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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

 

حاج قاسم آلبوم و الگوی کاملی از انقالب 
اسالمی به جهان تقدیم کرده تا جهانیان 
شخصیت تراز انقالب اسالمی را ببینند، 
مدیر بد یعنی هر فردی که دروغ می گوید 
و برخالف انقالب حرکت و رانت خواری 
می کند در تفکر حاج قاسم جایی ندارد 
و به همین دلیل امروز سردار سلیمانی 
بهترین الگوی انقالب اســالمی است. 
سردار سلیمانی دو خصوصیت بارز داشت 
که خصوصیت های دیگرش زیرمجموعه 
این دوخصوصیت قرار می گرفت، یکی از 
خصوصیت های اصلی حاج قاســم عبد 
و بنده بودن اســت، این ویژگی او را به 
یک مســلمان کامل تبدیل کرد. سردار 
سلیمانی توانسته بود شاخصه های خوب 
مکتب قرآن و اسالم را استخراج، عملیاتی 
و اجرایی کند، حاج قاسم بنده خوبی بود 
و هر آنچه خدا گفته بود انجام بدهید را 
انجام داد و هر آنچه خدا گفته بود انجام 
ندهید را انجام نداد. حاج قاسم به انقالب 
یقین داشــت و از بهترین شــاگردهای 
مکتب انقالب اسالمی بود، هیچ فردی 
تا شاگردی نکند نمی تواند استاد شود، 
سردار ســلیمانی نیز در مکتب انقالب 
اسالمی تحت زعامت امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری شــاگردی کرد تا 
به حاج قاسم تبدیل شد؛ اگر به انقالب 
اسالمی یقین داشــته باشیم نتیجه آن 
شکل گیری تفکری مانند تفکرحاج قاسم 

سلیمانی می شود.

کیان مختاری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 مدیران تازه منصوب شده 
در سراسر کشور بدانند؛

سردار سلیمانی الگوی 
کامل انقالب اسالمی
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: مربوط به درزهای انقطاعی زیرگذر است

شفاف سازی درباره شکاف خیابان بزرگمهر

اخبار اصفهان :   جلسه شورای اقامه نماز 
و گردهمایی فصلی روحانیون شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان برگزار شد. جلسه شورای اقامه 
نماز و گردهمایی فصلی روحانیون شرکت توزیع 
برق با حضور حجت االسالم رنجبر مدیر ستاد 
اقامه نماز اســتان، پیرپیران مدیر عامل شرکت 
توزیع برق، مهروریان مدیر عامل مجمع خادمین 
نماز، روحانیون و اعضای شورای اقامه نماز شرکت 

در سالن جلسات شرکت توزیع برق برگزار شد.
حمید رضا پیرپیران مدیرعامل شــرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان ضمن خوش آمد گویی 
و بیان خالصه ای فعالیت های نمازی شرکت بیان 
داشت: ما سعی و تالش خود را درترویج امرنمازبه 
کارگرفته ایــم و ازراهکارها و پیشــنهاداتی که 
ستاد اقامه نمازدرراستای این امرمهم را می دهد 

استفاده می کنیم.

حجت االسالم سید ابراهیم رنجبر به بیان وظایف 
روحانیون و اعضای شورای اقامه نماز در شرکت ها 
اشاره نمود و افزود: فرهنگ ســازی امر نماز در 
شرکت ها و ادارات بر عهده روحانیون و اعضای 
شورای اقامه نماز همان دستگاه است؛ لذا جلسات 
شورای اداری را به صورت منظم برگزار کنید و 
برای فرهنگ ســازی امر مهم نماز برنامه ریزی 
دقیق داشــته باشــید و در اجرایی نمودن آنان 

کوتاهی نشود.
مدیر ستاد اقامه نماز خطاب به روحانیون بیان 
نمود: شما در قبال افزایش بینش و دانش مردم در 
فرهنگ نماز و تربیت نسل نو و اولویت قرار دادن 
امر نماز در زندگی فردی و اجتماعی آنان موظف 
هستید لذا همت خود را به کار گیرید و در انجام 
وظیفه محول شده کوتاهی نکنید در قیامت باید 
جواب گو باشــید. در ادامه هر یک از روحانیون 
نظرات خود پیرامون امر نماز را بیان نمودند که 
اکثر باالتفاق به چند امر اشاره داشتند که عبارتند 
از:1 ( حضور مدیــران در نماز جماعت که باعث 
ترغیب پرسنل به نماز است. 2 ( تقدیر از فعالین 
و حاضرین به موقع در امر نماز که موجب تشویق 
دیگر پرسنل شــود. 3 ( عدم برگزاری جلسات 
اداری در ساعت نماز که متأسفانه این امر دارد 

روئیت می شود.

جلسه شورای اقامه نماز و گردهمایی فصلی روحانیون شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار شد:

تاکید بر افزایش بینش و دانش مردم در فرهنگ نماز
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مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی آزمایشگاه های آب اعالم کرد: 

حفظ و ارتقاء کیفیت آب شرب مهم ترین رسالت 
صنعت آبفا

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

 200 زندانی جرائم مالی
 در انتظـار کمک خیـران

ورودی های اصفهان برای گردشگران خاطره انگیز می شود؛

 نام گذاری 11 ورودی شهر اصفهان متناسب
 با نقش و کاربرد آنها

چهره  برتر چهره روز

 رئیس مرکز توسعه پیشگیری
 و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
در کاشان:

همیاران استان اصفهان؛ الگوی 
کشوری هستند

 هیچ مشکل ناامنی
 در مرزهای ایران وجود ندارد

رئیس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در سفر دو 
روزه خود به اصفهان از مراکز تحت نظارت 
بهزیستی بازدید کرد. فاطمه رضوان مدنی 
در سفر استانی خود به اصفهان ضمن دیدار 

با مدیرکل بهزیستی استان...

فرمانده کل انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران گفت: امنیت با ثباتی در کشورمان 
حاکم اســت و در مرزها نیز هیچ مشکل 
ناامنی وجود ندارد. سردار سرتیپ پاسدار 
حسین اشتری در حاشیه برگزاری کنگره 

22بین المللی »به وقت حاج قاسم« در ...

New Year’s Customs New Year’s Customs 
Around the WorldAround the World  
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آگهی  مناقصـه 
)نوبت دوم(

شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره  1400/100/799 مورخ 1400/09/09 شورای اسالمی شهر، بخشی از فعالیت های 
خدماتی و... خود را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی  مطابق با شرایط مندرج در اسناد  مناقصه به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.  
متقاضیان  جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ درج آگهی به امور مالی شهرداری تیران مراجعه نمایند. 

تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: از زمان چاپ آگهی  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/10/20
محل دریافت اسناد: اصفهان، تیران، پارک اداری، شهرداری تیران 

تلفن: 031-42222054   http:www.tiran-sh.ir :حسن حجتی- شهردار تیرانآدرس سایت
شناسه: 1247805

چاپ دوم

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهـی مزایـده عمومـی )نوبت دوم(
شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2206/ش مورخ 1399/10/15 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به واگذاری به صورت اجاره واحد خدماتی شماره 3 
نگارستان شهرداری با مســاحت 120 متر مربع واقع در شاهین شهر، میدان فاطمیه، ساختمان 
نگارستان، طبقه همکف، ورودی شمالی   از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به 

مدت 3 سال با مبلغ اجاره پایه ماهیانه 150.000.000 ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد 
حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
1400/10/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.
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سال نو میالدی تحویل شد ؛ 2021 – 2022 

حاِل خوش جلفـای اصفهـان 
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مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی که به روز بصیرت و میثاق امت با والیت نام گذاری شده است، با حضورمردم و مسووالن 
درگلستان شهدای اصفهان برگزارشد.

زهرا باغبان / خبرگزاری ایمنا

گزارش تصویری



مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
از کشف ۶۰۲ مورد خودزنی با ادعای 
نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت در 

هشت ماهه امسال در استان خبر داد.
علی ســلیمان پور با اعــام اینکه در 
هشت ماهه ســال جاری، ۶۰۲ مورد 
خودزنی با ادعای نزاع و با هدف دریافت 
دیه و خسارت کشف شد، اظهار کرد: 
این تعداد شامل ۴۲۴ مرد و ۱۷۸ زن 
بود که به مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی گفت: بسیاری از موارد خودزنی که 
با ادعای نزاع و درگیری انجام می شود، 
همچون تصادفات ساختگی، از سوی 
کارشناسان با تجربه پزشکی قانونی 
قابل تشخیص است، به طوری که در 
هشت ماهه امسال ۶۰۲ مورد خودزنی 
در ادارات پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهان تشخیص و به مراجع قضایی 
معرفی شد. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان با بیان اینکه در موارد خودزنی 
و تصادفات ساختگی هدف این افراد، 
عمدتاً دریافت دیه یــا آرش و جبران 
خسارت آســیب های ادعایی است، 
افزود: با توجه به اینکه در بســیاری از 
موارد کارشناسان خبره پزشکی قانونی 
قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی 

هستند.

اســداهلل گرجی زاده در گفت وگو با 
ایمنا، اظهار کرد: از ابتدای امســال 
تاکنون ۴۶۸ نفر زندانی جرائم مالی 
با کمک خیران اســتان اصفهان آزاد 
شــدند که ۶۰ نفر از آنهــا مربوط به 
آذرماه می شــود و ۱۶ نفر آنها زن و 
بقیه مرد بودند. وی میزان بدهکاری 
این زندانیــان را ۱۸۸ میلیارد تومان 
برشمرد و افزود: نقدینگی محکومان 
هم هفــت میلیارد تومــان بود، ۷۶ 
میلیارد تومــان از طریــق رضایت 
شکات و ۴۷ میلیارد تومان از طریق 
اعسار تأمین شد. همچنین از محل 
صندوق تأمین خسارت بدنی هم ۱۶ 
میلیارد تومان تأمیــن و ۱۴ میلیارد 
تومان نیز تسهیات بانکی پرداخت 
شــد همچنین پنج میلیارد تومان از 
محل کمک باعوض ستاد دیه کشور 
و ۲۳ میلیارد تومان از طریق ســتاد 
دیه استان برای آزادسازی زندانیان 
در اختیارمان قرار گرفت و توانستیم 

این اقدامات را انجام دهیم.

    آزادی حدود ۷ هزار زندانی در 
یک دهه

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان، 

مقــام نخســت کشــور در زمینه 
آزادســازی زندانیان جرائم مالی را 
مربوط به اصفهان دانســت و گفت: 
از سال ۱۳۹۰ که ستاد دیه تشکیل 
شد تاکنون بیش از شش هزار و ۶۷۹ 
زندانی جرائم مالی در اســتان آزاد 
شدند و آمار آزادسازی آذرماه نیز به 
حدود ۶۰ نفر می رسد که در مقایسه 
با ماه هــای دیگر تقریبــاً ۲۰ تا ۳۰ 
درصد افزایش داشته است. وی دلیل 
افزایش آزادسازی زندانیان را کمک 
بیشتر خیران به ستاد دیه دانست و 
افزود: در وصــول کمک های خیران 
به ستاد دیه نیز امســال در مقایسه 
با سال گذشته، با رشد ۶۵ درصدی 
روبه رو هستیم که به دلیل افرایش ۶۹ 
درصدی برگزاری مراســم گلریزان 
از سوی ستاد و رشــد ۶۳ درصدی 
وصول کمک های مســتقیم افراد به 

ستاد بوده است.

    کمــک ۲۱ میلیاردی خیران 
اصفهانی در یک سال

گرجی زاده از جــذب ۲۱ میلیارد و 
۴۵۳ میلیــون و ۳۳۰ هــزار تومان 
کمک مردمی به ستاد دیه از ابتدای 

ســال تاکنون خبر داد و گفت: مبلغ 
وصولــی در گلریزان ها ۱۶ میلیارد و 
۵۵۰ میلیون بــوده همچنین چهار 
میلیــارد و ۳۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان از طریق مراجعه افراد به خیریه 
وصول شــده بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته بیش از 
۱۰۹ درصد رشد نشان می دهد. وی 
افزود: مراجعه خیریه به بانک نیز ۱۳ 
درصد رشد داشته و حدود ۱ میلیارد 
و ۴۲۰ میلیون تومــان هم از طریق 
شبکه های اجتماعی و سایر روش ها به 
حساب ستاد دیه واریز شده که میزان 
وصولی های امسال ستاد آزادسازی 
زندانیان را در مجموع به ۲۱ میلیارد 
و ۴۵۳ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان 
رسانده اســت. مدیرعامل ستاد دیه 
استان اصفهان با اشاره به کمک چهار 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی سال 
گذشته بنیاد مســتضعفان به ستاد، 
گفت: در سال گذشــته برخی قید و 
بندها برای آزادسازی زندانیان مهریه و 
نفقه نیز برداشته شده بود اما بر اساس 
آئین نامه امسال ستاد، آزادسازی ها با 
شرایط مشــخصی انجام می شود که 
بعضی از آن ها دست ما را بسته است 
اما با همین شرایط، توانستیم تعداد 
خوبی را نسبت به پارسال آزاد کنیم 
که اگر رقمی که مســتقیم از طریق 
بنیاد مستضعفان آزاد شده را از آمار 
نهایی کم کنیم، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 

رشد آزادسازی زندانی داشتیم.

