بسیار ارزشــمند و بیانگر احترام به شهدا 
دانســت و افزود: اگر دشــمن به فکر جوان های ما نفوذ کرد باید از 
طریق "جهاد تبیین" با او مقابله کنیم به همین دلیل نیز رهبر معظم 
انقالبی تاکید ویژه ای بر جهاد تبیین دارند که باید برای تحقق آن از 
این گونه برنامه ها برای جوان ها و کسانی که توطئه های استکبار را 

ندیدند، استفاده کنیم.
رهبر معظم انقــالب اخیراً اعالم کردنــد: امروز مقابلــه با تهاجم 
دشمن برای تحریف واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها و اقدامات 
حماســه آمیز نظام اســالمی نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم 

ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی "جهاد تبیین" است.
مشاور عالی فرمانده ُکل سپاه پاسداران تصریح کرد: امروز دشمنان 
بدنبال ایجاد فاصله و گسست نسلی نسبت به دفاع جانانه ملت ایران 

هستند.
ســردار دقیقی گفت: رهبــر معظم انقالب خطاب بــه رزمندگان، 
جانبازان و ایثارگران می فرمایند مأموریت شــما تمام نشده است 
و باید آثار، اقدامات و فعالیت های جهادی خــود را ثبت و مکتوب 
کنید، در غیر اینصورت دشمن نســبت به تحریف این وقایع اقدام 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کتاب و آثار هنری بعنوان ابزار جهاد تبیین محسوب 
می شــود، افزود: اگر ما مستندســازی وقایع دوران دفاع مقدس را 
انجام ندهیم عرصه را بر روی دشمن بازگذاشته ایم تا اندیشه و باور 

جوان های ما را از بین ببرد و تغییر دهد.
ســردار دقیقی با اشــاره به اینکه باید جهاد تبیین را خیلی جدی 
بگیریم، تاکید کرد: تاکنون کوتاهــی زیادی در زمینه جهاد تبیین 
شده و فرصت های بســیاری از بین رفته اســت اما هیچ وقت برای 
جبران ضرر دیر نیست و در مقطع حساس کنونی باید گوش بفرمان 

والیت، راه انقالب را با قوت و قدرت ادامه دهیم.
مشاور عالی فرمانده ُکل سپاه یادآور شد: ملت ایران امروز هم مانند 
دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، همه مشــکالت، کمبودها و 
تحریم ها را به جان و دل می خرند اما دست از مقاومت برنمی دارند 
و همانطور که امروز طمع دشمنان در جنگ نظامی با ما قطع شده 
اســت به یُمن صبر و اســتقامت خود در جنگ اقتصادی هم پیروز 

خواهیم شد و طمع دشمنان از ملت ایران قطع خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ۴۳ عنوان کتاب مکتوب و ۳۰ عنوان 
کتاب صوتی منتشر شده در سال ۱۴۰۰ به مناسبت بزرگداشت روز 
شهدا و چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور 
مشاور عالی فرمانده ُکل سپاه پاسداران در اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد.

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان:

درباره بحث 
مهدویت جهانی

 فکر شود

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهــی اصفهان گفت: درباره 
بحث مهدویت جهانی فکر شــود زیرا بحث مهدویت ریشــه 
در غدیر دارد و باید این تفکر و باور را به یک اندیشــه تمدنی 

تبدیل کنیم.
 حجت االسالم مهدی نیلی پور در ســی و چهارمین جلسه 
صحن علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار داشت: به 
یمن وجود انقالب اســالمی و حمایت های مــردم از مکتب 

شیعی به خوبی جریان سازی مهدویت در حال انجام است.
وی افزود: هدایت در قرآن به دو صورت تکوینی و تشــریعی 
بیان شده که به ترتیب به صورت غریزی و انبیا علیهم اسالم 
انجام می گیرد و یکی از مبانی مهدویت بحث امامت است که 

باید ذیل پرچم شیعی محقق شود.

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهــی اصفهان گفت: تبیین 
جایگاه مهدویت از نظر شــیعی و دینی مشــخص است و ما 
عالوه بر پیاده سازی آن در کشــور آن را به دنیا نیز مصادره 
کنیم که مهدویت یک اصطالح فرادینی تحت عنوان منجی 

از آن یاد می شود.
وی با بیان اینکه در گام دوم انقالب نیــز مهدویت به عنوان 
یک آرمان مطرح شــده اســت، گفت: اعتقاد بــه مهدویت 
مهمترین عامل و آرمــان در پیروزی انقالب اســالمی بوده 
 است و این باور عینی در سطوح مختلف جامعه باید نهادینه 

شود.
حجت االسالم نیلی پور خاطر نشان کرد: باور به مهدویت باید 
به سطح عینی در سطوح مختلف آموزش و پرورش، درمانی، 

کسب و کار منتقل شــود تا این موضوع دغدغه ای همیشگی 
برای بچه شیعه شود و خود را برای ظهور آماده کند.

وی وحدت و همدلی را امری ضــروری برای تحقق مهدویت 
دانســت و گفت: باید صیانت و محافظت از اندیشه مهدویت 
و خرافه زدایی انجام گیرد و جهــاد تبیین را برای مهدویتی 
که غرب در حال وارونه جلوه دادن آن به جالد اســت به جد 

پیگیری کرد.
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهــی اصفهان گفت: درباره 
بحث مهدویت جهانی فکر شود چرا که بحث مهدویت ریشه 
در غدیر دارد و باید این تفکر و باور را به یک اندیشــه تمدنی 
تبدیل کنیم و دانشجویان را به ســمت بررسی و پژوهش به 

این سمت سوق داد.

گزارش ویژه

برای یک هزار و 200 خانواده نیازمند در اصفهان؛

 پویش »از این خونه به اون خونه« 
اجرا شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان در آخرین نشست خبری سال:

 برخورد با دارندگان سالح های غیرمجاز
 در اصفهان تشدید می شود

مدیر مرکز مــددکاری »کوثر« در اصفهان از 
پوشــش یک هزار و ۲۰۰ خانواده بی بضاعت 
با اجرای پویش نوروزی « از این خونه به اون 
خونه " بمنظور تأمین لوازم خانگی خبر داد. 
احمد عظیمی نژاد افزود: هر سال با فرارسیدن 
نوروز و بمنظور حمایــت از خانواده های بی 
بضاعت، پویش " از این خونه به اون خونه" در 
اصفهان اجرا می شــود که در قالب این طرح، 
وسایل خانگی دســت دوم مانند تلویزیون، 
یخچال و رایانه از منازل جمع آوری و پس از 
بازسازی به اقشار نیازمند تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت خانواده های 
بی بضاعت، نداشتن برخی از وسایل خانگی 
مورد نیاز است، اظهار داشت: پویش »از این 
خونه به اون خونه« با هدف رفع این مشــکل 
اجرا می شود و ســامانه ای برای آن طراحی 
شده است که شهروندان، مشخصات اقالم و 
لوازم خانگی مازاد خود را در آن اعالم می کنند.

عظیمی نژاد، نخستین چالش پیش روی اجرای 
پویش »از این خونه به اون خونه« را نبود فضای 
مناسب برای نگهداری وسایل دانست و اضافه 

کرد: آستان مقدس زینبیه برای رفع مشکل به 
ما کمک کرد.

وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن با کمک 
نهادهایی مانند شهرداری اصفهان برای تأمین 
خودروهای سبک، وانت بار و موتور سیکلت 
بمنظور جابه جایی وســایل مازاد از منازل و 

رساندن آنها به دست نیازمندان اقدام کردیم.
وی، تأمین معیشت خانواده های بدسرپرست 
و بی سرپرست را از اهداف اصلی فعالیت مرکز 
مددکاری کوثر عنوان کرد و گفت: هســته 
اولیه این مرکز با حمایت از یکصد خانواده بی 
بضاعت که عموماً بی سرپرست بودند آغاز شد 
و پس از آن به سمت شناسایی افراد نیازمندی 
رفتیم که کمتر تحت پوشش خیریه ای بودند 
و به این ترتیب هر سال بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به 

جامعه هدف ما اضافه شده است.
عظیمی نژاد با اشاره به کمک های معیشتی 
این مرکز بــه جمعیتی بیــش از پنج هزار 
نفر و اجرای ۱۲ طرح حمایتــی، اضافه کرد: 
ضیافت و اطعام کوثر و قربانی مهر از جمله این 

طرح هاست.

اخبار اصفهان:   فرمانده انتظامی اصفهان 
از اجرای طرح تشــدید برخورد بــا دارندگان 
ســالح های غیرمجاز در ۶ شهرستان استان 

خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیــدری، در آخرین 
نشست خبری خود در سال جاری به رشد ۷ 
درصدی کشف سالح های غیرمجاز در استان 
اشاره کرد و گفت: طرح تشدید برخورد با افراد 
فعال و حامل سالح در استان تشدید شده و در 
این زمینه ۶ شهرستان استان بعنوان شهرستان 

هدف در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین کسانی هم که سالح ُمجاز 
دارند، دیگر اجازه استفاده از آن را در آیین های 
عروسی و عزا نخواهند داشت و اسلحهَ آنها هم 

بزودی جمع آوری می شود.
میرحیــدری همچنبن تاکید کــرد: با برهم 
زنندگان نظم و امنیت مردم و کسانی که به بهانه 
آیین چهارشنبه آخر سال اقدام به تخریب اموال 
عمومی و مسدود کردن معابر کنند، برخورد 

خواهیم کرد.
وی افزود: رفتارهــای غیراجتماعی و پُرخطر 

چهارشنبه سوری نتیجه غفلت دستگاه های 
فرهنگی از یکسو و تندروی ها در برخورد با افراد 
ُمتخلف از سوی دیگر است که به نظر می رسد 

نیاز به اصالح دارد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان در باره 
کشفیات مواد ُمحترقه گفت: امسال با افزایش 
۱۴۵ درصدی کشفیات مواد ُمحترقه روبه رو 
بودیم و در هفته گذشــته نیز ۴۰۷ هزار و ۳۵ 

ترقه غیرمجاز کشف و ضبط شد.
میرحیدری بیان داشت: برخی از مواد ُمحترقه 
خارجی یا دست ســاز موجود در مغازه ها به 
حادثه های ناگوار ُمنجر می شود که انتظار داریم 
مردم، تولیدکنندگان غیرمجاز و فروشندگان 

اقالم ُمحترقه را به پلیس معرفی کنند.
ســردار میرحیدری درباره خانه های اجاره ای 
ســاعتی نیز گفت: وجود چنیــن خانه های 
مجردی و دسته جمعی به ناامنی می انجامد 
لذا ما از مردم درخواست می کنیم تا با مشاهده 
همســایگان مشــکوک یا رفــت و آمدهای 
غیرعادی به محله ها و ساختمان ها، مراتب را 

به پلیس گزارش دهند.

اصفهان_ایرنا_ فرمانده انتظامی اصفهان از اجرای طرح تشــدید 
برخورد با دارندگان سالح های غیرمجاز در ۶ شهرستان استان خبر 
داد.به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا میرحیدری، روز یکشنبه در 
آخرین نشست خبری خود در سال جاری به رشد ۷ درصدی کشف 
سالح های غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: طرح تشدید برخورد 
با افراد فعال و حامل سالح در استان تشدید شده و در این  زمینه ۶ 
شهرستان  استان بعنوان شهرستان هدف در دستور کار قرار گرفته 
است.وی افزود: همچنین کسانی هم که سالح ُمجاز دارند، دیگر اجازه 
استفاده از آن را در آیین های عروسی و عزا نخواهند داشت و اسلحه  
َآنها هم بزودی جمع آوری می شــود.مبرحبدرب همچنبن تاکید 
کرد: با برهم زنندگان نظم و امنیت مردم و کسانی که به بهانه آیین 
چهارشنبه آخر سال اقدام به تخریب اموال عمومی و مسدود کردن 

معابر کنند، برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: رفتارهای غیراجتماعی و پُرخطر چهارشنبه سوری نتیجه 
غفلت دستگاه های فرهنگی از یکسو و  تندروی ها در برخورد با افراد 

ُمتخلف از سوی دیگر است که به نظر می رسد نیاز به اصالح دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در باره کشفیات مواد ُمحترقه گفت: 
امسال با افزایش ۱۴۵ درصدی کشفیات مواد ُمحترقه روبه رو بودیم و 
در هفته گذشته نیز ۴۰۷ هزار و ۳۵ ترقه غیرمجاز کشف و ضبط شد.

میرحیدری بیان داشــت: برخی از مواد ُمحترقه خارجی یا دست 
ساز موجود در مغازه ها به حادثه های ناگوار ُمنجر می شود که انتظار 
داریم مردم، تولیدکنندگان غیرمجاز و فروشندگان اقالم ُمحترقه را 
به پلیس معرفی کنند.سردار میرحیدری درباره  خانه های اجاره ای 
ساعتی نیز گفت: وجود چنین خانه های مجردی و دسته جمعی به 
ناامنی می انجامد لذا ما از مردم درخواست می کنیم تا با مشاهده 
همســایگان مشــکوک یا رفت و آمدهای غیرعادی به محله ها و 
ساختمان ها، مراتب را به پلیس گزارش دهند.وی گفت: ما اخیرا 
باندی را دستگیر کردیم که با همین روش از طریق خانه های اجاره ای 

در هشت روز حدود چند میلیارد تومان اموال مردم اصفهان را سرقت 
کرده  بودند.

فرمانده انتظامی اصفهان تاکید کرد: به همین دلیل در ایام نوروز از 
۲۸ اسفند جاری تا ۱۵ فررودین ۱۴۰۱ اسباب کشی ممنوع است 
و افراد متقاضی جابه جایی نیز بایــد از کالنتری محل خود مجوز 
دریافت کنند.وی همچنین از رشد ۲۸ درصدی اتباع غیرمجاز به 
اصفهان خبر داد و گفت: بسیاری از این افراد بی هویت که بصورت 
غیرقانونی وارد استان شده و هیچ نشان مشخصی هم ندارند در مراکز 
صنعتی،کشاورزی و دامداری مشغول کار بوده و سپس به اقدامات 

خالف روی می آورند.
سردار میرحیدری با اشاره به اینکه یکی از معضالت اصفهان افزایش 
ورود این افراد است، افزود: اگر این افراد مرتکب ُجرمی شوند، چون 

هیچ نشان و شناسنامه ای ندارند، قابل پیگیرد هم نیستند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام  و شناسایی ۷۷ باند بزرگ 
مواد مخدر در اســتان نیز خبر داد و افزود: کشفیات مواد مخدر در 

اصفهان ۲۰ درصد رشد داشته است. 