    آسیب های زندان برای زندانیان 
جرائم مالی و خانواده آنها

وی کمک های مردمی در این حوزه 

را بسیار مؤثر و کارســاز دانست و 
ادامه داد: روزانه افراد زیادی برای 
کمک بــه زندانیان جرائــم مالی 
به ســتاد مراجعه می کنند که در 
بین آنهــا تعداد زیــادی جوان نیز 
به چشــم می خــورد. همچنان از 
مردم درخواست داریم که از طریق 
مراجعه به ستاد یا واریز کمک های 
خــود بــه شــماره حســاب های 
بانــک   ۰۱۰۲۶۷۹۳۶۶۰۰۷
صــادرات و ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ 
بانک ملی، به کســانی کمک کنند 
که در این شــرایط، کسی را به جز 
خدا ندارند و اگر مردم دستشان را 
نگیرند، در زندان می مانند که برای 
خودشان، خانواده هایشان و دیگر 
افراد جامعه، آسیب های زیادی به 

همراه دارد.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

۲۰۰ زندانی جرائم مالی در انتظار کمک خیران
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان ۲۰۰ زندانی جرائم مالی در 
زندان های استان را چشم به راه کمک خیران برای آزادسازی 
دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۶۸ زندانی جرائم مالی 
آزاد شــدند که در این زمینه، اصفهان در مقام اول آزادسازی 

زندانیان بین استان های کشور قرار دارد.
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در شــــــهر 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
خبر داد:

کشف بیش از ۶۰۰ مورد 
خودزنی با ادعای نزاع

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

کاهش زمان اجرای پروژه های فاوا در 
دستور کار است

مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان گفت: به دنبال جلب رضایت 
شهروندان و شهرداری در نظر داریم هزینه تمام شده پروژه ها را کاهش داده تا 

ارزش اجرای پروژه در زمان مورد نیاز حفظ شود.
سیدحمیدرضا ابطحی در جلسه شورای سازمان فاوا شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به نیازها و فعالیت های شهرداری و سازمان، در سال جاری چهار 
اولویت راهبردی از جمله کاهش زمان اجرای پروژه ها، بهبود تصویر سازمان 
فاوا، ایجاد درآمد از دارایی های فناوری اطاعات و ارتباطات و ارائه خدمات بر 
اساس تقاضای حوزه های بهره بردار یا تحول آفرینی حوزه فناوری اطاعات 
پیش بینی شده است. وی در خصوص کاهش زمان اجرای پروژه ها افزود: در این 
زمینه تاش شد تا ضمن افزایش رضایت شهروندان و شهرداری، هزینه تمام 

شده پروژه ها کاهش یافته و ارزش اجرای پروژه در زمان مورد نیاز حفظ شود.
مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ارتباط بیشتر با 
شهرداری، تقویت حوزه کنترل پروژه سازمان، استفاده از روش اجرای پروژه 
چابک و تقویت توان تولید داخلی از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه 
بوده است. ابطحی با بیان اینکه حدود هزار میلیارد از دارایی های حوزه فناوری 
اطاعات و ارتباطات شهرداری در اختیار سازمان فاوا است، اضافه کرد: قرارداد 
همکاری شرکت همراه اول، افزایش درآمدهای شهرداری در سامانه پرداخت 
عوارض خودرو، شناسایی سرمایه گذار در جهت تجاری سازی ظرفیت مازاد 
کانال های فیبر نوری سازمان، اقدام به فروش دو سامانه از شش سامانه تولیدی 
سازمان فاوا با مشارکت بخش خصوصی برای بازاریابی، فروش، استقرار، آموزش 
و پشتیبانی و نیز بهسازی ساختمان مرکز آموزش سازمان به منظور بهبود 
اکوسیستم فناوری اطاعات و ارتباطات با مشارکت بخش خصوصی از جمله 
این اقدامات بوده است. مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان در خصوص 
نحوه تنظیم بودجه سازمان نیز توضیح داد: بودجه سازمان هر ساله بر اساس 
پروژه های درخواستی شهرداری و خدمت مورد تقاضای حوزه های بهره بردار 
پیشنهاد و پس از تصویب به اجرا در می آید؛ در این زمینه هرچقدر شهرداری 
منابع مورد نیاز پروژه های تصویب شده را به سازمان تزریق کند، امکان جذب 

آن وجود دارد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در کاشان:

هیچ مشکل ناامنی 
در مرزهای ایران 

وجود ندارد

فرمانده کل انتظامی جمهوری اســامی ایــران گفت: امنیت با 
ثباتی در کشورمان حاکم است و در مرزها نیز هیچ مشکل ناامنی 

وجود ندارد.
سردار ســرتیپ پاسدار حسین اشــتری در حاشــیه برگزاری 
کنگره بین المللی »به وقت حاج قاســم« در کاشان در گفت وگو 
باخبرنــگاران، تاکید کــرد: حافظان مرزهــا، مرزبانی انتظامی 
جمهوری اسامی، ســازمان های نیروهای مسلح از جمله ارتش 
جمهوری اسامی و سپاه پاسداران انقاب اسامی با هوشیاری 
کامل در مرزها حضور دارند و هر حرکتــی را قبل از هر اقدامی 

خنثی خواهند کرد.
وی ادامه داد: به علت همراهی بســیار خوب مردم شریف ایران 
با پلیس و هوشــیاری حافظان امنیت، وضعیت داخل شهرها از 

آرامش و امنیت خوبی برخوردار است.
فرمانده کل انتظامی کشــور درخصوص هوشمندسازی پلیس 
اظهار داشــت: این طــرح در هفته نیــروی انتظامی جمهوری 
اســامی )ناجا( امســال کلید خورد و اقدام های خوبی هم در 
زمینه خدمت رسانی در سامانه پلیس من و هم در زمینه اجرای 

ماموریت ها در سامانه پلیس همراه انجام شده است.
وی تصریح کرد: فعالیت های مطلوبی آغاز شده و هم اکنون بیش 
از ۲۰ خدمت به صورت غیرحضوری به مردم ارائه می شــود و در 
اجرای ماموریت ها نیز ماموران انتظامی در سراسر کشور راحت تر، 

سریع تر و با دقت بیشتر ماموریت ها را انجام می دهند.
سردار اشــتری افزود: تاش می کنیم تمامی خدمات پلیس به 
صورت هوشمندانه به مردم ارائه شود و اجرای ماموریت ها نیز بر 

پایه پلیس حرفه ای و حرفه گرایی صورت پذیرد که این مهم در 
آموزش ها لحاظ شده تا با هوشمندسازی بتوان با دقت بیشتر و 
سرعت بیشتر به مردم خدمات رســانی کرد. وی اضافه کرد: با به 
کارگیری تجهیزات جدید در ناجا و ارتقای ساختاری که با اباغ 
فرمانده معظــم کل قوا صورت گرفت، امیدواریــم بتوانیم برای 
ارتقای امنیت بیشتر، بیش از گذشــته در خدمت مردم شریف 
و عزیز ایران باشیم. فرمانده کل انتظامی کشور اظهار امیدواری 
کرد که اعتمادی که مردم بــه ناجا پیدا کرده انــد که باالترین 
سرمایه همکاران در سراسر کشور است روز به روز افزایش یابد تا 
خدمتگزاران خوبی برای مردم و سرباز الیقی برای والیت باشیم. 
سردار اشــتری برای حضور در کنگره بین المللی »به وقت حاج 

قاسم« به کاشان سفر کرده است.

 خبر اول
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نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

زاینده رود باید از محل برداشت بن-بروجن حذف شود

دبیر کمیته هماهنگی خانه های هالل استان اصفهان خبر داد:

دومین تمرین پناهگیری و خروج اضطراری خانه های هالل

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

همیاران استان اصفهان؛ الگوی کشوری هستند

خانه ملت
خـــبــــر

 هالل احمر
خـــبــــر

بهزیستی
خـــبــــر

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: در 
حال حاضر الزم است نمایندگان و استاندار اصفهان 
میزان اعتبار پروژه های احیای زاینده رود در سال ۱۴۰۱ را مشخص کنند 
تا زمانی که الیحه در مجلس شورای اســامی بررسی می شود این اعتبار 

مطرح شود و در بودجه تخصیص داده شود. 
مهدی طغیانی در گفت وگــو با خبرنگار ایمنا در خصــوص ردیف بودجه 
پروژه انتقال آب بن-بروجن اظهار کرد: در حال حاضر مســئله اساســی 

امروز ما برداشت از زاینده رود است، از این رو در خصوص پروژه انتقال آب 
بن-بروجن بارها درخواست بررسی مجدد داشــته ایم. وی افزود: مطلوب 
است پروژه انتقال آب بن-بروجن از منابع آبی استان چهارمحال و بختیاری 
و حوزه آبریز کارون تأمین شــود، بنابراین زاینده رود باید از محل برداشت 
پروژه انتقال آب بن-بروجن حذف شــود زیرا بیش از ۹۳ درصد رودخانه 
زاینده رود در اســتان اصفهان و تنها ۷ درصد این آبریــز در چهارمحال و 

بختیاری قرار دارد.

دبیــر کمیته هماهنگــی خانه های هال اســتان 
اصفهان از برگــزاری دومین تمریــن پناهگیری و 
خروج اضطراری خانه های هال در استان همزمان با سالگرد زلزله بم و به 
مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بایای طبیعی در خانه های 

هال استان خبر داد. 
محمدنوید متقی اظهار داشــت: دومین مرحله تمرین پناهگیری و تخلیه 

اضطراری ویژه خانه های هال با شعار ایران آماده همزمان با سالگرد زلزله 
بم و روز ایمنی در برابر زلزله، ســاعت ۱۰ صبح در خانه های هال سراسر 
استان برگزار شد.وی بابیان اینکه افزایش آمادگی عمومی برای مواجهه با 
اثرات حوادث طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: با اجرای این 
تمرین بیش از ۳۶۰۰ نفر در ۳۶۷ خانه هال آموزش های الزم برای هنگام 

وقوع زلزله را فراگرفتند.

رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور در ســفر دو روزه خود به 

اصفهان از مراکز تحت نظارت بهزیستی بازدید کرد. 
فاطمه رضوان مدنی در سفر استانی خود به اصفهان ضمن دیدار با مدیرکل 
بهزیستی اســتان، همکاران حوزه پیشــگیری از؛ مرکز ژنتیک بهزیستی 
استان، مرکز درمان اعتیاد اقامتی ماده ۱۶، مرکز اقامتی میان مدت آینده 
روشن، مرکز الگوی جامع درمان اعتیاد، خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، خانه 
همیاران بازدید کرد. وی در دیدار از خانه همیاران، همیاران استان اصفهان 

را الگوی کشور دانست و گفت: انجام فعالیت های داوطلبانه بسیار ارزش و 
فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در زندگی است و گروه های همیار با تدبیر 
و تأمل وداشتن دغدغه همنوعان نقش مؤثری در تحوالت زندگی خود و در 
روند توسعه و تکامل جوامع دارند. رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، افزود: با توجه به اینکه فرهنگ محات در 
یک شهر نیز با همدیگر متفاوت است اما همیاران به جهت داشتن فرهنگ 
نوعدوستی و ارائه خدمات روانشناختی و اجتماعی بخوبی این تفاوت ها را 

درک کرده و با شناخت محلی در راستای ارائه خدمات تاش می کنند. 



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

امکان توافق هسته ای وجود دارد
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: اگــر غربی هــا رویکردهــای گذشــته 
خــود را تکــرار نکننــد، امــکان موفقیــت 
ویــن  در  هســته ای  توافــق  و  مذاکــرات 

اســت. امکان پذیــر 
عبــاس مقتدایــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
دربــاره مذاکــرات هســته ای و آغــاز دور 
جدیــد ایــن مذاکــرات در ویــن، اظهــار 
ــل  ــارات کام ــا اختی ــی ب ــرف ایران ــرد: ط ک
ــده  ــاده ش ــرات آم ــور در مذاک ــرای حض ب

اختیــار  در  مربوطــه  دســتورالعمل های  و 
از  و  گرفتــه  قــرار  کننــده  مذاکــره  تیــم 
اختیــار کافــی بــرای پیش بــرد مذاکــرات 
برخوردارنــد و مجلــس شــورای اســامی 
ضمــن برگــزاری جلســات مختلــف بــا وزیــر 
ــد در  ــده ارش ــره کنن ــه و مذاک ــور خارج ام
مذاکــرات در جریــان رایزنی هــای هســته ای 
افــزود:  قــرار دارد. وی  بــه طــور کامــل 
رویکردهــای مجلــس به تیــم مذاکــره کننده 
هســته ای منتقــل شــده و توضیحــات الزم از 
ســوی آنــان نیــز بــه کمیســیون امنیــت ملــی و 

سیاســت خارجــی مجلــس ارائه شــده اســت. 
ــال  ــه دنب ــه ب ــرد ک ــم بگی ــد تصمی ــرب بای غ
منافــع بــرای همــه اســت یــا می خواهــد 
صرفــاً خــودش منفعــت ببــرد و ایــران را 
از منافــع ملــی خــود محــروم کنــد. ایــن 
ــه  ــا و ب ــه غربی ه ــت ک ــی اس ــم اساس تصمی
ــر  ــد و اگ ــاذ کنن ــد اتخ ــا بای ــژه اروپایی ه وی
ــند و  ــته باش ــی نداش ــر باج خواه ــا ب ــان بن آن
رویکردهــای گذشــته خــود را تکــرار نکنند، 
توافــق امکان پذیــر اســت. نماینــده مــردم 
اصفهــان در مجلــس، تصریــح کــرد: بــدون 

شــک جمهــوری اســامی ایــران تحت فشــار 
هیچ چیــزی را نخواهــد پذیرفــت، امــا در 
ــا  ــه ب ــم ک ــام کرده ای ــا اع ــال باره ــن ح عی
ــادل  ــره و تب ــام مذاک ــاده انج ــا آم ــام دنی تم
همه جانبــه هســتیم، ولــی منافــع ملــت ایــران 
بایــد در باالتریــن ســطح مــورد لحــاظ قــرار 
گیــرد و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه طرح 
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو کامــل تحریم هــا 
ــوب  ــران مص ــت ای ــوق مل ــت از حق و صیان
ــر آن  ــز ب ــس نی ــته مجل ــال گذش ــاه س آذرم
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شهرستان