برخورد با دارندگان سالح های غیرمجاز در اصفهان تشدید می شود

برخورد با دارندگان سالح های غیرمجاز 
در اصفهان تشدید می شود
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گزارش تصویری

مرحلـه رفـت مسـابقه های گـروه دوم منطقـه جنـوب بسـکتبال دسـته ۲ 
باشـگاه های ایـران در بخـش مـردان بـا شـرکت تیم هـای گچبـرگ یـزد، 
آرش کمانگیر بندر لنگه، فایربال شـیراز، خانه بسـکتبال شهربابک و ایزی 
پایـپ کاشـان بـه مدت پنـج روز در سـالن هفتم مهر این شهرسـتان جریان 

دارد. 
سعید صادقی مقدم / خبرگزاری ایرنا

 نشست خبری

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اردســتان گفــت: همزمــان بــا هفتــه منابــع طبیعــی 
)۱۵ تــا ۲۱ اســفند مــاه( افــزون بــر چهــار هــزار اصلــه درخــت در ایــن شهرســتان توزیــع و 

کاشــته شــده اســت.
مجیــد خداپرســتان در نشســت خبــری بــه مناســب هفتــه منابــع طبیعی افــزود: درختــان مثمر 
و غیرمثمــر کاشــته شــده در اردســتان شــامل تــوت، ســنجد، زیتــون ســبز، اقاقیــا، ســرو و 
کاج اســت کــه بیــن شــهرداری های اردســتان، زواره و مهابــاد و ســایر نهادهــا توزیــع شــده 
کــه البتــه بــه دلیــل وضعیــت موجــود، از توزیــع بیــن افــراد در محــل اداره منابــع طبیعــی و 

آبخیــزداری خــودداری شــد.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه روز روســتا، هفتــه گذشــته در روســتای گلســتان مهــدی و 

۲۲ اســفند در کنــار مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه آزاد اســامی درخــت کاشــته شــد.
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اردســتان تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ۲ ســوم 
وســعت شهرســتان اردســتان بیابانــی و کویــری اســت، بــرای جلوگیــری از تخریــب خــاک 
و حفــظ محیــط زیســت کشــت درخــت اولویــت خاصــی دارد و در ایــن ارتبــاط ۲ هــزار و 

۵۰۰ اصلــه درخــت در اختیــار شــهرداری اردســتان گذاشــته شــده اســت.
ــال ۱۳۵۰  ــاغ از س ــت ت ــگل دست کاش ــار جن ــزار هکت ــه ۱۰۰ ه ــک ب ــه داد: نزدی وی ادام
تاکنــون در منطقــه کویــری اردســتان کاشــته شــده و عرصــه بیابانــی بــه جنــگل تبدیــل و 

نقــش مهمــی در جلوگیــری از توفــان شــن و گــرد و خــاک داشــته اســت.
خداپرســتان خاطرنشــان کــرد: ۱۰۰ هــزار هکتــار عرصــه اراضــی کویــری ممیــزی و بــرای 
چــرا در اختیــار شــترداران منطقــه قــرار گرفتــه اســت، همچنیــن طــرح مشــارکتی ذخیــره 
نــزوالت بــه مســاحت ۲ هــزار هکتــار بــا مشــارکت شــرکت تعاونــی شــترداران زواره بــرای 

ســاخت گــوراب در منطقــه کویــر شهرســتان اجــرا می شــود.
وی در مــورد نحــوه برداشــت ماســه بــادی بــرای کشــاورزان اردســتان اظهــار داشــت: ســه 
نقطــه در شهرســتان بــه ایــن مهــم اختصــاص یافــت و در اختیــار تعاونــی دهیــاران گذاشــته 

شــد تــا بــا هماهنگــی اداره صنعــت، معــدن و تجــارت مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.

 بهره برداری از طرح آبخیزداری روستای نیسیان
ــهید  ــزداری ش ــرح آبخی ــت: ط ــتان گف ــزداری اردس ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
سیدحســن طباطبایی نســب روســتای نیســیان آذر مــاه امســال بــا اعتبــار افــزون بــر ۲ میلیــارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومــان بــه بهــره بــرداری رســید کــه قنات هــای ایــن منطقــه بــا اجــرای ایــن 

ــود. ــت می ش ــرح تقوی ط
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حوضــه آبخیــز نیســیان بــا مســاحتی افــزون بــر ۱۰۵۱ هکتار مشــتمل 
بــر ســه زیرحوضــه اســت، افــزود: طــول آبراهــه حوضــه اصلــی ایــن روســتا هفــت کیلومتــر 
اســت و بــرای اجــرای ایــن طــرح ۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار هزینه شــده اســت.

ــات و  ــته قن ــتا، ۱۱ رش ــه، ۲ روس ــرح ۱۱ مزرع ــن ط ــرای ای ــا اج ــه داد: ب ــتان ادام خداپرس
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــرح برخ ــن ط ــرات ای ــار از اث ــت ۳۰۰ هکت ــر کش ــطح زی س

ــات  ــم عملی ــرد: حج ــان ک ــتان خاطرنش ــزداری اردس ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
ــر  ــزار و ۵۰۰ مت ــنگی ۲ ه ــات س ــب، عملی ــزار مترمکع ــر ۳۵ ه ــغ ب ــرح بال ــن ط ــی ای خاک

ــت. ــب اس ــر مکع ــزار مت ــری آن ۲۵۰ ه ــم آبگی ــب و حج مکع
خداپرســتان از انجــام مطالعه هــا و مناقصــه حــوزه آبخیــز روســتای دربــاغ بــه مســاحت ۱۱ 
ــکار مشــخص  ــرداد و اظهــار داشــت: پیمان ــار ۹۵ میلیــون تومــان خب ــا اعتب ــار ب هــزار هکت
ــن  ــود، همچنی ــاز می ش ــه زودی آغ ــی ب ــات اجرای ــده و عملی ــل ش ــه تحوی ــده عرص ش
ــده ۲  ــی ش ــار پیش بین ــا اعتب ــم ب ــتای بغ ــزداری روس ــرح آبخی ــرای ط ــل اج ــی مح جانمای
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان صــورت گرفتــه و عملیــات اجرایــی تــا پایــان ســال جــاری 

ــود. ــاز می ش آغ
بــه گفتــه وی، مطالعه هــای طــرح آبخیــزداری روســتای ســفیده نیــز انجــام شــده و عملیــات 

آبخیــزداری پــس از تکمیــل مطالعه هــای اجرایــی و تأمیــن اعتبــار آغــاز خواهــد شــد.

 کشف بیش از یک تن چوب تاغ قاچاق و ۳۰۰ کیلوگرم زغال
ــن و ۱۶۰  ــط یــک ت ــزداری اردســتان از کشــف و ضب ــع طبیعــی و آبخی رییــس اداره مناب

ــر داد. ــاغ ۲۰ ســاله و ۳۰۰ کیلوگــرم زغــال خب کیلوگــرم چــوب درخــت ت
وی ادامــه داد: در ایــن ارتبــاط ۶ پرونــده در دادگاه تشــکیل شــده بــه ازای هــر کیلوگــرم 
ــود و  ــه می ش ــر گرفت ــف در نظ ــرد متخل ــرای ف ــه ب ــان جریم ــزار توم ــاغ ۱۲۰ ه ــوب ت چ
مجــازات عمومــی وی توســط دســتگاه قضایــی تعییــن می شــود کــه یکــی از متخلفــان بــه 
پرداخــت ۶۰ میلیــون تومــان جریمــه در تعزیــرات حکومتــی و دادگاه محکوم شــده اســت.

خداپررســتان اظهــار داشــت: باتــاش و همــکاری نیــروی انتظامــی و یــگان حفاظــت ایــن 
اداره کار قاچــاق چــوب در شهرســتان کاهــش یافتــه امــا بــه صفــر نرســیده اســت.

ــزود: در ســال  ــر داد و اف ــورد طــرح شــکایت چــرای دام در اردســتان خب وی از هفــت م
ــه چــرای دام  جــاری ۱۴ هــزار هکتــار ســند بهره بــرداری مراتــع صــادر شــده و ۴۷۲ پروان

بــه مبلــغ ۳۰۰ میلیــون تومــان تمدیــد شــده اســت.

 سنددار شدن ۹۵ درصد مراتع اردستان
ــار  ــع اظه ــا اجــرای طــرح کاداســتر مرات ــع طبیعــی اردســتان در رابطــه ب ــس اداره مناب ریی
ــا همــکاری اداره ثبــت اسنادســند تــک  داشــت: ۹۵ درصــد مســاحت مراتــع شهرســتان ب

برگــی صــادر شــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت آب و هوایــی اردســتان بیــش از ۹۰ هــزار 
ــش های  ــت از پوش ــظ و حراس ــه حف ــود دارد ک ــتان وج ــن شهرس ــاغ زار در ای ــار ت هکت
گیاهــی و بــه خصوصــاً درختــان تــاغ کــه بــا شــرایط شهرســتان ســازگاری دارد از اهمیــت 

ویــژه ای بــرای اداره منابــع طبیعــی برخــوردار اســت.
خداپرســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت وجــود تــاغ از اهالــی خواســت در حفــظ و حراســت از 
ایــن منابــع ارزشــمند کوشــا باشــند و در صــورت مشــاهده تخلــف آن را فــوری گــزارش 

کننــد.
ــن  ــار ای ــزداری اردســتان در خصــوص تخصیــص اعتب ــع طبیعــی و آبخی رییــس اداره مناب
اداره گفــت: ۸۷ درصــد اعتبــار تملــک دارایــی و ۲۵ درصــد نفــت و گاز تخصیــص یافتــه 

و ۴۰۰ میلیــون تومــان از اعتبــارات اداره کل اســتان تحویــل ابــن واحــد شــده اســت.
ــرقی  ــمال ش ــری ش ــت در ۱۱۸ کیلومت ــر جمعی ــزار نف ــر ۴۲ ه ــزون ب ــا اف ــه ب ــتان ک اردس
ــزار  ــاغ، ۸۷۰ ه ــت ت ــت کاش ــگل دس ــار جن ــزار هکت ــت، ۹۴ ه ــده اس ــع ش ــان واق اصفه
ــزار  ــا ۹۲ ه ــاز ب ــده کهی ــت ش ــه حفاظ ــش )منطق ــات وح ــتگاه حی ــع و ۲ زیس ــار مرت هکت

ــعت( دارد. ــار وس ــزار هکت ــا ۱۰۲ ه ــارو ب ــوع خ ــکار ممن ــه ش ــار و منطق هکت

رییس اداره منابع طبیعی:
۴ هزار اصله درخت در اردستان کاشته شد

و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری اردسـتان گفـت: بـا خانه های اسـتیجاری 
غیرمجـاز در نـوروز ۱۴۰۱ برخـورد قانونـی می شـود. 
گردشـگری  حـوزه  کـرد:  اظهـار  مشـهدی  مهـدی 
در دو سـال گذشـته بـه دلیـل ویـروس کرونـا دچـار 
چالش هایـی شـد و افـت محسوسـی را تجربـه کـرد 
و بسـیاری از مـردم و صاحبـان کسـب و کار در ایـن 
بایـد  مـدت دچـار آسـیب های جـدی شـده اند کـه 
بـرای رونـق ایـن وضعیت تمام تـاش خـود را به کار 

بگیریم.
وی افـزود: پیش بینـی می شـود بـا توجـه بـه فروکـش 
کـردن ویـروس کرونـا و برنامه ریزی کـه در موضوع 
واکسیناسـیون انجام شـده نوروز امسال پذیرش مسافر 

را در شهرسـتان اردسـتان داشته باشیم.
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
نـوروز  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  اردسـتان  گردشـگری 
امسـال پیش بینـی برپایی چهار ایسـتگاه خدمات سـفر 
در نقـاط مختلـف شهرسـتان را انجـام دادیـم، تصریح 
بـا حمایـت  کـه  شـده  برنامه ریـزی  همچنیـن  کـرد: 
نمایشـگاه  تعـدادی  بخشـداری ها  و  شـهرداری ها 

شـود. برپـا  مختلـف  مناطـق  در  صنایع دسـتی 
مشـهدی گفـت: در حـال حاضـر شهرسـتان اردسـتان 
هـر هفته میزبـان گردشـگران داخلی بـوده و با کمبود 
اقامتـگاه مواجه اسـت که نوید یک نـوروز متفاوت را 

در ایـن شهرسـتان می دهد.
وی بـا بیـان اینکـه اسـکان در مراکـز اقامتـی دارای 
مجـوز شهرسـتان اردسـتان بـا اجـرای پروتکل هـای 
بهداشـتی بـرای افـرادی کـه از قبـل رزرو کرده انـد 
امکان پذیر اسـت، گفـت: افرادی که تمایـل دارند در 
نـوروز ۱۴۰۱ اماکـن خـود را به مسـافران اجـاره دهند 
بایـد جهـت دریافـت مجـوز از اداره میـراث فرهنگی 
اقـدام کننـد چـون بـا خانه هـای اسـتیجاری غیرمجـاز 
قانونـی  و  محکـم  برخـورد  غیرمجـاز  سـایت های  و 

می شـود.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری اردسـتان خاطرنشـان کرد: بـا تاش هایی 
شهرسـتان  شـده،  انجـام  گذشـته  چندسـاله  در  کـه 
اردسـتان به تازگی مسـیر خـود در حوزه گردشـگری 
را پیدا کرده اسـت و این موضوع نویدبخش روزهای 

طایـی ایـن منطقـه در بخـش گردشـگری اسـت.

از  رونمایـی  آییـن  در  امنیـه  بخشـنده  حسـن 
یادمـان سـرداران شـهید دارالمؤمنیـن کاشـان، 
بیـان کرد: یکـی از دغدغه هایم از همـان ابتدای 
دوران خدمتگـزاری به عنوان شـهردار کاشـان، 
عـدم برخـورداری دارالمؤمنیـن از ورودی های 
متناسـب بـا پیشـینه تمدنـی، فرهنگـی، دینـی و 

مکتبـی ایـن خطـه بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـرای من بسـیار جای سـؤال 
بـود که چرا شـهری با ۱۸۰۰ شـهید دوران دفاع 
مقـدس و جمعیـت کثیـری ایثارگـر و جانبـاز 
نمی توانـد نشـانه ای از ایـن ظرفیـت و افتخارات 

را بـه میهمانـان خـود عرضـه کند.
فرآینـد  آغـاز  بـه  اشـاره  بـا  کاشـان  شـهردار 
شـهید  سـرداران  یادمـان  نصـب  و  طراحـی 
دارالمؤمنیـن کاشـان از چنـد ماه گذشـته عنوان 
کـرد: به دنبال سـاخت یادمانـی بودیم که بتواند 
در عیـن جذابیـت و زیبایـی، جلـوه ای از روح 
ایثـار و شـهادت مردمـان این شـهر را بـه تصویر 

. بکشد
بخشـنده امنیـه افزود: در نهایت با تاش مسـتمر 
ایـن کار در آسـتانه سـال نـو بـه اتمـام رسـید و 

امـروز شـاهد رونمایـی از ایـن یادمان هسـتیم.
بـه گفتـه وی، ایـن یادمـان به تعـداد ۳۰ عـدد با 
ابعـاد ۱.۵ *۳.۵ متـر طراحی و اجرا شـده اسـت 
کـه هـر یـک از آن هـا شـامل تصویـر ۳ شـهید 
بزرگـوار اسـت. بخشـنده امنیـه، اعتبـار صـرف 
شـده بـرای اجـرای ایـن یادمـان را بالـغ بـر ۱۰ 
میلیـارد ریـال ذکـر و تأکیـد کـرد: در طراحـی 
ایـن یادمان از نظرات کارشناسـان و متخصصان 
مختلـف بهـره گرفتـه شـده اسـت. وی بـا بیـان 
اینکـه در طراحـی ایـن یادمـان سـعی شـده از 
عرصـه  همچنیـن  و  کاشـان  اصیـل  نمادهـای 
ایثار وشـهادت به درسـتی اسـتفاده شـود گفت: 
محـراب و پیشـانی بنـد دوران دفـاع مقـدس و 
ترکیـب آن بـا شمسـه به عنـوان یکـی از نقوش 
سـنتی معمـاری کاشـان در ایـن یادمـان بـه کار 
رفتـه اسـت. شـهردار کاشـان در پایـان تأکیـد 
کـرد: نـگاه مدیریـت شـهری در ایـن دوره بـه 
خواهـد  ویـژه  بسـیار  شـهادت  و  ایثـار  حـوزه 
بخش هـا  در  حـوزه  ایـن  پیوسـت های  و  بـود 
برنامه هـای  ویـژه  بـه  گوناگـون  پروژه هـای  و 

فرهنگـی شـهر مدنظـر قـرار داده می شـود.