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
حمام  تزئینات  مرمت  عملیات  پایان  از  کاشان  شهرستان 
تاریخی »خان« یا حمام »رازقیه« در راسته اصلی بازار بزرگ 
این شهر خبر داد. مهران سرمدیان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: حمام »خان« در سال ۱۱۸۷ هجری قمری ساخته شده که 
با توجه به وضعیت مناسب ساخت و استحکام اولیه، توانسته در 
مقابل زلزله سال ۱۱۹۲ هجری قمری مقاومت کند و معماری 

غنی و تزئینات ارزشمند آن از آسیب محفوظ مانده است.
و  تصویری  ماهیت  »خان«،  حمام  نقاشی های  گفت:  وی 
داستانی دارد که در اسپرهای هشتی ورودی این اثر تاریخی 
رسم شده و مربوط به تصویرهایی از خمسه نظامی گنجوی 

همچون ماجرای بهرام گور است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
کرد:  تصریح  بنا،  مرمت  اهمیت  مورد  در  کاشان  شهرستان 
آسیب های  و  تخریب  شدت  تصویرها،  موضوع  به  توجه  با 
موجود در آنها، اجرای این طرح در پروژه های مرمت تزئینات 
وابسته به معماری آثار تاریخی جایگاه ویژه ای دارد که توسط 

استاد مرتضی شبانی اجرا شده است.
الیه برداری،  شامل  نگاره ها  این  مرمت  عملیات  افزود:  وی 

استحکام بخشی، پاک سازی، موزون سازی طرحی و رنگی، 
حفظ  با  نقش ها  و  طرح  تکمیل  و  شناسایی  مستندنگاری، 
اصالت اثر در قسمت های کمبود است که در فاز اول عملیات 

مرمتی قرار دارند.
انجام  مرمتی  آزمایش های  به  توجه  با  تأکید کرد:  سرمدیان 
شده به طور قطع در دیگر اسپرها نیز تصویرهایی از این قبیل 
در زیر الیه هایی از گچ مدفون شده که پس از انجام عملیات 
 الیه برداری توسط کارشناسان، این بخش ها نیز مرمت و احیا

خواهند شد.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
کاشان گفت: حمام تاریخی خان یکی از بناهای ثبتی مجموعه 
بازار کاشان است که در زمینی به مساحت ۱۲۵۰ متر مربع در 
بخش باالی بازار قرار دارد و در روز ۲۵ اسفند سال ۱۳۷۹ به 

شماره ۳۶۲۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی افزود: حمام خان به دستور عبدالرزاق خان کاشی حاکم 
کاشان در دوره کریم خان زند ساخته شده و که دارای تمام 
اجزا و ویژگی های معماری حمام های تاریخی شامل پیشخان، 
سردر، سربینه و ... با تزئینات آجر و کاشی کاری به شکل های 

فیروزه ای و هفت رنگ است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خبر داد:

پایان مرمت حمام »خان« در بازار کاشان

ــاد در خصــوص فــوت دانشــجوی رشــته  دادســتان نجف آب
بــرق دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد گفــت: 
ــر  ــر اث ــگاه ب ــن دانش ــرق ای ــته ب ــجویان رش ــی از دانش یک
برق گرفتگــی در کارگاه علمــی دچــار حادثــه شــد و جــان 

ــت داد. ــود را از دس خ
حســین گرامــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا تأییــد ایــن خبــر، 
اظهــار کــرد: ظهــر ششــم، دی مــاه یکی از دانشــجویان رشــته 
بــرق دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد بــر اثــر حادثــه بــرق 
گرفتگــی جــان خــود را از دســت داد. ایــن حادثــه در حالــی 
رخ داد کــه دانشــجویان تــرم آخــر رشــته مهندســی بــرق در 
ــه  ــای مربوط ــری آموزش ه ــال فراگی ــی در ح کارگاه عمل

بودند.
وی، افــزود: پــس از وقــوع حادثــه، ایــن دانشــجو بــه 
ــات  ــل و عملی ــاد منتق ــری نجف آب ــهید منتظ ــتان ش بیمارس
ــن  ــفانه ای ــا متأس ــد، ام ــام ش ــای او انج ــرای احی ــکی ب پزش

ــرد. ــوت ک ــجو ف دانش
ــی در  ــی های فن ــه بررس ــان اینک ــا بی ــاد ب ــتان نجف آب دادس
ــوز  ــه هن ــن حادث ــت ای ــورد عل ــار نظــر در م خصــوص اظه
ــرق و  ــی اداره ب ــرات کارشناس ــر نظ ــده و منتظ ــل نش تکمی
آتــش نشــانی و جمع بنــدی تمــام نظــرات هســتیم، گفــت: 
فیلم هــای مربــوط بــه ایــن کارگاه مشــاهده شــده و همچنیــن 
آتــش نشــانی و اداره بــرق از محــل حادثــه بازدیــد داشــته اند 
و اکنــون کارگاه مســدود اســت. پیکــر ایــن دانشــجو بــرای 
ــده  ــال داده ش ــی انتق ــکی قانون ــه پزش ــتر ب ــی های بیش بررس

اســت.
ــا  ــی گزارش ه ــه نهای ــه زودی نتیج ــرد: ب ــد ک ــی تأکی گرام
ــود. وی  ــام می ش ــمی اع ــع رس ــق مناب ــخص و از طری مش
اضافــه کــرد: تــا پیــش از جمع بنــدی نظــرات و اعــام نتیجــه 
ــر اســت از اظهارنظــر در خصــوص  ــا، بهت ــی گزارش ه نهای
ــواده  ــا خان ــته ب ــب گذش ــم. ش ــه بپرهیزی ــن حادث ــت ای عل
مرحــوم دیــدار داشــته ام و در حالی کــه ایــن دانشــجوی 
مســیحی در شــب ســال نــوی میــادی فــوت کــرده اســت، 
نبایــد بــا انتشــار مطالــب نادرســت، نمــک بــه زخــم خانــواده 

آن مرحــوم پاشــید.

دادستان نجف آباد خبر داد:

 بررسی فوت دانشجوی
دانشگاه آزاد بر اثر برق گرفتگی

اینفوگرافیک

در  گفـت:  ناییـن  احمـر  هـال  جمعیـت  رییـس 
راسـتای گرامیداشـت سـالروز زلزلـه بـم، دومیـن 
مرحلـه مانـور سراسـری خانه هـای هـال در محلـه 
»تـاب آور دجله« شـهر بافـران این شهرسـتان اجراء 
شـد. محمـد زمانی گفـت: تمرین نحـوه پناهگیری 
از  اضطـراری  خـروج  و  زلزلـه  وقـوع  هنـگام  در 
اماکـن، سـرعت عمـل و حفـظ خونسـردی همـراه 
بـا رعایـت نـکان ایمنـی می توانـد در حفـظ جـان 

اعضـای خانـواده مؤثـر باشـد.
ایـن برنامـه با فرمان دبیـرکل هال احمـر و حضور 
مسـووالن اسـتانی و محلـی بـا شـعار »ایـران آماده« 

اجرا شـد.
تغذیـه  و  اسـکان  جامـع  سـامانه  گفـت:  زمانـی 
اضطـراری )در مواقع بحران( مشـتمل بر ماژول های 
بـا رویکـرد ایجـاد زیرسـاخت جامـع  نرم افـزاری 

امـدادی  شناسـنامه  ایجـاد  و  ارزیابـی  اطاعـات، 
خانـوار و توزیـع اقـام امـدادی اسـت.