بـا نزدیـک شـدن بـه ایـام پایانـی سـال صـدای 
قدم های بهار در سـایت نمایشـگاهی کاشـان به 

گـوش می رسـد.
مدیر عامل نمایشـگاهی کاشـان با بیـان اینکه با 
گشایش هشتمین نمایشگاه شیرین و رنگارنگ 
بهاره به اسـتقبال عیـد می رویم اظهار داشـت: با 
هـدف مدیریـت و تنظیـم بـازار ایـن نمایشـگاه 
بـا تخفیـف ویـژه ۳۰ درصـدی در حـال ارائـه 

خدمـات بـه بازدیدکنندگان می باشـد.
 کرمانـی گفـت در ایـن نمایشـگاه ۱۵۷ تولیـد 

کننـده و توزیـع کننـده البسـه و مـواد غذایـی 
در سـه سـالن حضـور دارنـد و همچنیـن انـواع 
کاالهـای تنظیـم بـه صـورت عرضـه مسـتقیم 
شـکر، برنـج و روغـن، انـواع پوشـاک کیف و 

می شـود. و عرضـه  کفـش 
تمـام  بـا رعایـت  بهـاره در کاشـان  نمایشـگاه 
شـیوه نامه های بهداشـتی برگزار می شـود و این 
نمایشـگاه از امروز ۱۹ اسـفندماه شـروع شـده و 
تا ۲۹ اسـفند ماه از سـاعت ۴ بعدظهر تا ۱۱ شب 

می باشـد. دایر 

سـخنگوی اورژانـس اسـتان اصفهـان از تصـادف 
تریلـی بـا خـودروی سـواری در محـور عقـدا بـه 
سـمت نائیـن خبـر داد و گفـت: در ایـن تصـادف 
۷ مـرد، یـک زن و یـک کـودک مصـدوم شـدند 
و یـک کـودک نیـز جـان خـود را از دسـت داد. 
عبـاس عابـدی بـا اعـام ایـن خبـر، اظهـار کـرد: 
وقـوع طوفـان شـن در محـور نائیـن بـه یـزد منجـر 
بـه انسـداد مسـیر شـد. وی از تصـادف تریلـی بـا 
خـودروی سـواری در محور عقدا به سـمت نائین، 
قبـل از نوگنبـد شهرسـتان نائیـن خبـر داد و گفت: 
در ایـن تصـادف ۷ مـرد، یک زن و یک پسـر بچه 
یـک و نیـم سـاله مصـدوم شـدند کـه وضعیت زن 
مصدوم وخیم اسـت و متأسـفانه یـک دختر بچه ۴ 

سـاله نیـز جـان خـود را از دسـت داد.
سـخنگوی اورژانـس اسـتان بـا بیـان اینکه بـه دلیل 

شـدت طوفـان امـکان دسترسـی نیروهـای امدادی 
ایـن  افـزود: ۱۰ مصـدوم  نبـود،  بـه محـل حادثـه 
حادثـه توسـط خودروهـای عبـوری بـه پلیـس راه 
منتقـل شـدند و از آنجـا بـا دو آمبوالنـس ۱۱۵ بـه 
بیمارسـتان اعـزام شـدند. وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
احتمـال وجود تصادف زنجیـره ای در محل حادثه 
خاطرنشـان  نیسـت،  مشـخص  دقیـق  صـورت  بـه 
کـرد: نیروهای امدادی از دو سـمت یزد و اصفهان 
بـه محـل حادثه اعـزام شـده اند، اما به دلیـل طوفان 
شـن امـکان دسترسـی و پیشـروی وجـود نـدارد. 
عابـدی از ترافیـک سـنگین در محـور اصفهـان-

نائیـن بـه دلیل طوفان شـن و خیزش گـرد و خاک 
خبـر داد و گفـت: وضعیـت بـه پلیـس راه اسـتان 
بـرای بسـتن راه اعـام شـده و اتوبـوس آمبوالنس 

در منطقـه در آمـاده بـاش اسـت.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان:

با خانه های استیجاری غیرمجاز در نوروز برخورد می شود
شهردار کاشان در آیین رونمایی از یادمان سرداران شهید:

 برنامه های فرهنگی شهر از پیوست های ایثار و شهادت 
برخوردارند

برپایی نمایشگاه بهاره در کاشان:

هشتمین نمایشگاه بهاره ویژه شب عید
در کاشان دایر شد

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان مبارکه خبر داد:

پنل های خورشیدی بر فراز بام های شهر
بـا کمـک حدود یـک میلیـارد تومانـی کمیته 
مبارکـه  شهرسـتان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد 
تاکنـون ۱۱ نیـروگاه خورشـیدی بـر بام هـای 

منـازل مددجویـان نصـب کـرده اسـت.
رئیـس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرسـتان 
ایجـاد  بـا هـدف  ایـن طـرح  مبارکـه گفـت: 
درآمـد ثابـت، پایـدار و مسـتمر و بـا اولویـت 
خانواده هـای ایتـام و بیمـاران صعـب االعاج، 
اجـرا شـده و قرار اسـت تـا دوماه آینـده نیز ۱۵ 
نیروگاه خورشـیدی دیگر درشهرسـتان نصب 

شود.
نیروگاه هـای در  ایـن  افـزود:  علیـزاده  مهـدی 
حـال نصب با ظرفیت ۵ کیلـووات تولید انرژی 
بـرق در سـال اول ماهانـه یـک میلیـون و ۶۰۰ 

هـزار تومـان بـرای خانواده هـا درآمـد دارنـد.
منـزل   ۱۰ تعمیـر  و  سـاخت  گفـت:  وی 
مسـکونی، اهداء ۷۰ سری جهیزیه و ۲۳۵ سری 
لـوازم خانگی ضروری بـه خانواده های نیازمند 
شـاخص  خدمـات  دیگـر  از  پوشـش  تحـت 

کمیتـه امـداد شهرسـتان مبارکـه اسـت.
و  اشـتغال  کارشـناس  اکبـری  مرتضـی 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  خودکفایـی 
شهرسـتان مبارکـه هم گفت: در واحد اشـتغال 
و خودکفایـی کمیتـه امـداد، تاکنـون ۲۳۰ وام 
اشـتغال با بیـش از ۱۲ میلیـارد تومـان اعتبار در 
زمینه هـای مختلـف همچـون دامپـروری، قالی 
بافی، خدماتی، صنعتی و کشـاورزی پرداخت 

شـده اسـت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نامه ای به وزیر کار:

عدم تعیین حقوق مکفی برای کارگران مشکالت جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت
نماینـده مـردم اصفهـان در نامـه ای بـه وزیـر کار تاکیـد کـرد 
کـه در یـک چارچـوب عادالنـه بیـن کارفرمایـان و کارگـران، 
رقـم منصفانـه ای تعییـن و مصوب شـود زیرا عـدم تعیین حقوق 
مکفـی، عادالنـه و واقـع بینانـه، صدمات جبـران ناپذیر بسـیاری 
خواهـد  پـی  در  را  اجتماعـی  آسـیب های  افزایـش  همچـون 
وزیـر  عبدالملکـی  بـه  مقتدایـی خطـاب  عبـاس  نامـه  داشـت. 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه شـرح زیـر اسـت:
جنـاب آقـای دکتـر عبدالملکـی؛ وزیـر محتـرم تعـاون، کار و 

رفـاه اجتماعـی.
همانگونـه کـه مسـتحضرید، در سـالی کـه هـم اکنـون روزهای 
کاالهـای  و  اجنـاس  می گذاریـم،  سـر  پشـت  را  آن  پایانـی 

و  روبـرو شـد  قیمـت  افزایـش تصاعـدی  بـا  مـردم،  موردنیـاز 
بـه  و خـرج خـود  دخـل  در  جامعـه  درآمـد  کـم  دهک هـای 
صـورت جـدی دچـار مشـکل شـدند. مبحـث افزایـش اجـاره 
بهـای مسـکن نیـز بر این فشـارهای اقتصـادی و معیشـتی به افراد 

کـم درآمـد افـزود.
در روزهـای جـاری کـه کارگـران عزیـز و خـدوم کشـور در 
انتظـار نتایـج جلسـات تعییـن حقـوق و دسـتمزد می باشـند و بـه 
صـورت روزانـه دغدغـه و نگرانی خود را به نمایندگان شـان در 
خانـه ملـت منتقل می کنند، ضـرورت دارد تدبیـر الزم در تعیین 
حقـوق و دسـتمزد توسـط جنابعالـی و همکارانتـان در دولـت 
بعمـل آیـد تـا در یـک چارچـوب عادالنـه بیـن کارفرمایـان و 

کارگـران، رقـم منصفانـه ای تعییـن و مصوب شـود. عـدم تعیین 
حقـوق مکفـی، عادالنـه و واقـع بینانـه، صدمـات جبـران ناپذیر 
پـی  در  را  اجتماعـی  آسـیب های  افزایـش  همچـون  بسـیاری 

داشـت. خواهد 
همچنیـن بـا توجـه بـه تصمیم دولـت بـرای تخصیص بسـته های 
معیشـتی بـه اقشـار کـم درآمـد در روزهـای آینـده، ضـرورت 
دارد در راسـتای حمایـت از دهک هـای پاییـن جامعـه، ضمـن 
تسـریع در تخصیـص )پرداخـت(، اقـام بسـته متنـوع و جامـع 
تهیـه شـود کـه سـبد موردنیـاز خانـوار را بـرای مدتـی تکمیـل 
کنـد. موفقیـت و سـربلندی جنابعالی و اعضای محتـرم و خدوم 

سه شنبه، 2۴ اسفند 1۴00| شمــــاره 1019شـورای عالـی کار را از خداونـد متعـال خواسـتارم.

۰۳
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سخنگوی اورژانس استان اصفهان:

تصادف در محور نائین ۱۰ مصدوم به جا گذاشت



“At the moment, 
the current price of 
these two funds is 
about 25 percent 
less than their net 
asset value, which 
we do not have 
like this among the 
market funds”, Es-
hqi further stated

The head of Securities and 
Exchange Organization 
(SEO) said that the struc-
ture and charter of the first 
and second exchange-traded 
funds (ETFs) will be amend-
ed.
Majid Eshqi said that the two 
funds have become a prob-
lem in the capital market and 
have a special structure.
“If this structure is reformed, 
the price of these two funds 
could be closer to the net val-
ue of their assets,” he added.
Amendments must be made 
to the fund’s charter, the 
SEO head said, adding, the 
general approval has been 
received in this due and the 

amendments should be sub-
mitted to the cabinet for ap-
proval.
“At the moment, the current 
price of these two funds is 
about 25 percent less than 
their net asset value, which 
we do not have like this 
among the market funds”, 
Eshqi further stated.
According to Note 2 of the 
budget law of the past Irani-
an calendar year (ended on 
March 20, 2021), the govern-
ment is allowed to offer and 
sell its remaining shares in 
the state-owned companies 
in the usual way or through 
the exchange-traded funds.
Following this legal capacity, 

at the beginning of the previ-
ous year, the cabinet allowed 
the Ministry of Finance and 
Economic Affairs to transfer 
the remaining government 
shares in the framework of 
three ETFs.
An ETF is an investment fund 
traded on stock exchanges, 
much like stocks. An ETF 
holds assets such as stocks, 
commodities, or bonds and 
generally operates with an 
arbitrage mechanism de-
signed to keep it trading 
close to its net asset value, 
although deviations can oc-
casionally occur.
In May 2020, the govern-
ment sold shares in three 

banks and two insurance 
companies via the first ex-
change-traded fund (dubbed 
Dara First).
The bank-based ETF holds 
17 percent of government 
stake in Tejarat Bank, 17 per-
cent in Bank Mellat, 18.32 
percent in Bank Saderat Iran, 
17.34 percent in Alborz In-
surance Company and 11.44 
percent in Amin Reinsurance 
Company. 
Dara First, listed on Tehran 
Stock Exchange, which is 
Iran’s major stock exchange, 
was the first fund from a se-
ries of three ETFs, through 
them shares of some state-

owned organizations and 
companies are planned to be 
offered.
The shares to be offered via 
the mentioned Iranian ETFs 
belong to those governmen-
tal bodies defined in Iran’s 
privatization program, a 
comprehensive plan serious-
ly followed up by the govern-
ment to downsize and reduce 
its role in the economy.
The second ETF (dubbed 
First Refinery, or Dara Sec-
ond), which holds govern-
ment shares in four major oil 
refining companies, namely 
Tehran Oil Refining Com-
pany, Isfahan Oil Refining 
Company, Tabriz Oil Refining 
Company and Bandar Abbas 
Oil Refining Company, was 
offered in late August 2020.
The government owns 20 
percent of shares in each 
refinery. 
It has also a plan to divest 
shares in giant auto and 
metal companies through 
a third ETF (dubbed Dara 
Third). The third fund is 
expected to hold 12.05 per-
cent of government stakes 
in the National Iranian Cop-
per Industry Company, 17.2 
percent in Mobarakeh Steel 
Company, 14.04 percent in 
Iran Khodro, and 23 percent 
in SAIPA (the two main do-
mestic carmakers).

Structure of first, second ETFs to be amended

Iran halts negotiations 
with Saudi Arabia
Nour News, a website close to 
the Supreme National Security 
Council, reported on Sunday that 
the Iranian government has tem-
porarily suspended talks with its 
regional rival Saudi Arabia.

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

War on Yemen “es-
calates” with more 
child casualties
The United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) has said that doz-
ens of children have been “killed 
or maimed” in the war on Yemen 
just two months since the start of 
the year as the war “continues to 
escalate”.

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

Monthly non-oil 
trade up 52% yr/yr
The value of Iran’s non-oil trade 
rose 52 percent in the eleventh 
month of the current Iranian 
calendar year (January 21-Feb-
ruary 19), from the same month 
of the past year, the spokesman 
of Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) an-
nounced.

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

Paulo Bento pre-
dicts ‘difficult game’ 
against Iran
South Korea coach Paulo Bento 
predicted a difficult match against 
Iran in the 2022 FIFA World Cup 
qualification. Bento on Monday 
called up most of his usual sus-
pects in a bid to win his team’s 
final two qualifying matches this 
month. South Korea will host 
Iran in Seoul on March 24 and 
wrap up the final Asian qualifying 
round by visiting Dubai to play 
the United Arab Emirates (UAE) 
on March 29. With 20 points after 
eight matches, South Korea are 
in second place in Group A of the 
ongoing round, two points back of 
Iran. The top two teams from each 
of the two groups in this round 
will earn automatic berths. Iran 
and South Korea have previously 
qualified for the World Cup.
Instead of playing it safe this 
month, Bento has taken dead aim 
at Iran for the top seed in Group 
A. Winning the group and rising 
in the FIFA rankings should also 
help South Korea’s position in the 
World Cup draw, allowing them 
to avoid some tough countries, 
though Bento said he wasn’t yet 
thinking ahead to the draw.
“We have two games. We should 
think how we’re going to face the 
next opponents and how we can 
do our job and try to finalize this 
qualifier in the best possible way,” 
Bento said at his online press 
conference Monday. “And that is 
to get the six points and finish in 
the first place. After that, we will 
see what’s coming and see where 
we’re going to be in the draw. I 
think we have a good challenge 
before that.” Facing Iran has been 
a challenge for South Korea for 
years. South Korea’s last victory 
against the ‘Persian Leopards’ 
came in January 2011. In their 
most recent meeting, held in Teh-
ran in October, the teams ended 
in a 1-1 draw, with South Korea 
blowing a 1-0 lead in the second 
half. South Korea have managed 
just nine wins against 10 draws 
and 13 losses all time versus Iran, 
Yonhap reported. “In the physical 
aspect as well as in the tactical 
one, Iran have players that can 
break balance in our team, players 
that have experience,” Bento said. 
“I have no doubt about their qual-
ity. We will try to reach the victory 
in order to reach the first position 
in the group. I am sure that it will 
be a difficult game but at the same 
time, I am convinced that we can 
do that and we’re going to try to 
do that without any doubt.”

Bennett Bases 
B a t t e r e d
Beat it!
Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps on Sunday 
said that it pounded an Is-
raeli “strategic center” in 
northern Iraq with missiles in 
retaliation for Israel’s strike 
on Syria that killed two IRGC 
officers last week.  
A “strategic center for con-
spiracy and mischiefs of the 
Zionists was targeted with 
powerful precision missiles 
fired by the Islamic Revolu-
tion Guards Corps,” the IRGC 
said in a statement.

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

Raeisi: Iran’s 
honor, enemies’ 
humiliation ex-
pose failure of 
i l l -w ishe rs
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi delivers 
speech during a meeting 
with a number of Iranian war 
veterans wounded in action 
and their families in Tehran 
on March 13, 2022.

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

Iran slams ‘new’ 
US demands in 
Vienna talks
MPs urge Iran’s delegation to 
reject artificial deadlines
Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian criticized 
the United States for raising 
“new” issues in the talks 
in Vienna, saying Iran was 
ready to reach a “lasting” 
agreement to resurrect the 
2015 nuclear deal, known as 
the JCPOA.

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

IRGC Razes Stra-
tegic Center of Zi-
onist Mischief
Iran on Sunday stuck a “stra-
tegic center” of the occupy-
ing regime of Israel in the 
Iraqi Kurdistan region with 
a barrage of precision mis-
siles, killing several Zionist 
agents.
In a statement, the Islam-
ic Revolution Guard Corps 
(IRGC) indicated that the op-
eration was in response to an 
Israeli airstrike on the Syri-
an capital of Damascus last 
Monday, in which two IRGC 
officers were martyred.

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

Officials Reiter-
ate Independence 
on National Inter-
ests
Secretary of Iran’s Supreme 
National Security Council 
(SNSC) Ali Shamkhani said 
on Sunday that “relying on 
Western or Eastern powers 
will neither guarantee our 
rights nor our security”.

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

UN Report: Zion-
ists Killed 8 Pal-
estinians in Two 
Weeks
Zionist troops have killed 
eight Palestinians and in-
jured 140 others, including 
20 children, in the occupied 
Palestinian territories in a 
span of two weeks, a new 
report by the United Nations 
Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) 
says.
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The value of export from Isfahan province rose 62 
percent during the first 11 months of the current 
Iranian calendar year (March 21, 2021-February 
19, 2022), from the same period of time in the past 
year, a provincial official announced.
Rasoul Kouhestani, the director-general of the 
province’s customs department, said that 1.944 
million tons of commodities worth $1.216 billion 
were exported from the province in the 11-month 
period, also indicating 14 percent growth in terms 
of weight.
He named Iraq, Pakistan, Afghanistan, Turkey, and 
Armenia as the major export destinations of the 
province’s products, in a row, during the first 11 
months of this year.
As previously announced by the deputy head of Is-
lamic Republic of Iran Customs Administration (IR-

ICA), the value of Iran’s non-oil trade rose 38 per-
cent during the first 11 months of the current year.
Foroud Asgari said that Iran traded over 149.4 mil-
lion tons of non-oil products worth $90 billion with 
other countries in the mentioned period.
He noted that the weight of trade in the mentioned 
period also grew by 12 percent in comparison to 
the figure for the previous year’s same 11 months.
The official put the 11-month non-oil exports at 
112.658 million tons valued at $43.517 billion, with 
a 40-percent rise in value and 10 percent growth 
in weight.
The Islamic Republic imported 36.777 million tons 
of non-oil commodities worth $46.577 billion in the 
first 11 months of the present year, with a 36 per-
cent growth in value and a 19 percent rise in weight 
year on year, according to the official.

Export from Isfahan province rises 62 percent in 11 months yr/yr

The Iranian government is going to 
award the projects for constructing 
renewable power plants with the ca-
pacity of 4,000 megawatts (MW) to 
capable companies through a tender 
which will be held early next Iranian 
calendar year (begins on March 21), 
IRIB reported.
According to Head of Renewable En-
ergy and Energy Efficiency Organiza-
tion (SATBA) Mahmoud Kamani, the 
mentioned tender is going to be held 

in line with the government’s plan-
ning for the construction of renewa-
ble power plants with the capacity of 
10,000 MW across the country.
Kamani said the necessary provi-
sions for the funding of the men-
tioned projects have been made in 
the next year’s national budget bill 
and the tender will be held early next 
year after the bill is approved by the 
Guardian Council.
The official mentioned the Energy 

Ministry’s recent public call for the 
contribution of private companies in 
a project for developing renewable 
power plants in the country, and said: 
“After the public call for the con-
struction of renewable power plants, 
we received requests from private 
companies for establishing power 
plants with the capacity of more than 
95,000 MW, and we have signed 
memorandums of understanding 
with many of those companies.”
According to Kamani, the primary 
studies have also been conducted for 
the construction of wind farms with 
a capacity of 3,000 MW, using the 
above-mentioned model.
The official noted that renewable 
power plants with the capacity of 
2,000 MW will also be constructed 
by major industrial and mining com-
panies, their generated electricity 
which will be provided to the Energy 
Ministry and the ministry will supply 
the mentioned companies with an 
equal amount of electricity from the 
national grid.
Production units based in industrial 
parks are also going to fund the con-

struction of such power plants with 
the capacity of 1,000 MW, in order to 
use the generated electricity in peak 
consumption hours.
The SATBA head said the plan is to 
construct renewable power plants 
with the capacity of 10,000 MW over 
the next four years, of which 500 
MW will come on stream by the next 
Iranian calendar year’s summer peak 
consumption period (summer be-
gins on June 22).
Back in January, the Energy Ministry 
and some of the country’s private 
contractors signed memorandums 
of understanding (MOU) for cooper-
ation in the construction of renewa-
ble power plants to generate 10,000 
megawatts (10 gigawatts) of electric-
ity across the country.
Speaking in the signing ceremony, 
Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
said the government has allocated 
over 30 trillion rials (about $115.3 
million) for the development of re-
newables in the budget bill for the 
next Iranian calendar year, saying 
that it is an unprecedented budget in 
this area.

Govt. to hold tender for building 4,000MW-capacity renewable power plants



Iran qualify for 2022 
Women’s Junior World Handball Championship

Iran booked their place at the 2022 
Women’s Junior World Handball 
Championship on Monday.
The Iranian team finished in second 
place due to inferior goal difference 
than India.
Iran lost to Kazakhstan 30-24 in their 
opening match but defeated India 
(42-37), Thailand (28-21) and Uz-
bekistan (25-21) in their next match-

es.
The five-team tournament was held 
in Almaty, Kazakhstan from March 7 
to 14.
India and Iran qualified for the 2022 
Women’s Junior World Handball 
Championship, which will be held in 
Slovenia.
The competition will be held in Slo-
venia from June 22 to July 3.
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C o m m o d i t i e s 
worth over $850m 
traded at IME in a 
w e e k

During the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday), 
2.7 million tons of commod-
ities worth over $856 million 
were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s 
Public Relations and Inter-
national Affairs Department, 
the exchange traded on its 
metals and minerals trading 
floor 2.195 million tons of 
commodities valued at almost 
$531 million.
On this floor, the IME’s cus-
tomers purchased 1.295 mil-
lion tons of cement, 456,222 
tons of steel, 321,000 tons 
of iron ore, 100,500 tons of 
sponge iron, 7,310 tons of 
zinc, 18,575 tons of alumi-
num, 7,020 tons of copper, 
240 tons of molybdenum con-
centrate, 200 tons of lead and 
22 kg of gold bars.
Furthermore, the IME saw 
trade 487,112 tons of com-
modities on both domestic 
and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor 
valued almost $309 million.
The exchange customers pur-
chased on this floor 100,076 
tons of polymeric products, 
108,849 tons of bitumen, 
198,000 tons of vacuum bot-
tom, 36,000 tons of lube cut, 
41,555 tons of chemicals, 
2,375 tons of sulfur and 2,247 
tons of base oil.
Last but not least was the 
IME’s side market with 18,583 
tons of commodities traded 
on it.
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20, 2021) 
rose 108 percent compared to 
the preceding year.
During the past year, about 3.5 
quadrillion rials (about $83.5 
billion) worth of commodities 
were traded at the mentioned 
market.
In the past year, several 
new records were achieved 
in terms of the volume and 
value of transactions in the 
mentioned market’s various 
floors including the industrial, 
petroleum, and petrochemical 
floors.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the oth-
er three markets are Tehran 
Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

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

Monthly non-oil 
trade up 52% yr/yr
The value of Iran’s non-oil 
trade rose 52 percent in the 
eleventh month of the current 
Iranian calendar year (Janu-
ary 21-February 19), from the 
same month of the past year, 
the spokesman of Islamic Re-
public of Iran Customs Admin-
istration (IRICA) announced.

The Iranian government plans to 
issue oil bonds in order to fund de-
velopment projects in the country’s 
special economic and free trade 
zones, according to the secretary of 
the Iranian Free Zones High Council.
“Necessary funding for investment 
and development of free and special 
zones will be provided through offer-
ing oil bonds,” IRIB quoted Saeed 
Mohammad as saying on Sunday.
Speaking in a ceremony for signing 
a memorandum of understanding 
(MOU) between the Secretariat of 
the Free Zones High Council and 
the National Development Fund of 
Iran (NDF), Mohammad said that 
the mentioned MOU has been signed 
with the aim of mutual cooperation 
for funding investment and develop-
ment projects at the country’s free 
and special economic zones.
“This memorandum was signed for 
cooperation in providing financial 
resources for investment and de-

velopment in free and special zones 
through issuing oil bonds as foreign 
currency credits,” the official said.
According to Mohammad, based on 
the mentioned MOU the NDF will co-
operate in funding the establishment 
of joint free zones at border areas, 
creating free zones in neighboring 
countries, establishing bank branch-
es in free zones abroad, etc.
“Part of the mentioned resources will 
also be allocated to the Vice Presi-
dency for Science and Technology 
for supporting knowledge-based 
projects in free zones,” the official 
added.
Emphasizing the NDF role in creating 
monetary and financial institutions, 
Mohammad said: “In this memo-
randum, it was decided to identify 
investment opportunities and pro-
duction units that need financial re-
sources in free zones and to provide 
the list to the fund; then, the National 
Development Fund will provide re-

sources to investors based on the 
rules and regulations that will be in-
troduced through operating banks.”
“One of the major areas that have 
been addressed in this memoran-
dum is the cooperation for funding 
startups and knowledge-based com-
panies based in the country’s free 
zones,” he stressed.
Over the past two decades, free and 
special economic zones have played 
a significant role in Iran’s economy, 
and the Iranian government has been 
seriously pursuing a program for the 
development of the existing zones 
and establishing new ones.
According to Morteza Bank, the for-
mer secretary of Iranian Free Zones 
High Council, over 40 percent of 
Iran’s exports are done through the 
country’s free trade zones and spe-
cial economic zones and $169 billion 
worth of commodities have been ex-
ported from these areas in the past 
seven years.

Side Effects of Antibiotics:
What They Are and How to Manage Them

Oil bonds to be issued for investment in free, special zones

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/infection/antibiotic-side-effects#Tooth%20discoloration

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), fell 595 
points to close at 1.334 million 
points on Monday.
As reported, over 5.206 billion 
securities worth 37.368 trillion 
rials (about $143.7 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index fell 485 
points, and the second market’s 
index dropped 1,044 points.
TEDPIX rose 67,000 points (5.2 
percent) to 1.348 million in the 
past Iranian calendar week (end-
ed on Friday).
During the past week, the indices 
of Tehran Oil Refining Company, 
Mobarakeh Steel Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Com-
pany, National Iranian Copper 
Company, Social Security Invest-
ment Company, and Isfahan Oil 
Refinery were the most widely 

followed ones.
On January 22, Head of Iran’s 
Capital Market Development and 
Stabilization Fund Amir-Mahdi 
Sabaei said that part of the allo-
cations by the National Develop-
ment Fund (NDF) has been de-
posited into the stabilization fund 
to support the stock market.
Sabaei had previously announced 
the allocation of 120 trillion rials 
(about $430 million) of NDF re-
sources for the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund.
The official said the rest of the 
funding will also be paid based 
on a mutually agreed schedule, 
adding: “We hope that the rest 
of the deposits, like the depos-
its made yesterday, will be made 
regularly according to the agreed 
schedule.”

Antibiotics are prescription drugs 
that help treat infections caused by 
bacteria. Some of the more common 
infections treated with antibiotics 
include bronchitis, pneumonia, and 
urinary tract infections.
Antibiotics work by killing the bacte-
ria causing the infection, or by stop-
ping the bacteria from growing and 
multiplying.
Antibiotics only work to treat bacte-
rial infections. They don’t work for 
infections caused by viruses, which 
can include:
• common cold
• runny nose

• most coughs and bronchitis
• flu
There are many different groups, or 
classes, of antibiotics. These classes 
have side effects and typically af-
fect men and women the same way. 
However, certain side effects are 
more common from some antibiot-
ics than from others.
Read on to learn about common side 
effects.
More common side effects
Stomach upset
Many antibiotics cause stomach 
upset or other gastrointestinal side 
effects. These can include:

• nausea
• vomiting
• cramps
• diarrhea
Macrolide antibiotics, cephalospor-
ins, penicillins, and fluoroquinolones 
may cause more stomach upset than 
other antibiotics.
Photosensitivity
If you’re taking an antibiotic, such as 
tetracycline, your body can become 
more sensitive to light. This effect 
can make light seem brighter in your 
eyes. It can also make your skin 
more prone to sunburn.
Photosensitivity should go away af-

ter you finish taking the antibiotic.
Fever
Fevers are a common side effect of 
many medications, including antibi-
otics. A fever may occur because of 
an allergic reaction to a medication 
or as a bad side effect.
Drug fevers can occur with any an-
tibiotic, but they’re more common 
with the following: 
• beta-lactams
• cephalexin
• minocycline
• sulfonamides
Tooth discoloration
Antibiotics such as tetracycline and 
doxycycline can cause permanent 
tooth staining in children whose 
teeth are still developing. This effect 
mostly occurs in children who are 
younger than 8 years of age.
Serious side effects
Serious side effects from antibiotics 
aren’t common, but they can occur. 
Some of the main serious side ef-
fects include:
Allergic reactions
Allergic reactions are possible with 
any medication, including antibiot-
ics. Some allergic reactions can be 
mild, but others can be serious and 
need medical attention.
If you’re allergic to a certain antibiot-
ic, you’ll have symptoms right after 
taking the drug. These symptoms 
can include trouble breathing, hives, 
and swelling of your tongue and 
throat.
Stevens-Johnson syndrome
Stevens-Johnson syndrome (SJS) 
is a rare, but serious, disorder of 
the skin and mucous membranes. 
Mucous membranes are the moist 
linings of certain parts of your body, 
such as your nose, mouth, throat, 
and lungs.