وی افـزود: این سـامانه با هدف امدادرسـانی هرچه 
سـریعتر و فعـال سـازی خودکارسـازی فرایندهـا، 
شفاف سازی و مستندسـازی مراحل ثبت اطاعات 
آسـیب دیده،  خانـوار  بـه  شـده  وارد  آسـیب های 
و  مردمـی  کمک هـای  و  امـدادی  اقـام  توزیـع 
بیـن المللـی بـه خانوارهـا و ارتباطات لحظـه ای آن 
بـا اقـام امـدادی موجـود در انبـار و جلوگیـری از 
اتـاف زمان و منابع و کاهش هزینه ها و تسـریع در 
پاسـخگویی از طریق الکترونیکی سـازی فرایندها، 

توسـعه یافته اسـت.
در سـاختار فنـاوری اطاعـات ایـن فراینـد می توان 
تخصیـص انـواع اقام امـدادی درگیـر در حوادث 

را نیـز ثبت و پیگیـری کرد.

بـه  اشـاره  بـا  گلپایـگان  شـهردار   
در  شـهروندان  از  یکـی  خودسـوزی 
علـت  گفـت:  شـهر  ایـن  شـهرداری 
مجموعـه  ایـن  بـه  خودسـوزی  ایـن 
شـکرزاده  پیمـان  نمی شـود.  مربـوط 
اظهـار کـرد:  ایسـنا  بـا  در گفت وگـو 
دو شـخص حقیقـی بـا یکدیگر برسـر 
ملکـی واقـع در خیابـان شـهید خرازی 
گلپایـگان اختـاف پیـدا می کننـد که 
ایـن موضـوع ارتباطـی به شـهرداری و 
پرسـنل آن نـدارد، امـا امـروز دعـوای 
ایـن دو نفـر به داخل فضای شـهرداری 
کشـیده می شـود و متاسـفانه یکـی از 
افـراد اقـدام بـه خودسـوزی می کنـد، 
امـا خوشـبختانه با توجه بـه حضور تیم 
آتش نشـانی در سـاختمان شـهرداری، 
ممکـن  زمـان  سـریع ترین  در  آتـش 

از  یکـی  البتـه  می شـود؛  خامـوش 
کارکنـان شـهرداری که بـه کمک آن 
فـرد رفتـه بـود از ناحیـه دسـت دچـار 
گفـت:  وی  اسـت.  شـده  سـوختگی 
ایـن اختاف ملکی از سـال ۹۲ شـروع 
بـه  اقـدام  کـه  زمانـی  و  اسـت  شـده 
سـاخت پارک شـهید خـرازی کردیم 
در ملـک مذکـور فضای سـبزی ایجاد 
اختافـات  هسـتیم  منتظـر  و  نکردیـم 
از طریـق سیسـتم قضایـی حـل شـود 
تـا مشـخص شـود مالـک زمیـن چـه 
بـرای خریـد  بـا وی  تـا  فـردی اسـت 
ملـک وارد مذاکره شـویم. به گزارش 
ایسـنا؛ فـردی که اقـدام به خودسـوزی 
کـرده از بیمارسـتان گلپایـگان به یکی 
از بیمارسـتان های اصفهـان اعزام شـده 

اسـت.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان خبر داد: 

 دومین مرحله مانور سراسری خانه های هالل
در محله »تاب آور دجله« شهر بافران

شفاف سازی شهردار گلپایگان درباره خودسوزی در شهرداری:

به این مجموعه مربوط نمی شود

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خور و بیابانک گفت: اقامتگاه های 
بوم گردی یکی از بهترین محرک های رونق اقتصادی این شهرستان و ظرفیت بزرگ توسعه گردشگری 

منطقه به شمار می رود.
بالقوه ای برای جذب گردشگر در سطح  قابلیت های  این شهرستان  افزود: هرچند در  ایرجی  عباسعلی 
بین المللی و ملی وجود دارد؛ اما تقویت زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری، حمایت از سرمایه گذاران 
در بخش گردشگری، توسعه گردشگری دیجیتالی، تبلیغ و معرفی ظرفیت ها و جاذبه ها، توانمندسازی 
فعاالن بخش گردشگری با برگزاری دوره های مختلف، برگزاری همایش ها و جشنواره ها ضروری است.

وی خور و بیابانک را دانشگاه و قطب اقامتگاه های بوم گردی کشور دانست و افزود: فعاالن این صنعت 
برای توسعه گردشگری فراهم کنند. رییس  بسیار خوب زمینه را  از ظرفیت های  استفاده  با  توانسته اند 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خور و بیابانک خاطرنشان کرد: طبیعت بکر، جاذبه های 
جذب  را  گردشگران  که  است  نابی  ظرفیت  تاریخی  آثار  و  سنتی  غذاهای  صنایع دستی،  روستایی، 
می کند که باید تاش شود این جاذبه ها را به مسافران معرفی کنیم. ایرجی اظهار داشت: این شهرستان 
با برخورداری از بناهای تاریخی و جاذبه های طبیعی و مذهبی منحصربه فرد هرساله شاهد بازدید شمار 

زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
وی افزود: این شهرستان به دلیل وجود آداب ورسوم، فرهنگ محلی و سنتی بکر، چشم اندازهای زیبا و 

منحصربه فرد طبیعی می تواند به عنوان قطب صنعت گردشگری کشور و استان اصفهان مطرح شود.
ایرجی حوزه های طبیعی، مذهبی زیارتی، تاریخی، تفریحی و سامت را از جمله مقاصد گردشگری 
منطقه بیان کرد و گفت: دریاچه نمک، دهکده نمکی، کویر مصر، رمل های ماسه ای، چال سلکنون، 
تخت عروس، تخت عباسی، قلعه های جندق، بیاضه، ایراج، چشمه های گرمه، آبگرم و بازیاب و بقعه های 
میراث  اداره  رییس  هستند.  آثار  این  ازجمله  زادگان  امام  و  جان  مهر  در  والدین  نجم  و  شمس الدین 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خور و بیابانک افزود: بافت تاریخی و معماری کویری روستاهای 
گردشگری خور و بیابانک، مهمان نوازی و پذیرایی گرم کویرنشینان این فرصت را فراهم کرده است 
که این منطقه دارای بهترین گنجینه های گردشگری باشد. وی بابیان اینکه از ابتدای نخست امسال بیش 
از پنج هزار و ۶۵۰ نفر گردشگر در واحدهای اقامتی خور و بیابانک اقامت داشتند گفت: قبل از شیوع 
بیماری کرونا اقامت گردشگران در اقامتگاه های بوم گردی و تأسیسات گردشگری شهرستان بیش از ۳۵ 
هزار نفر بوده است. ایرجی افزود: به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان شیوع کرونا، از ظرفیت 
پذیرش گردشگر کاسته شد. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خور و بیابانک 
گفت: تاکنون برای راه اندازی ۷۲ واحد تأسیسات گردشگری موجود در شهرستان بیش از ۱۷۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده است. وی گفت: در زمان حاضرخور و بیابانک دارای ۷۲ واحد تأسیسات 
گردشگری با ظرفیت پذیرش اقامت بیش از چهار هزار و ۱۵۵ نفر شامل ۶۷ واحد اقامتگاه بوم گردی، 