SJS is a reaction that can happen 
with any medication, including an-
tibiotics. It occurs more often with 
antibiotics such as beta-lactams and 
sulfamethoxazole.
Typically, SJS begins with flu-like 
symptoms, such as a fever or sore 
throat. Other symptoms can include:
• hives
• skin pain
• fever
• cough
• swelling of your face or tongue
• pain in your mouth and throat
Blood reactions
Some antibiotics can cause changes 
to your blood.
For example, leukopenia is a de-
crease in the number of white blood 
cells. It can lead to increased infec-
tions.
Another change is thrombocytope-
nia, which is a low level of platelets. 
This can cause bleeding, bruising, 
and slowed blood clotting.
Beta-lactam antibiotics and sul-
famethoxazole cause these side ef-
fects more often.
Heart problems
In rare cases, certain antibiotics can 
cause heart problems such as an ir-
regular heartbeat or low blood pres-
sure.
The antibiotics most often linked 
with these side effects are erythro-
mycin and some fluoroquinolones 
such as ciprofloxacin. 
Tendonitis
Tendonitis is inflammation or irrita-
tion of a tendon. Tendons are thick 
cords that attach bone to muscle, 
and they can be found throughout 
your body.
Seizures
It’s rare for antibiotics to cause sei-
zures, but it can happen. 

TEDPIX drops 500 points on Monday
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سوالی که جواب خوشایندی ندارد
 این ها سواالتی است که جواب های 
تقریباً مشخصی دارد. سال هاست نه 
برای برندهای ایرانی سرمایه گذاری 
و تبلیغات و بازاریابی های درســتی 
در کشــور انجام شــده و نه قیمت و 
نحوه تولیدات و کیفیت محصوالت 
مشتریان داخلی را جذب کرده است 
نتیجه آنکه امــروز تولید کنندگان و 
فروشندگان پوشاک برای یک فروش 
بی درد سرتر و پر ســودتر برندهای 
ایرانی را با مارک های خارجی به فروش 
می رســانند. در فرهنگ رایج و نگاه 
عامه مردم به جز چند برند پوشــاک 
الکچری ایرانی که عمدتاً لباس های 
رسمی با کیفیت باال تولید می کنند 
و قیمت های بســیار گرانی هم دارند 
پوشــاک ایرانی نوعــی خرید بدون 
ضمانــت جنس و نوعی هــدر دادن 
پول اســت. در واقع وجود لباس های 
با کیفیت و با قیمت های مناسب آن 
هم با نام و نشان ایرانی در بازار به شدت 
کمیاب و البته گران است این در حالی 
است که بسیتری از لباس های موجود 
در بازار همان تولیدات ایرانی است که 
به اصطالح مارک دوزی شده است این 
مساله البته تازگی ندارند سال هاست 
محصوالت زیادی از شــلوارهای لی 
در بازار با مارک هــای ترک گرفته تا 
پیراهن و تیشرت و وسایل ورزشی ... 
با برندهای غیر ایرانی فروخته می شود 
و رویه ای رایج میان تولید کنندگان 
پوشاک در کشور است و نکته جالب 
اینکه هر چقدر کیفیت یک محصول 
تولید شده در داخل باالتر باشد احتمال 
اینکه مارک خارجی بر روی آن قرار 
بگیرد بیشتر هم می شود. این مساله 
ای اســت که نه تنها تولید کنندگان 
با آن کنار آمده انــد بلکه متصدیان 

بازار هم سالهاســت فقط آن را نظاره 
می کنند.

  حاشیه سود باال با برند سازی های فیک
زمانی صاحب یکــی از بزرگ ترین 
تولیدی های کت و شلوار در اصفهان 
است او سالهاست برای بزرگ ترین 
فروشــگاه های مردانه کشور کت و 
شلوار تولید می کند اما تقریباً بر روی 
هیچ کدام از لباس ها برندهای ایرانی 
خورده نمی شود به گفته او سفارشات 
بر اســاس نیاز مشــتری و با تعیین 
مارک مورد نظر او دوخته می شــود 
و اغلب به نام کت و شلوارهای ترک در 
مغازه ها پشت ویترین قرار می گیرد به 
گفته او اگر قرار باشد تولیدات به نام 
ایرانی فروخته شود هزینه ها و مبلغ 
فروش گاهی تا نصف کاهش می یابد 
و این مساله برای مغازه دارها صرفه 

اقتصادی ندارد.
 آنگونــه کــه رئیــس اتحادیــه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
دوخته اصفهان گفت: در حال حاضر 
پوشاک و یا کت وشلوار دوخت داخل 
با کیفیت باالیی تولید می شــود، اما 
تنها با زدن یک مارک خارجی عنوان 
می شود، کت وشــلوار ترک است و با 
قیمت باالیی فروخته می شود. ابراهیم 
خطابخش، با اشاره به وضعیت بازار 
پوشاک در آســتانه شب عید، اظهار 
کرد: باید توجه داشت قیمت پوشاک 
نسبت به بقیه بازارها افزایش نیافته و 
حتی نســبت به ابتدای امسال ثابت 
مانده، اما مردم قدرت خرید پایینی 
دارند.. وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر بیشتر پوشاک موجود در بازار 
تولیدات داخل هستند، تصریح کرد: 
اکنون کیفیت تولیدات پوشاک ایرانی 
قابل رقابت با خارج است، اما متأسفانه 

یا در تهیه لوازم اولیه تولید پوشــاک 
همچون نخ، آســتری، الیه چسب و 
... با کمبود و یا گرانی روبرو هستیم. 
خطابخــش گفت: در حــال حاضر 
کت وشــلوار دوخت داخل با کیفیت 
باالیی تولید می شود، اما تنها با زدن 
یک مارک خارجی عنوان می شــود، 
کت وشــلوار ترک اســت 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 بــا برند ایرانی خرید 
نمی کنند. وی البتــه تأکید کرد: در 
حال حاضر ۹۰ درصد پوشاک موجود 
در بازار، تولید داخل اســت 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. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
دوخته اصفهان اضافه کرد: در حال 
حاضر نمایندگی پوشــاک برندهای 
خارجــی چنــدان در اصفهان فعال 
نیستند و به دلیل حمایت از تولیدات 
داخل تابلوهای آنها پایین آمد، چراکه 
وقتی تولیدکننده خوب در بازار فعال 
اســت، دلیلی به فعالیــت برندهای 
 خارجــی پوشــاک باقیمت هــای

 باال نداریم.
  از کجا به کجا رسیده ایم

ماجرای این مدل از عرضه پوشــاک 

ایرانــی البتــه به همیــن جا ختم 
نمی شــود ایــران روزگاری قطب 
صنعت نساجی خارومیانه بود حتی 
بر اساس سند چشم انداز 14۰4 این 
صنعت باید در جایگاه سوم خاورمیانه 
و پنجاه ام جهان قرار بگیرد اما امروز 
تقریباً چیزی از نســاجی ایران باقی 
نمانده اســت حاصل سال ها واردات 
بی رویه پوشاک و مواد اولیه نساجی 
ارزان قیمت از چین موجب شــد تا 
بســیاری از کارگاه ها و کارخانه های 
بزرگ بسته شــوند مواد اولیه ایرانی 
در صنعت پوشاک آنچه باقی مانده 
تولیدات نســبتاً گرانــی را به بازار 
عرضه می کنــد چرا که وابســته 
به مــواد اولیــه وارداتی اســت و 
با افزایش نــرخ دالر و افت ارزش 
پول ملی عماًل محصوالت تولیدی 
قابل رقابت با خارجی ها نیست در 
نتیجه محصول ایرانی قیمت هایی 
تقریباً مشــابه خارجی ها پیدا کرد 
این مســاله در نهایت کفه ترازوی 
انتخاب مشتریان میان لباس های 
ایرانی گران اما با کیفیت و برندهای 
مطرح اما با قیمت های به نســبت 
مناسب و هم پایه با ایرانی ها را ب 
سمت انتخاب خارجی ها سنگین تر 
کرد کم کم فروشــندگان ترجیح 
دادند لباس هــای دوخت ایران اما 
با برندهای خارجی را به مشتریان 

عرضه کنند.

  طنز ماجرا...
نکته طنز ماجرا اینکه چندی پیش 
مســوالن اعالم کردنــد برخی از 
پوشــاک قاچاق برای جلوگیری از 
جریمه و مقابله نهادهای نظارتی با 
مارک های ایرانی به فروش می رسد 
پوشــاکی که البته عمدتاً با کیفیت 
پایین و قیمت های کم در بازار عرضه 
می شود نایب رییس اتحادیه تولید، 
صادرات نساجی و پوشاک با اشاره 
به آمادگــی قاچاقچیان پوشــاک 
برای تصاحب بازار شب عید، گفت: 
پوشاک قاچاق وارداتی با تغییر برند 
به عنوان پوشاک تولید داخل عرضه 

می شود.
 به گفته وی اغلب ایــن لباس ها از 
ترکیه وارد کشــور می شود. به نظر 
می رســد بازار پوشــاک ایران آش 
درهمی اســت که مشتریان سخت 
بتوانند ســره را از ناسره تشخیص 
دهنــد در حالیکه بــا کیفیت های 
ایرانــی برند خارجــی می خورند و 
با حاشــیه ســود خوبی به فروش 
می رســد ارزان قیمت هــای بازار 
عمدتــاً خارجی هایی هســتند که 
به نام ایرانی به مشــتریان فروخته 
می شوند. چوبی که هم تولید کننده 
را از سود واقعی محروم کرده و هم 
خریداران را هر روز از نام و برندهای 
تولید ایــران ناامیدتر گره ای که هر 

روز کورتر می شود.

مرضیه محب رسول:    انتخاب شما به عنوان یک خریدار 
در بازار پوشــاک برندهای ایرانی است یا خارجی؟ آیا 
حاضر هستید برای یک لباس تولید ایران پولی بیشتر 
از برندها و تولیدات چینی تایوانی و یا نهایتًا ترکیه ای 
بپردازید؟ لباس های ایرانی کیفیت و دوام بیشتری دارند 

یا برندهای غیر وطنی؟
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اخبار اصفهان:   به مناسبت گرامیداشت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا، آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی 
وحرفه ای استان اصفهان به همراه احمدرضا منتظری معاون اداری پشتیبانی وفرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید هادی 
توسلی، محمدرضا مصلحی مسئول امورمراکز، سید کاظم تجویدی مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل، 
محمد علی صحرانورد رئیس اداره امورعمومی و پشتیبانی، سیروس آئینه بندی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید 
بهشتی اصفهان وجمعی از مسئولین و کارشناسان اداره کل و مراکز جوار با حضور در گلستان شهدا به مقام شامخ ایشان 
بویژه مزار شهید هادی توسلی ادای احترام کردند.گفتنی است درحاشیه این حضور از خانواده شهید هادی توسلی و خانواده 

شهید کمایی با اهدای لوح سپاس از طرف آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان تقدیرشد.

به مناسبت گرامیداشت 22 اسفندماه روز بزگداشت شهدا انجام گرفت:

حضور مدیرکل و مسئولین 
اداره کل آموزش فنی 

وحرفه ای استان اصفهان در 
گلزار شهدا اصفهان

ســازه های پل های تاریخی 
بســتر زاینده رود بــه دلیل 
خشــکی ایــن رودخانــه 
سال هاســت کــه سســت 
شــده و هر روز فرو می رود، 
فرونشست نیز نمکی بر زخم 
جنگ خشکسالی با پل های 
تاریخی اصفهان است که هر 
روز ترکی جدید بر پیکر این 
پل ها نمایان می کند. هر چند 
مســئوالن میراث فرهنگی 
اصفهان ترک های ایجاد شده 
بر روی پل هــای تاریخی را 
جدیــد نمی داننــد و اعتقاد 
دارنــد این ترک هــا قدیمی 
اســت اما هر رهگذری که از 
روی پل های تاریخی اصفهان 
عبور می کنــد متوجه حال 

ناخوش این پل ها می شود.
اگــر از بالیــای طبیعــی 
فرونشســت و خشکســالی 
بگذریم بــه قصه پــر غصه 
نامهربانی شــهروندان با این 
پل های تاریخی می رســیم، 
نامالیمت هایی که یک روز با 
شکســتن در پشت بام سی و 
سه پل خودنمایی می کند و 
روز دیگر با آتش روشن کردن 
در داالن هــا توســط کارتن 
خواب ها، یادگاری نویســی 
مهمانان و شهروندان این شهر 

که دیگر جای خود دارد.
اما ایــن روزهــا بــه اعتقاد 
برخی از دوســتداران میراث 
فرهنگی و بناهــای تاریخی 
در اصفهــان پل های تاریخی 
این شهر و به ویژه پل خواجو 
دچار زخم های جدیدی شده 
که هنوز علت آن مشــخص 

نیست.
شــهروندان اصفهانی نیز بر 
این موضوع صحه گذاشته و 
بر این باورند زخم های جدید 
بر روی بدنه پل های تاریخی 
اصفهان و به ویژه پل خواجو 

سرباز کرده است.
علی یگانه نســب در این باره 
می گوید: اخیــراً حین عبور 
از پل تاریخی خواجو شــاهد 
برخی آســیب هایی می شوم 
که در گذشته وجود نداشت. 
نمی دانم این زخم ها چگونه 
ایجاد شــده، شــاید ناشــی 
از تجمعــات آبی در بســتر 
زاینده رود باشد و شاید برخی 
افرادی که علم کافی در زمینه 
تاریخ ندارند عامل ایجاد این 

شرایط شده باشند.
همچنین علی محمد فصیحی 
نائینی، مسئول پایش پل های 
تاریخی اصفهان در خصوص 
آخریــن وضعیــت پل های 
تاریخی اصفهان و به ویژه پل 
خواجو به مهر گفت: بدنه پل 
خواجو آسیب جدی جدیدی 
ندیده و به نظر می رســد این 
آسیب ها تخریب بوده است. 
وی افزود: اما شــرایط فعلی 
پل هــای تاریخــی اصفهان 
نیازمند مرمت است و باید این 

امر هر چه زودتر انجام شود.
مسئول پایش پل های تاریخی 
اصفهان ادامــه داد: پل های 
تاریخــی نیازمنــد حفاظت 
بیشتری هستند اما به دلیل 
اینکه این پل ها معبر عمومی 
هســتند نمی توانیــم آنها را 
ببندیم و شــهرداری باید در 
این زمینه تمهیدات ویژه تری 

بیندیشد.
وی افزود: یگان حفاظت ما به 
صورت مرتب و دائم وضعیت 
پل ها پایش می کند و تخریب 
جدیدی اتفاق نیفتاده است از 
سویی به دلیل کمبود نیرو و 
اعتبار قادر بــه تأمین نیروی 
مورد نیــاز بــرای حفاظت 

پل های تاریخی نیستیم.

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

تیغ تیز خشکسالی برگلوی ابنیه:

بی آبی پل خواجو را 
ناخوش کرد

مدیرعامل فوالد مبارکــه گفت: به لطف الهی امــروز در عرصه های 
مختلف شــاهد هســتیم که تحریم ها در خودکفایــی و خودباوری 
متخصصان داخلی بسیار مؤثر بوده اســت. محمدیاسر طیب نیا در 
مراسم تحویل نخستین سری از لوکوموتیوهای سفارش فوالد مبارکه 
به شرکت مپنا گفت: به لطف الهی امروز در عرصه های مختلف شاهد 
هســتیم که تحریم ها در خودکفایی و خودباوری متخصصان داخلی 

بسیار مؤثر بوده است.
وی تصریح کرد: صنعت فوالد نیز یکی از پیشران های توسعه و اقتصاد 
ملی است و شرکت فوالد مبارکه بزرگترین کارخانه فوالدسازی کشور، 

یکی از پیشتازان این حوزه به شمار می رود.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: به لطف الهی فوالد مبارکه 
به عنوان مولــود انقالب و صنعت فــوالد به عنوان یکــی از صنایع 
پیشران، طی چند دهه گذشته توفیق های بسیاری داشته و به واسطه 
مزیت های تولید فوالد از صنایع موفق در کشور بوده است؛ به نحوی 
که ایران از تولید یک میلیون تن فوالد در قبل از انقالب به تولید بالغ 

بر 3۰ میلیون تن فوالد و به جایگاه دهم تولید فوالد در جهان رسید.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق مبارک نیفتاده بود، امروز بسیاری از صنایع 
ما خصوصاً در دوران تحریم با مشــکل مواجه بودند و نمی توانستیم 
این خودکفایی، بومی ســازی و اتفاقات خوبی که شاهد آن هستیم 

را ببینیم.

  سرمایه گذاری برای حل مشکل در گلوگاه ها
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ساخت لوکوموتیوهای 
فوالد مبارکه، حلقه ای از زنجیره بومی ســازی در صنعت محســوب 
می شود، افزود: با شدت گرفتن تحریم ها طی سال های اخیر ما بیش 
از پیش متوجه ظرفیت داخلی خودمان شدیم و به آن رو آوردیم و این 
ظرفیت و اســتعداد به ویژه در صنعت کشور شکوفا شده و حرکت به 

سوی خودکفایی سرعت گرفته است.
طیب نیا با اشاره به بحث های زیر ساختی مثل تولید برق، گاز، انرژی و 
زیرســاخت های حمل و نقل به عنوان یکی از مسائل و گلوگاه هایی که 
صنعت فوالد با آن مواجه اســت، گفت: متاسفانه این زیرساخت ها طی 
سنوات اخیر متناسب با رشد و توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع رشد 
نکرده و می بایست برای رســیدن به ظرفیت های کامل این صنایع، به 
تناسب در آنها سرمایه گذاری شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند 
حوزه صنعت و حوزه زیرساخت از حوزه هایی است که عمدتاً دولت ها در 
آن سرمایه گذاری می کنند، اما نمی شود انتظار داشت که دولت، آن هم در 
شرایط اقتصادی فعلی تمام این سرمایه گذاری را رقم بزند. در جهت رفع 
مشکل این گلوگاه برای صنعت کشور بود که فوالد مبارکه تصمیم گرفت 

در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری انجام دهد.

  لوکوموتیوهای پیشران پیشرفت کشور
مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشــت: البته پیش از این در تشــکیل 
شرکت های حمل ریلی و تأمین واگن و تعدادی لوکوموتیو به صورت 
محدود، اقداماتی در فوالد مبارکه صورت گرفته بود، اما این اقدام یک 

گام بزرگ در جهت حل مشکالت ریلی فوالد مبارکه است.
این امر با اعتماد به سازندگان داخلی برای خرید 5۰ دستگاه لوکوموتیو 
صورت گرفت و در حقیقت یک گام بزرگ در تداوم روند بومی سازی این 
نیاز کشور محسوب می شود. طی توافق ما با گروه مپنا امیدواریم بتوانیم 
گام های بعدی را به طور مستحکم تر در کنار یکدیگر برداریم.وی ادامه 
داد: تاکنون براین باور بودیم که فوالد مبارکه در صنعت کشور به عنوان 
لوکوموتیو و پیشران رشــد اقتصادی و صنعتی کشور عمل می کند؛ 
امروز پس از بازدیدی که از گروه مپنا داشتیم و با دیدن دستاوردهای 
گروه مپنا در حوزه های مختلف بر این باور هستیم که مپنا هم یکی از 

لوکوموتیوهای پیشران اقتصاد و صنعت کشور است.

  تعامل در مسیر شکوفایی و رشد کشور
عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز در این مراسم گفت: امروز 
تولید کنندگان و سازندگان داخلی در مسیر شکوفایی و رشد اقتصادی 

کشور گام بر می دارند و انتظار می رود این همکاری ها توسعه یابد.
وی افزود: امروز روز فوالد مبارکه اســت و ما نخســتین ســری از 
لوکوموتیوهای باری متعلق به فوالد مبارکه را تحویل دادیم. از اعتماد 
صنعت فوالد به گروه مپنا تشکر می کنیم و امیدواریم پاسخ این اعتماد 
را به خوبی بدهیم.مدیرعامل شــرکت مپنا تصریــح کرد: همکاری 
ما پیش از این با فوالد مبارکه وجود داشــته امــا به صورت ارگانیک 
و ساختار یافته نبود. شــرکت فوالد مبارکه یکی از تأمین کنندگان 
اصلی مواد اولیه ما بوده و ما االن تأمین کننده تجهیزات فوالد مبارکه 
شــده ایم و در احداث نیروگاه نیز همکاری بزرگی را با فوالد مبارکه 

آغاز کرده ایم. ان شاءاهلل

گزارش روز

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از گروه مپنا:

تحریم ها به عاملی مؤثر در خودکفایی و 
خودباوری تبدیل شده است

اقتصاد استان

از ورود پوشاک قاچاق با برند ایرانی به بازار تا فروش پوشاک ایرانی را با برند خارجی

ایرانی یا خارجی، هیچ کس نمی داند!

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: طرح 
ویژه نظــارت ایــن اداره کل بر هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، زائرسراها و رستوران ها 
برای نخستین بار در استان به مناسبت 

نوروز 14۰1 اجرا می شود.
محمود فرمانی افزود: اداره کل استاندارد 
اســتان اصفهان برای نخســتین بار به 
اجرای طرح نظارتــی بر اماکن اقامتی و 
خدماتی یعنی هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
زائرسراها و رستوران ها در روزهای پایانی 
امســال و تعطیالت نوروز 14۰1 اقدام 

کرده است.
وی با بیان اینکه این نظارت بر اســاس 
مســوولیت اجتماعی و ماده 1۷ قانون 
تقویت و توسعه نظام اســتاندارد انجام 
می شــود، اظهار داشــت: بر اساس این 
طرح، کارشناســان اداره کل استاندارد 
استان اصفهان از مراکز اقامتی، خدماتی 
و رســتوران ها بطور تصادفی بازرسی و 
مــواردی مانند کیفیــت ارائه خدمات، 

بهداشت و ایمنی را بررسی می کنند.
بر اساس ماده 1۷ قانون تقویت و توسعه 
نظام استاندارد، سـازمان ملی استاندارد 
موظـف است نسـبت بــه ارزیابی انطباق 
کاالهای سـاخت داخل، وارداتـی و نیــز 
خدماتـی کــه از لحاظ ایمنی، بهداشـت 
و سالمت عمومی حائز اهمیت است بــا 
همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید 
صالحیـت شـده، اقدام و نتایـج حاصل 
را جهت اطالع عموم و مراجع ذیربـــط 

اعالم کند.
فرمانی با اشاره به اینکه این طرح از 15 

اسفند جاری آغاز شد و تا 15 فروردین 
سال آینده ادامه دارد، تصریح کرد: نتایج 
این بازرسی ها پس از پایان اجرای طرح 
به مسووالن استان، استانداری، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی و اتاق اصناف گزارش خواهد شد.

وی با بیــان اینکه بر اســاس ماده 1۷ 
قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، 
اجازه انطباق اســتاندارد را در مواردی 
که استاندارد ملی برای آنها تدوین شده 
است و در مســائلی مرتبط با بهداشت، 
ایمنی و انرژی داریــم، اضافه کرد: ما در 
زمینه هتل ها، رســتوران ها و خدمات 
فروشگاهی دارای استاندارد ملی تدوین 
شده هستیم و می توانیم نسبت به رعایت 

آنها نظارت و بازرسی داشته باشیم.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکــه این کار با هــدف ارائه 
خدمات با کیفیــت به گردشــگران و 
شــهروندان انجام می شود، خاطرنشان 
کرد: مکاتبه هــای الزم در این زمینه با 
اســتانداری و اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان انجام شده است.وی با اشاره به 
اینکه برخی از هتل ها در کشــور دارای 
پروانه استاندارد تشویقی هستند، تاکید 
کرد: همه آنها و مراکــز اقامتی ملزم به 
رعایت موارد استاندارد در ارائه خدمات 
خود هســتند.فرمانی با تاکید بر اینکه 
اداره کل استاندارد استان اصفهان طرح 
تشــدید نظارت بر بازار و فروشگاه های 
بزرگ را نیز از 15 اسفند جاری آغاز کرده 
است و تا 15 فروردین آینده ادامه دارد، 

گفت: این اداره کل همیشــه بــر بازار و 
تولید و عرضه انواع کاال نظارت دارد اما در 

یک ماه مذکور این کار تشدید می شود.
وی با بیان اینکه امســال نیز این کار در 
قالب طرح "عیدانــه" در کنار نظارت بر 
اماکن اقامتی و خدماتی انجام می شود، 
ادامــه داد: در نظارت بر بــازار عالوه بر 
کنترل عرضه کاالها با نشان استاندارد، 
نمونه برداری از سطح بازار انجام می شود.

به گفته وی، برخی از کاالهایی که نشان 
استاندارد دارند اما سطح کیفی آنها کمتر 
از استاندارد اســت، احتمال دارد که از 
استان های دیگر وارد اصفهان شد که در 
صورت شناسایی، گزارش آنها به استان 

مربوطه ارسال خواهد شد.
فرمانی به اجــرای طرح ویــژه "پیش 
بسته بندی" نیز اشــاره و اضافه کرد: در 
این طــرح و در قالب نظارت بــر بازار و 
فروشــگاه ها، جرم و حجم بسته بندی 
کاالهای پر مصرف مانند حبوبات با آنچه 
که روی بسته درج شده است، مطابقت 

داده می شود.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و 
3۰۰ هزار نفر جمعیــت به عنوان قطب 
گردشــگری جهان و ایران، بیش از 22 
هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده دارد 
که از میان آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ 

اثر ثبت ملی شدند.
اصفهان حدود 15۰ هتل، 444 اقامتگاه 
بومگردی، ۷۰ هتل ســنتی، 15۰ خانه 
مسافر و 23۰ مهمانپذیر و افزون بر 35 

هزار تخت دارد.

مدیرکل استاندارد اصفهان خبرداد:

اجرای طرح ویژه نظارت استاندارد اصفهان بر هتل ها در نوروز
معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

حضورمددجویان
 در نمایشگاه مشاغل خانگی 

و صنایع خوداشتغالی
مددجویان اســتان اصفهان از مشارکت کنندگان و 
کسب وکارهای حاضر در سومین نمایشگاه مشاغل 
خانگی، صنایع خوداشــتغالی و هنرهای ســنتی 

اصفهان هستند.
 احمد رضایی معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان، با اشــاره 
به برگــزاری ایــن نمایشــگاه در روزهــای 24 تا 
2۷ اســفندماه، بیان داشــت: با همراهی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان، حضور 43 طرح 
مددجویی در سومین نمایشــگاه مشاغل خانگی و 

صنایع خوداشتغالی فراهم شده است.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور در این نمایشــگاه 
بــا هــدف تقویــت کســب درآمــد و شــناخت 
 شــرایط بازار بــرای مددجویــان شــکل گرفته،

 ادامه داد: مددجویان با معرفی کســب و کار خود 
در حوزه های صنایع دستی، پوشــاک، مصنوعات 
آشــپزخانه، کیف و کفش چرم و صنایع غذایی در 
کنار دیگر کسب و کارهای حرفه ای بین 1۰ استان 
حاضر در نمایشگاه، تجارب و مشتریان زیادی کسب 

خواهند کرد.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان 
افزود: همشهریان عزیز برای بازدید از این نمایشگاه 
و حمایت از طرح های اشتغال مددجویان می توانند 
از ســاعت 1۰ تا 2۰ روزهای 24 تا 2۷ اسفندماه به 

نمایشگاه بین المللی اصفهان مراجعه کنند.



رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: 
۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از 
 مرکز فرماندهی عملیات اورژانس اصفهان نیاز 

است. 
فرهاد حیدری در گفت وگو با مهر با اشــاره به 
اینکه از اردیبهشت ســال جاری محل جدید 
ساختمان فرماندهی عملیات اورژانس استان 
اصفهان به بهره برداری رســیده است، اظهار 
داشــت: این در حالی است که به دلیل کمبود 
تجهیزات هنوز موفق به استفاده کامل از این 

مجموعه نشده ایم.
وی با بیان اینکه آماده ســازی فضا و امکانات 

الزم بــرای انتقال اتاق فرمــان ۱۱۵ به محل 
جدید یکی از مهم تریــن دغدغه های پیش رو 
مرکز اورژانس اســتان اصفهان است، تصریح 
کرد: فرســودگی تجهیزات، کمبود امکانات و 
کمبود فضــای الزم در محل اتاق فرمان فعلی 
عالوه بر افزایش فشــارکاری بر کارشناســان 
۱۱۵، مشکالتی در برقراری ارتباط و فرماندهی 
 عملیات امدادرســانی اورژانــس ایجاد کرده 

است.
رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان با بیان 
اینکه با توجه بــه ارتباط مســتقیم کیفیت 
خدمات اورژانس با سالمت مردم، فراهم سازی 

این امکانات به صورت فوری، نیاز به توجه ویژه 
دارد، ادامه داد: اعتبار مــورد نیاز برای فراهم 
ســازی تجهیزات مورد نیاز و زیر ساخت های 
الزم برای جابجایــی مرکز فرماندهی عملیات 
اورژانس اســتان ۳۰ میلیارد تومان است که 
برای پیشــگیری از اختــالالت احتمالی در 
عملکرد اورژانس پیش بیمارســتانی و آماده 
باش در شرایط اضطرار این مبلغ به حدود ۵۰ 

میلیارد تومان افزایش می یابد.
وی به نقش مهــم خیران و مشــارکت دیگر 
ســازمان ها در این زمینه اشــاره کرد و گفت: 
با توجه به اهمیت افزایــش کیفیت خدمات 

اورژانس پیش بیمارســتانی بــه عنوان خط 
اول حفاظت از ســالمت مردم عزیز از تمامی 
خیران بزرگوار و ســازمان های اجتماعی که 
می توانند در تأمین اعتبــار الزم در این مورد 
مشــارکت کنند دعــوت می کنیم بــه یاری 

اورژانس بشتابند.
حیدری ادامه داد: اورژانس پیش بیمارستانی 
به صورت ۲۴ ســاعته در تمامی ایام سال به 
صورت رایگان در شــرایط اضطــرار به یاری 
امدادخواهان می شــتابد و خیران با ســرمایه 
گذاری در این زمینه می توانند در نجات جان 

بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال سهیم باشند.
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رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

نیازمرکزفرماندهی 
عملیات اورژانس

 اصفهان به ۵۰ میلیارد
تومان اعتبار

پریسا جمدی:    اکثر ما ممکن 
اســت گاهی اوقــات متوجه وجود 
نقاط ســفیدی روی ناخن هایمان 
شویم، این نقاط سفید نشانه عارضه 
جدی نیســتند، پس جای نگرانی 
نیست. شــایع ترین علت این نقاط 
سفید رنگ، آسیب به ماتریس ناخن 
است که لکونیشیا نامیده می شود. 
در صورتی کــه ناخن یا انگشــت 
دست فشرده شــده یا ضربه ببیند، 
لکونیشــیا رخ می دهــد. عواملی 
دیگری نیز ممکن اســت در ایجاد 
لکه های ســفید روی ناخن ها نقش 
داشته باشــند. بیایید در این مورد 

بیشتر بحث کنیم.
لکونیشــیا چیســت؟ لکونیشــیا 
شرایطی است که در طی آن خطوط 
یا لکه های سفید روی ناخن بوجود 
می آینــد. این یک عارضــه رایج و 

کاماًل بی خطر است.
عالئم: در برخی افراد ممکن اســت 
تعداد کمی نقاط کوچک سفید روی 
ناخن های ظاهر شود، در برخی دیگر 
ممکن است لکه ها بزرگتر و بیشتر 
باشند. لکه ها ممکن است روی یک 
یا چند ناخن ظاهر شــوند. آسیب 
ناخن ممکن است یک نقطه سفید 
بزرگ را در وسط ناخن ایجاد کند. 