یک سفره خانه سنتی، ۲ هتل، یک اقامتگاه سنتی و یک مهمان پذیر است.
ایرجی ادامه داد: قرار است ۹ واحد تأسیسات گردشگری دیگر در سال آینده به این مجموعه ها اضافه 
به اشتغال ۳۷۲  با اشاره  بیابانک  اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خور و  شود. رییس 
نفری در تأسیسات گردشگری این شهرستان گفت: ایجاد ۳۲ واحد اقامتگاه و مجتمع گردشگری در 
و  افزایش می یابد  به ۱۰۴ واحد  بیابانک  و  است که مجموع واحدهای گردشگری خور  اقدام  دست 
برای حدود ۱۷۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود. وی افزود: این اقامتگاه ها در شهرهای خور، 
گلستان،  عروسان  نصرآباد،  هد،  مهرجان،  نیشابور،  فرحزاد،  مصر،  گرمه،  بیاضه،  روستاهای  و  جندق 
ایراج، چاهملک و آبگرم پذیرای مسافران عبوری و گردشگران ایجاد خواهد شد. ایرجی با اشاره به 
بیابانک مربوط  بیابانک گفت: آثار تاریخی ثبت شده خور و  آثار تاریخی ثبت شده شهرستان خور و 
به دوره های ساسانی، پهلوی، ایلخانان، قاجاریه، صفویه، صدر اسام، سلجوقی و قرن هفتم است. وی 
بیان داشت: نارنج قلعه بیاضه، آرامگاه استاد حبیب یغمایی، بقعه شمس والدین محمد مهرجان، مسجد 
عرب ها، آب انبار ابراهیم آباد، خانه یغما، خانه کافی، حسینیه و شبستان مساجد جامع قلعه جندق، بیاضه و 

فرخی، قلعه جندق، خانه جال ثابتی و بافت تاریخی و قلعه ایراج آثاری است که ثبت ملی شده است.
خور و بیابانک از شمال با شهرستان دامغان در استان سمنان، از جنوب با شهرستان اردکان در استان یزد، 
از شرق با شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی و از غرب با روستای چوپانان در شهرستان نایین هم 

مرز است.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان خور وبیابانک مطرح کرد:

 اقامتگاه های بوم گردی
ظرفیت بزرگ توسعه گردشگری

گفت و گو



Representatives from China, 
France, Germany, Russia, 
Britain and Iran are negotiat-
ing in Vienna to bring back 
the 2015 nuclear, officially 
called the Joint Comprehen-
sive Plan of Action, back to 
life.
The United States is involved 
in the talks indirectly. 
It is the eighth round of talks 
in Vienna, the Austrian cap-
ital, which started in April. 
Six rounds were held during 
the administration of Hassan 
Rouhani and two round in the 
new Ebrahim Raisi adminis-
tration.
Wang Qun, the Chinese envoy 
to the Vienna-based interna-
tional organizations, said the 
parties have forged a new 
“common text” on nuclear is-
sues and a “common under-
standing” on lifting sanctions, 
CGTN reported on Tuesday.

“Lifting sanctions is one of 
the most important topics 
in the negotiations. Actually, 
there are two topics. The first 
one is how Iran will restrict 
its nuclear program. The sec-
ond one is about lifting sanc-
tions,” Wang explained.
“The biggest problem lies 
with the United States be-
cause the United States quit 
the nuclear agreement and 
we had to renegotiate on how 
the United States and Iran 
would resume implementa-
tion of the deal. So sanction 
is still a key issue,” he added.
“More consensus building”
Wang said the negotiators 
agreed to keep negotiating 
thoroughly with a focus on 
these key points during this 
round of talks.
All these consensuses laid 
a solid foundation for this 
round of talks and all parties 

concerned should focus on 
them, especially the exist-
ing ones, and work hard to 
expand to new areas while 
“properly” handling the dif-
ferences, the Chinese diplo-
mat added.
“We hope that all parties can 
take practical measures to 
jointly safeguard the current 
momentum and atmosphere 
of the negotiations and push 
for an early conclusion of 
a package solution,” Wang 
said.
China will continue to firm-
ly support the resumption 
of negotiations between the 
United States and Iran on 
implementing the agreement, 
participate constructively in 
the follow-up negotiations, 
and work with all parties to 
push for results, said the Chi-
nese envoy.
The U.S. government under 

Donald Trump withdrew from 
the 2015 nuclear agreement 
in May 2018 and unilateral-
ly re-imposed sanctions on 
Iran. Trump also added new 
sanctions on Iran under his 
“maximum pressure” cam-
paign against the Islamic 
Republic.  Iran waited for a 
full year to see the European 
parties to the JCPOA com-
pensate the country for the 
sanctions, however, seeing 
no action, Iran gradually 
started to remove limits on 
its nuclear program in May 
2019.
Under the JCPOA, Iran 
agreed to put limits on its 
nuclear activities in exchange 
for termination of economic 
and financial sanctions.
“The United States has im-
posed countless sanctions, 
ranging from primary sanc-
tions to secondary sanctions. 
So we emphasized at the be-
ginning of the talks that one 
should have a sense of right 
and wrong,” the Chinese dip-
lomat said.
On Tuesday, Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdol-
lahian expressed optimism 
about the ongoing talks in 
the Austrian capital, saying 
the negotiations are moving 
“in a good direction” and an 
agreement is possible if other 
parties show “goodwill” and 
“seriousness.”
“We believe that if the oth-
er sides continue the talks, 
which have just started in this 
phase, with goodwill, it will 
be possible for all parties to 
reach a good agreement for 

all parties and we can realize 
this goal,” Amir Abdollahian 
told reporters, according to 
Press TV.
“If the opposite parties show 
seriousness along with good 
faith, reaching a good agree-
ment in the near future is 
conceivable,” he added.
The important point, the for-
eign minister added, is that 
the negotiating sides have 
reached a “unified, joint text,” 
which is currently the focus 
of the Iranian team.
He said the two sides were 
busy discussing and trying 
to reach an agreement over 
the outstanding issues men-
tioned between parentheses 
in the text, adding the teams 
“are working intensively.”
The Chinese diplomat also 
said sanctions must not be 
imposed on Iran during the 
negotiations and warned 
against “double standards” 
and pursuing “selfish inter-
ests”.
“Sanctions should also not be 
used for threatening casually 
and new sanctions should 
not be introduced against 
Iran during the negotiations,” 
Wang remarked.
The Joe Biden administra-
tion imposed fresh sanctions 
on two Iranian government 
agencies and several officials 
on December 7 during the 
previous round of talks.
The eighth round of negoti-
ations during the Christmas 
and New Year holidays re-
flected the sense of urgency 
on all parties to resume nego-
tiations, Wang said.