علت وجود نقاط سفید 
روی ناخن چیست؟

زندگی سالم
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رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان از عدم اعطای 
مرخصی به مجرمان زندانی در ایام تعطیالت نوروز خبر داد 
و تأکید کرد: دستگاه قضائی استان به هیچ یک از مرتکبان 
جرم سرقت و جرائم خشن چه سابقه دار و چه بدون سابقه، 
مرخصی نداده و نمی دهد و حتی مدت ها بعد از تعطیالت 
هم آنها را در زندان نگه می دارد.حجت االســالم اسداهلل 
جعفری، در نشست مشترک دستگاه قضائی و فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان، اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح 
به ویژه نیروهای انتظامی، سربازان گمنام امام زمان )عج(، 
مجموعه کارکنان دستگاه قضائی و تمام کسانی که قدمی 
برای حفظ ارزش های ناب اسالمی بر می دارند جزو منتظران 
واقعی حضرت ولی عصر )عج( هستند و کسانی که به حقوق، 
اموال و نوامیس مردم تعرض می کننــد در جبهه مقابل 
منتظران آن حضرت قرار دارنــد.وی با بیان اینکه مقدمه 
حضور در رکاب امام زمان )عج( برداشتن مفاسد و ناامنی 
از جامعه اسالمی اســت، حفظ امنیت را باالترین ارزش 
در حاکمیت نظام اسالمی برشمرد و افزود: امروز دستگاه 
قضائی و مجموعه انتظامی وظیفه دارند تا امنیت و آرامش را 
در جامعه برقرار کرده و اسباب و لوازم ایجاد امنیت پایدار و 

فراگیر در زمان ظهور حضرت حجت را فراهم آورند.

    تمام قد از اقدامات ناجا حمایت می کنیم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه نیروهای 
انتظامی حافظان امنیت، ثبات و آرامش در نظام اسالمی 
هستند، از زحمات و تالش های این نیروها قدردانی کرد 
و گفت: بخشــی از وظایف این نیروها ضابطیت اســت، 
اما در اصــل این عزیزان به عنوان حافظــان نظم و امنیت 
کشور فعالیت می کنند و ما وظیفه داریم که به طور ویژه 
از آنها حمایت کنیم.وی تاکید کرد: دستگاه قضائی استان 
اصفهان، هم در طرح نوروزی، هم در طرح ذوالفقار و هم در 
چهارشنبه آخر سال در کنار نیروهای انتظامی است و تمام 
قد از اقدامات آنان حمایت می کند.حجت االسالم جعفری 

ادامه داد: نیروی انتظامی باید با سارقان، مجرمان خشن، 
اراذل و اوباش و عوامل ناامنی و آســایش مردم مقتدرانه 
برخورد کرده و امنیت را از آنان سلب کند و دستگاه قضائی 
هم باید از ناجا حمایت کرده و هم هزینه ارتکاب جرم را برای 
مجرمان باال ببرد تا کسی به خود اجازه ندهد که به آزادی ها 

و حقوق مردم تجاوز کند.

    با شادی مردم در شب چهارشنبه آخر سال مخالف 
نیستیم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اسالم با 
شادی و تفریحات سالم و زندگی شاد و شادابی مردم مخالف 
نیست، بلکه آن را تشویق هم کرده است، گفت: متاسفانه هر 
سال عده ای با ایجاد بی نظمی و رفتارهای غیر متعارف، شب 
چهارشنبه آخر سال را برای مردم تلخ می کنند و با استفاده 
از مواد محترقه آسیب های جسمی و روحی زده و به اموال 
عمومی خسارت می زنند، راه بندان درست کرده و سد معبر 

ایجاد می کنند که همه این کارها به لحاظ قانونی جرم است.

    برخورد شدید با عوامل ناامنی در شب چهارشنبه 
آخر سال

وی با تأکید بر اینکه کسی حق ندارد برای شادی خودش، 
امنیت مردم را سلب کند از برخورد شدید دستگاه قضائی با 
برهم زنندگان امنیت مردم در شب چهارشنبه آخر سال خبر 
داد و افزود: به همه دادستان ها ابالغ شده تا واحدهای صنفی 
که اقدام به فروش مواد محترقه غیر مجاز و غیر استاندارد 

می کنند تا پایان فروردین پلمب شوند.
این مقام مسئول افزود: همچنین وسایل نقلیه رانندگان 
خودروها و راکبان موتورسیکلت هایی که در شب چهارشنبه 
آخر سال برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و با پرتاب ترقه، 
آلودگی صوتی ایجاد کنند تا پایان فروردین توقیف خواهند 
شــد و در این خصوص به توصیه و سفارش هیچ کس هم 

توجه نمی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

مجرمان زندانی عید امسال مرخصی نمی روند
 مسوول سازمان بسیج سازندگی و محرومیت زدایی اصفهان:

۲۵۸0 گروه جهادی در سامانه بسیج سازندگی 
اصفهان ثبت شد

مسوول سازمان بسیج سازندگی و محرومیت زدایی اصفهان با اشاره به ظرفیت باالی کمی 
و کیفی گروه های جهادی استان گفت: تاکنون ۲ هزارو ۵۸۰ گروه جهادی در سامانه بسیج 
سازندگی استان به ثبت رسیده است. سرهنگ پاسدار حسین عجمی، در جمع خبرنگاران 
افزود: بسیج سازندگی در ۱۷ اردیبهشت سال ۷۹ در بسیج مستضعفین ادغام شد و امروز 

خدمت های بزرگی در راه محرومیت زدایی، خدمت رسانی و کار جهادی انجام می دهد.
وی ادامه داد: امروز استان اصفهان با ۲ هزار و ۵۸۰ گروه جهادی در کشور پیشگام است و 
نه تنها در منطقه بلکه در استان های لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، کردستان و خراسان شمالی در حال 

فعالیت است.
مسوول سازمان بسیج سازندگی اصفهان افزود: این گروه ها در سطح ۲۸ ناحیه و در قالب 
تخصص های عمرانی و زیربنایی، فرهنگی اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، بهداشــت، 
درمان و سالمت، کشــاورزی، علمی و آموزشــی، خدمات اجتماعی و مدیریت بحران 
فعالت می کنند.وی اضافه کرد: در زلزله سی سخت، گروه جهادی مدیریت بحران سپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان ساعت سه بامداد به محل اعزام و صبح در آنجا حاضر شدند 
و در این مدت عالوه بر اقدامات عمرانی و خدمــات متنوع، ۱۱ خانه را برای زلزله زدگان 

احداث کردند.
عجمی اظهار کرد: امروز مجمع جهادی در ســطح استان و شــورای جهادی در سطح 
شهرستان با انتخابات شکل گرفته و عالوه بر این، شورای پشتیبانی جهادی استان با حضور 
استاندار بعد از ۱۰ سال تشکیل شده است که این مساله رویکرد دولت انقالبی را در حمایت 

از گروه های جهادی نشان می دهد.
عجمی با بیان اینکه مجموعه بسیج سازندگی کل کشور ُمتکفل گروه های جهادی در 
سطح ایران است، خاطرنشان کرد: سامانه اطلس با هدف ثبت گروه های جدید، گزارش و 
مأموریت راه اندازی شده است.مسوول سازمان بسیج سازندگی اصفهان اضافه کرد: ساخت 
۵۰۰ مسکن محرومان در دستورکار بسیج سازندگی استان قرار دارد و پیش از این نیز در ۲ 

سال گذشته یک هزار مسکن برای محرومان استان ساخته شده است.

خبر روز
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: بمنظــور افزایش فرهنگ 
مهدویت و آشــنایی نسل جوان 
با آموزه هــای ظهور الزم اســت 
دانشگاه علمی کاربردی مهدویت 

در اصفهان راه اندازی شود.
رسول میرباقری، در جلسه علنی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان 
افزود: با توجه به نزدیک شدن به 
اعیاد شعبانیه الزم است المان های 
مهدویت در سطح شهر نصب شود.

وی با بیــان ضرورت گســترش 
فرهنگ مهدویــت گفت: مدیحه 
ســرایی و شــاخص های مختلف 
حوزه مهدویت را می توان بعنوان 
سرفصل های آموزشی در دانشگاه 
علمی کاربردی مهدویت جای داد.

ریس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
اصفهان نیز در این جلســه، یکی 
از شــاخه های "جهــاد تبیین" را 
مهدویــت اعــالم کــرد و تبیین 
الیه های مختلف مهدویت را یک 
وظیفه اساســی بــرای همه افراد 

جامعه دانست.
حجت االســالم مهدی نیلی پور با 
اشاره به لزوم جهاد تبیین مهدوی 
افزود: در عرصه مهدویت بسیار کم 
سخن گفته شده و اقدامات اندکی 
صورت گرفته و اتاق فکری هم در 
نظر گرفته نشده است لذا باید در 
این زمینه اقدامات بــا باور جدی 
شــکل بگیرد و الیه های مختلف 

مهدویت برای مردم بیان شود.
و  مهدویــت  بنیــاد  رییــس 
آینده پژوهــی اصفهــان، ایجــاد 
وحدت بین ادیان مختلف؛ صیانت 
از اندیشه مهدویت و ُخرافه زدایی 
را از مسؤولیت های مهدی باوران 
دانست و گفت: باید به پایان نامه ها 
و پژوهش ها در حــوزه مهدویت 
توجه ویژه شــود و اندیشه جوانان 
شیعه را به ســمت مهدویت سوق 
داد و کارهای جدی در این زمینه 

انجام شود.
نیلی پور گفت: مهدویت یک طرح 
تمدنی، اندیشــه جهانــی و یک 
تئوری برای آینده بشــر اســت و 
ریشه در غدیر دارد و صرف توجه 
به آن در امور ظاهری، یک فاجعه 

بزرگ است.
وی گفــت: بنیــاد مهدویــت و 
آینده پژوهــی اصفهان ۴۰۰ رابط 
مهدوی دارد که امســال با توجه 
به شــرایط کرونایی، بــا حضور 
در جشــن های خانگی مهدویت 
و اهــدای بســته های مهدویت، 
بــه تبییــن فرهنــگ مهدویت 

می پردازند.
رییس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان نیز در این جلسه به انعقاد 
تفاهمنامه برای ایجاد خط اتوبوس 
برقــی در اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: با مشــارکت سرمایه گذار تا 
شهریور سال آینده هفت جایگاه 
شــارژ اتوبوس های برقی و خودرو 
در سطح شــهر ایجاد می شود که 
اقدامی در جهت تحقق هوای پاک 

است.
محمد نورصالحی افزود: در ســال 
۱۴۰۱ کل خدمــات شــهرداری 
به مــردم بصــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری ارائه شود.
وی اظهــار داشــت: توجــه بــه 
بافت هــای تاریخی و فرســوده و 
ظرفیت مجموعه های دانش بنیان 
و استارت آپ ها از دیگر برنامه های 
در دستورکار شورای شهر است تا 
بتوانیم اصفهــان را بعنوان ُقطب 
گســترش فعالیت شــرکت های 

دانش بنیان قرار دهیم.

همایش »چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1401 و آینده سرمایه گذاری« برگزار شد:

آینده کشور در گرو سرمایه گذاری استآینده کشور در گرو سرمایه گذاری است

اخبار اصفهان:   مدیر آبفای تیران 
و کرون از اتصــال 6 روســتای این 
شهرســتان به طرح آبرسانی مجتمع 

روستایی تیران و کرون خبر داد.
 ســعید عابدینی خاطرنشــان کرد: 
با توجه به کمبــود آبدهی و کاهش 
کیفیت چاه های روستاهای علی آباد، 
افجان، ســوران، جعفرآباد، گالب و 
قلعه ناظر پــس از اجرای 99۰۰ متر 
لوله گذاری با هزینــه ای بالغ بر 23 

میلیارد ریال عملیات آبرسانی پایدار 
به این 6 روستا پایان یافت.

 وی گفت: با اتصال شــبکه آب این 6 
روستا به مجتمع روستایی شهرستان 
تیــران و کــرون، ۱7۰2 خانــوار با 
جمعیت 53۰۰ نفر از آبرسانی پایدار 
بهره مند می شوند. مدیر آبفای تیران 
و کرون با اشاره به این که شهرستان 
تیران و کرون شامل 2 بخش کرون و 
مرکزی اســت، افزود: این شهرستان 

دارای 3 شــهر تیران، رضوانشــهر و 
عسگران و ۴6 روستاست که جمعیت 
شهرها، 3۰۱67 و روستاها ۴۱۰۱۱ 

می باشد.
 عابدینی از شــهروندان شهرســتان 
تیران و کرون خواســت بــا توجه به 
نزدیک شدن به ایام نوروز و انجام خانه 
تکانــی در مصــرف آب صرفه جویی 
کنند تا بدون دغدغه ســال جدید را 

آغاز کنیم.

مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد؛

بهره مندی 6 روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

پارلمان شهر

ISFAHAN
N E W S

عضو شورای شهر اصفهان:

راه اندازی دانشگاه 
علمی کاربردی مهدویت 

ضروریست
اتاق بازرگانــی اصفهان با همکاری 
قطب علمــی اقتصــاد بین الملل 
دانشــگاه اصفهان همایش »چشم 
انداز اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۱ 
و آینده ســرمایه گذاری« را برگزار 

کرد.
در ابتدای این همایش که با حضور 
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت 
و اقتصاد دانشــگاه صنعتی شریف، 
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی 
اصفهــان و مدیــر قطــب اقتصاد 
بین الملل دانشــگاه اصفهان برگزار 
شد، بهرام ســبحانی ضمن تاکید 
بر ضرورت ترسیم چشــم اندازی 
روشن برای ســرمایه گذاری موفق 
تصریح کرد: صاحبان کســب و کار 
برای ادامه فعالیت خــود نیازمند 
آگاهــی از پیش فرض های موجود 

برای برنامه ریزی هستند.
 وی بــا توجه بــه اتفاقــات حوزه 
بین الملل، اهمیت داشــتن چشم 
انداز مناسب برای صاحبان سرمایه 
در سال پیش رو را بیش از گذشته 
دانســت و تاکیــد کرد: اطــالع از 
گزینه های محتمــل در این زمینه 
با بهره گیری از تجارب و تحلیل های 
اقتصادی، برای فعاالن اقتصادی از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

  رشد اقتصادی پدیده ای بلند 
مدت است

در ادامه مســعود نیلی عضو هیئت 
علمی دانشــگاه صنعتی شــریف 
با تاکیــد بر اینکه مفهوم رشــد در 
اقتصــاد، حرکــت آن در بازه میان 
مدت و بلندمدت اســت و نه کوتاه 
مدت، افزود: هر هدفی مانند بهبود 
وضعیت توزیع درآمد و اشتغال که 

در راستای رفاه اقتصادی شهروندان 
مدنظر قرار می گیرد، وابسته به رشد 

اقتصادی است.
وی تصریــح کرد: بــه همین دلیل 
بــرای پرداختــن بــه مهم ترین 
متغیرهــای اقتصــادی مربوط به 
آینــده، توجه بــه مبحث رشــد، 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

  اهمیت منبع رشد در اقتصاد
این تحلیل گر ارشد اقتصادی رشد 
مبتنی برعوامل تولید و رشد مبتنی 
بر بهره وری را از مولفه های تعیین 
رشد اقتصادی کشورهای مختلف 
دنیا بیان و تصریــح کرد: عاملی که 
می تواند منجر به اســتمرار رشــد 
اقتصادی شود، رشــد بهره وری و 
تکنولوژی می باشــد. نیلی مالک 
تحلیل ادامه دار بودن رشد اقتصادی 
کشــورها را تأمین رشــد از طریق 
ســرمایه گذاری یا رشد تکنولوژی 

دانست.

  ســرمایه گذاری؛ موتور رشد 
اقتصادی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف با 
تاکید بر اینکه در اقتصاد ما هیچگاه 
نیــروی کار عامــل رشــد نبوده و 
بهره وری نیز عماًل در رشد اقتصادی 
ایران نقشی نداشته اســت افزود: 
موتور رشــد اقتصادی در کشور ما 

سرمایه گذاری است.
نیلی گفــت: عامل تعییــن کننده 
رشــد اقتصاد ایــران در دهه های 
 گذشته رشد موجودی سرمایه بوده 

است.
وی با بیان اینکه متوســط رشــد 
موجودی ســرمایه اقتصاد ایران از 

ســال ۱37۱ تا ۱39۰، 3.8 درصد 
و رشد اقتصادی نیز 3.9 درصد بوده 
است تصریح کرد: به این معنا که به 
میزان رشد موجودی سرمایه، رشد 
اقتصادی اتفاق افتاده و تا زمانی که 
این چارچوب در نظام اقتصادی ما 
وجود دارد باید میزان سرمایه گذاری 

را مورد توجه قرار دهیم.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: 
رشد سرمایه گذاری ما تا قبل از دهه 
9۰ در کل اقتصاد به طور متوســط 
6.2 درصد و در دهــه 9۰ به منفی 
6.8 درصد رســیده است، به دلیل 
اینکه میانگین رشد سرمایه گذاری 

در این دوره منفی بوده است.
نیلی افــزود: تــا زمانی که رشــد 
ســرمایه گذاری از استهالک کمتر 

باشد رشــد اقتصادی منفی خواهد 
شد.

  تأثیر رشد موجودی سرمایه 
در بخش ماشــین آالت بر رشد 

اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف 
با بیان اینکه موجودی ســرمایه از 
دو بخش ساختمان و ماشین آالت 
تشــکیل شده اســت تصریح کرد: 
بنابراین زمانی که موجودی سرمایه 
مــا در بخش ماشــین آالت منفی 
شده، رشــد اقتصادی محقق نشده 

است.
نیلی افزود: ســهم ماشــین آالت 
از موجــودی ســرمایه در دهــه 
9۰ کاهشــی بوده، طبیعتاً ســهم 

ســاختمان افزایش یافته و این امر 
منجر به کاهش کمیــت و کیفیت 

موجودی سرمایه شده است.
نیلی ادامــه داد: با توجــه به اینکه 
اغلب سرمایه گذاری های انجام شده 
در کشــورمان در بخش های نفت و 
گاز، صنعت، مستغالت، کشاورزی و 
خدمات می باشد و با توجه به حاصل 
شــدن بخش اعظمی از منابع ما از 
طریق نفت و گاز، از ســال ۱388 
رشد موجودی ســرمایه نفت و گاز 
ما منفی شــده و تاکنون نیز ادامه 
داشته که این میزان از رشد منفی 
موجودی ســرمایه کشور، از دوران 

جنگ نیز بیشتر است.
وی وضعیت رشد موجودی سرمایه 
صنعت را از ســال ۱39۱ نیز منفی 

بیــان و تصریــح کــرد: در بخش 
کشاورزی نیز به تازگی با رشد منفی 
مواجه شــده ایم و تنها بخشی که 
هنوز رشــد منفی پیدا نکرده است 

بخش خدمات است.
نیلی تاکید کرد این موضوع نشان 
می دهد قدرت ایجاد رشد موجودی 
سرمایه در اقتصاد کشور در حال کم 

شدن است.

  در مخمصه رشد قرار گرفته ایم
این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه 
در حــال حاضر در مخمصه رشــد 
هســتیم و مادامی که این وضعیت 
ادامه یابد به ســمت فقیرتر شدن 
خواهیم رفت، افــزود: با این وجود 
امکان ایجاد تغییر این شرایط با دو 

سناریو وجود دارد.
نیلــی تصریح کرد: اگــر موجودی 
سرمایه ما طی ۱۰ سال در دوحالت 
به طور متوسط 2 درصد یا ۴ درصد 
در سال رشد یابد، به ترتیب نیازمند 
رشد سرمایه گذاری باالی 7 و ۱2 

درصد در سال هستیم.

  سناریوهای خروج از مخمصه
وی گفت: اگــر شــرایطی فراهم 
شــود که امــکان صــادرات نفت 
مانند گذشــته فراهم شده و کمی 
بیــش از ۱ میلیون بشــکه در روز 
به صادرات نفتی ما اضافه شــود و 
درآمد حاصل از صادرات نفت را نیز 
به صورت کامل در اختیار داشــته 
باشیم، در صورت در پیش گرفتن 
رویکرد سرمایه گذاری با این منابع 
جدید ایجاد شــده و امکان رشــد 
موجودی ســرمایه افزایش خواهد 
یافــت و بخش خصوصــی و دولت 

قادر خواهند بود کشور را از مخمصه 
رشد خارج کنند.

نیلی ادامه داد در سناریوی دوم نیز 
در راستای احیای رشد در اقتصاد، 
اگر بتوانیــم معادل یــک میلیون 
بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور 
ظرف ۱۰ ســال آینده اضافه کنیم، 
رشد ۱2 درصدی ســرمایه گذاری 
ساالنه محقق خواهد شــد. ولی با 
توجه به شرایط موجود، ما نیازمند 

رشد مبتنی بر بهره وری هستیم.

  رشــد اقتصــادی از طریق 
بهره وری انرژی

نیلی گفت: در صورتــی که مبنای 
اصلی بهره وری اقتصاد ما بهره وری 
انرژی قرار گیــرد یعنی معادل یک 
میلیون بشــکه به صورت مطلق از 
مصرف انرژی کشور با تاکید بر گاز 
کم شــود، قادر خواهیم بود از این 
محل در بازه زمانی ده ساله حدود 2 

درصد رشد اقتصادی ایجاد کنیم.

  تأثیر جذب ســرمایه گذاری 
خارجی در ایجاد رشد اقتصادی 

پایدار
ســید کمیل طیبــی، مدیر قطب 
اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان 
نیز در این نشست با تاکید بر نقش 
مؤثر جذب سرمایه گذاری خارجی 
در کمک به ایجاد رشــد اقتصادی 
پایــدار در کشــورها تصریح کرد: 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی 
می تواند بســتر مناسبی برای ورود 
فنــاوری و تکنولوژی های مدرن به 
کشور را فراهم کرده و افزایش بهره 
وری و توسعه رشــد اقتصادی را به 

دنبال خواهد داشت.

 »ما باید هر چه سریع تر وابستگی هایمان را کاهش دهیم«. این حرف های »کلمنت بون« وزیر 
امور اتحادیه اروپای دولت فرانسه است که در پاسخ به سؤال خبرنگار »نفرانس اینتر« در خصوص 
وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه سخن گفت. بر اساس پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، 
کشورهای این اتحادیه می توانند تا 27 سپتامبر امسال تا دو سوم از وابستگی خود به انرژی روسیه 
را قطع کنند و تا سال 2۰3۰ می توانند به طور کامل بی نیاز از واردات انرژی از روسیه باشند.

اتحادیه اروپا هم اکنون ۴۰ درصد از نیاز گازی اش را با واردات گاز از روسیه تأمین می کند و این به 
معنای پرداخت مبلغی کالن به روسیه است. بر اساس برخی برآوردها اروپاییان روزانه ۱ میلیارد 

یورو بابت واردت انرژی به روسیه می پردازند.
وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را اینگونه توصیف کرده است: »با خرید گاز از روسیه، جنگ 

پوتین در اوکراین را تأمین مالی می کنیم.«
اما وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه محدود به گاز نمی شود، روسیه تأمین کننده 27 
درصد نیاز وارداتی اروپا به نفت و همچنین صادر کننده ۴7 درصد از نیاز اتحادیه اروپا به زغال 

سنگ است.
اما اتحادیه اروپا چگونه می تواند خود را از وابستگی به انرژی روسیه بی نیاز کند؟ به این دالیل چهار 

گامی که اروپا می تواند در این مسیر بردارد را مرور می کنیم.

  یک: تعامل بیشتر با سایر کشورهای صادرکننده گاز
کلمنت بون وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت فرانسه، به فرانس اینتر یادآور می شود که کشورهای 
اروپایی دارای درجات متفاوتی از وابستگی به گاز روســیه هستند، چندین کشور در اروپای 
مرکزی و شرقی، مانند اتریش یا رومانی، گاهی تا ۱۰۰ درصد به گازی که از روسیه می آید وابسته 
هستند، یا به عنوان مثال آلمان در موضوع تأمین انرژی »وابسته تر« از فرانسه است.اتحادیه اروپا 
برای تنوع بخشی به واردات گاز خود می تواند از سایر تأمین کنندگان گاز بیشتری بخرد. در حال 
حاضر اتحادیه اروپا 23 درصد گاز مورد نیازش را از نروژ، ۱2 درصد را از الجزایر، 6 درصد از ایاالت 
متحده و 5 درصد را نیز از قطر وارد می کند.اما کار آنقدرها هم ساده نیست به طور مثال تولید 
گاز نروژ در حداکثر ظرفیت تولید است و الجزایر نیز در ابتدا باید تقاضای داخلی 

خود را برآورده کند.
  دو: تنوع بخشیدن به انواع انرژی

کشورهای اتحادیه اروپا همچنین می توانند سبد واردات انرژی خود را تنوع بیشتری ببخشند 
به طور مثال می توانند به افزایش واردات گاز طبیعی مایع روی بیاورند یا گاز شیل، همینطور 

می تواند به فکر انرژی های تجدیدپذیری مانند بیومتان باشد.
مثل مورد قبلی، این مورد نیز چندان ساده و سریع نیست، افزایش واردات گاز مایع از قطر و ایاالت 
متحده می تواند در این شرایط گزینه جذابی برای اروپا باشد، اما قبل از هر چیز کشورهای عضو 
اتحادیه نیاز به داشتن زیرساخت هایی برای دریافت و ذخیره سازی گاز مایع دارند و ساخت زیر 

ساخت های تازه کار زمانبری است.

  سه: افزایش ذخیره سازی گاز برای زمستان آینده
اتحادیه اروپا برای زمستان امسال مشکلی نخواهد داشت و به قدر کافی ذخایر گازی دارد. اما این 
ذخایر اکنون 3۰ درصد ظرفیت ذخایر کشورهای عضو اتحادیه است. کمیسیون اروپا در پی این 

موضوع است که ذخایر خود را تا اکتبر پیش روی به حداقل 9۰ درصد برساند.
قیمت گاز در تابستان ارزانتر است و مصرف آن کمتر، کمیسیون می خواهد مطمئن شود که با 
افزایش ذخایر گازی در تابستان، زمستانی که در پیش روست مشکلی برای اعضا پیش نخواهد 
آمد. در زمستان امسال، بخش زیادی از ذخایر مصرف شد، با توجه به این موضوع و تهدیدهای 

روسیه مبنی بر قطع گاز، افزایش ذخایر می تواند دغدغه کشورهای عضو را کاهش دهد.

  چهار: بهبود بهره وری در مصرف انرژی
آخرین محور بهره وری در مصرف انرژی است. کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید: »بهره وری در 

استفاده از سوخت های فسیلی ]مانند گاز[ در خانه ها، ساختمان ها، صنعت و تولید برق، موجب 
کاستن از مصرف گاز می شود.«صوفی مریته، اقتصاددان فرانسوی می گوید: »ما نمی خواهیم 
که خانه یا محل کار خود را با نور شمع روشن کنیم. مسئله تنها بهره وری بیشتر در مصرف انرژی 
است. به عنوان مثال، در خانه ها با داشتن شیشه های دوجداره و رعایت مواردی از این دست 

می توان دما را در 2۰ درجه سانتیگراد حفظ کرد.«
برخی از کارشناسان و سیاستمداران نیز خواستار مصرف کمتر هستند. به عنوان مثال، کاهش 
تنها یک درجه سانتیگراد دما در خانه هایی که با گاز گرم می شوند به اروپا اجازه می دهد تا در یک 
سال ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی کند. رقمی که تقریباً ۱۰ درصد از واردات روسیه 

را شامل می شود.

  واکنش تند نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به افزایش 57 درصدی دستمزد واکنش نشان داد. حسین 
سالح ورزی در توئیتی عنوان کرد: افزایش 57 درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه 
کارگر نخواهد داشت. وی افزود: این تصمیم غیرمسووالنه و فاقد آینده نگری، صرفاً به معنای 
پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است 

که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.

  دفاع یک مقام اجتماعی از تصمیم اقتصادی!
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی افزایش حقوق کارگران در دولت 
سیزدهم را کمک به رشد اقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد برای حل مشکالت مسکن، 

تسهیالت ارزان قیمت و مسائل درمانی و رفاه کارگران اقدامات ویژه انجام شود.
علی بابایی کارنامی در خصوص اقدام دولت برای افزایش 57.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: 
تصمیمی که شورای عالی کار برای تنظیم حقوق کارگران کشور گرفت، بسیار ارزنده است. 
البته همه بار این افزایش حقوق را باید کارفرما بر عهده بگیرد و این مورد سبب شده بین دولت و 

کارفرما همچنان اختالفاتی وجود داشته باشد.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی افزود: افزایش 57 درصدی حقوق 

کارگران بر معیشت آن ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

  پرده آخر
مسال هم افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که پیش از این برخی از 
نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا 

اجرا نمی شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می زند.
نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می شود این است که نرخ تورم ۴2 درصد 
اســت و افزایش حقوق کارگران 57 درصد! یعنی برخالف سال های گذشته، حداقل حقوق 
کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد 6 میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند 
دولت به جای فشار روی بنگاه ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تالش کند که تورم مهار 
شود.چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می شود. در غیر این صورت، 
افزایش حداقل حقوق در شــرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی کند، بلکه 

می تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم مصوب شورای عالی 

کار اعالم می شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.

چاره گاِز روسی که اروپا می سوزاند، چیست؟

چهار گزینه اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی
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