JCPOA negotiators agree on ‘common understanding’ on nuclear steps, lifting sanctions: China

Discover Iran’s 
‘oldest’ bas-relief 
carvings in Ker-
manshah
Iran is somehow an open-air 
museum of ancient and prehis-
toric heritage, which testify to 
the colorful past of the nation 
yet many of them are nearly 
lost in time. Among those, An-
ubanini bas-reliefs are widely 
believed to be the oldest rock 
reliefs in the country.
They are four reliefs that are as-
sociated with the Lullubi civiliza-
tion due to depicting Lullubian 
kings as conquerors. They can 
be found on the northeastern 
edge of the modern Sarpol-e 
Zahab in Kermanshah province, 
about twenty kilometers east 
of the border between Iraq and 
Iran. They are linked with the 
people known as Lullubi and 
Simurrums, who lived in the 
Zagros Mountain range almost 
5000 years ago.
The kingdom of Lullubi, in 
the valley of the Diyala river, 
is mentioned several times in 
the cuneiform texts from an-
cient Iraq; the first references 
date to the third millennium BC 
(Naram-Sin’s famous Victory 
Stela in the Louvre), while the 
most recent texts belong to the 
Neo-Assyrian age, according to 
Livius.org; a website on ancient 
history written and maintained 
since 1996 by the Dutch histo-
rian Jona Lendering.
The heavily damaged can be 
dated to c.2000 BC because one 
of the reliefs has an inscription 
that explains that the victorious 
ruler is called Anubanini, and 
this man is also known from 
sources from the Isin-Larsa 
period. The other three reliefs 
probably date back to about the 
same age. All reliefs show the 
king, facing right and holding 
a bow and a battle-ax, standing 
on a defeated enemy; in the sky, 
symbols of the celestial deities 
can be seen. On the Anubanini 
relief, the goddess holds two 
naked captives, which are tied 
to each other with ropes. Be-
low the king and the deity, six 
other prisoners of war can be 
seen. This relief is the most in-
teresting of the quartet: not only 
because it is well-preserved, but 
also because it was the model 
of the Achaemenid king Darius’ 
Behistun relief, which is about 
fifteen centuries younger.  Be-
low the Anubanini relief, a fifth 
monument can be discerned: it 
dates back to the Parthian age 
and shows a king named Go-
tarzes, seated on a horse, and a 
man - perhaps a governor or a 
satrap - who appears to be sa-
luting him. 

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

Persepolis edge 
Sepahan, Estegh-
lal defeat Foolad
Persepolis football team 
earned a 1-0 vital win against 
Sepahan to leapfrog them 
in Iran Professional League 
(IPL) table. On Wednesday, 
Kamal Kamyabinia scored the 
sole goal of the match in the 
33rd minute in Arak’s Imam 
Khomeini Stadium. In Tehran, 
Esteghlal defeated Foolad 1-0. 
Mehdi Mehdipour scored a 
long-range goal before the 
hour mark.
Nassaji Mazandaran shared 
the spoils with Naft Masjed 
Soleyman in a 1-1 draw, Pay-
kan drew 1-1 with Padideh, 
Tractor suffered a 1-0 home 
loss against Zob Ahan, Gol 
Gohar were held to a 2-2 draw 
by Mes, Fajr Sepasi played out 
a goalless draw against Ha-
vadar and Sanat Naft defeated 
Aluminum 3-1.
Esteghlal lead the table with 
28 points and are three clear 
of Persepolis at the top.
Sepahan remain third with 22 
points.

Iran condemns Is-
raeli strike on La-
takia as brazen 
violation of Syrian 
sovereignty

Iran’s Foreign Ministry on 
Wednesday condemned the 
Israeli aerial strike on Syria’s 
port of Latakia on Tuesday 
morning, saying the attack is a 
brazen violation of Syria’s sov-
ereignty, an act of aggression, 
and a clear example of the Tel 
Aviv’s objectives to create cri-
sis and chaos in the region.
The attack is also an “inhu-
mane and immoral action” and 
amounts to aggression against 
a UN member state, Iranian 
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh said.
Khatibzadeh went on to say 
that Israel sees its security in 
creating instability in the re-
gion.
“The leaders of that regime 
(Israel), who can’t stand sta-
bility, security and calm in 
the region and have defined 
their security in the region as 
being unsafe and as unstable 
as possible, have violated and 
mocked all international rules, 
regulations and norms by 
launching successive attacks 
on the Syrian soil under bogus 
and baseless pretexts,” Khati-
bzadeh said, according to the 
Tasnim news agency.
He stressed that the Syrian 
government and nation have 
the legitimate right to defend 
themselves against the ag-
gressors.
The Foreign Ministry spokes-
man also urged the interna-
tional community to take the 
necessary measures to pre-
vent the recurrence of such 
strikes which threaten region-
al peace and security, warning 
that “silence on such aggres-
sive actions by the Zionist re-
gime will encourage and give 
the green light to the regime to 
continue acts of aggression.”
According to Syrian state 
media, the Israeli air raid on 
the Mediterranean port cause 
“significant material damage”.
It was the second attack of La-
takia in the current month. 
“At around 3:21am (05:21 
GMT), the Israeli enemy car-
ried out an aerial aggression 
with several missiles from the 
direction of the Mediterranean 
… targeting the container yard 
in Latakia port,” SANA state 
news agency cited a military 
source as saying on Tuesday.
Live footage aired by the Syr-
ian television showed flames 
and smoke in the container 
terminal. Later on Tuesday, the 
Syrian government’s media 
office said emergency ser-
vices brought under control 
fires that had broken out in the 
port’s container storage area.
The missile attack also 
wrecked the facades of a hos-
pital, some residential build-
ings and shops, according to 
SANA.
Latakia is Syria’s main com-
mercial port.
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The commander of the Islamic Revo-
lution Guard Corps (IRGC) Navy said 
on Wednesday that Iran has intelli-
gence supremacy in the Persian Gulf 
and regional waters, noting IRGC and 
Army forces have demonstrated the 
military capability of the Islamic Re-
public.
Admiral Alireza Tangsiri made the 
remarks while attending the ceme-
tery of martyrs in Kerman, where the 
body of General Qassem Soleimani is 
buried.
The admiral said today whenever the 
American warships enter the Persian 
Gulf they seek refuge in the southern 
waters of the Persian Gulf near the 
coasts of Arab countries.
“We as the disciples of Haj Qassem 
who have been spirited by this great 
martyr stood against the enemies” 
and of its examples is aborting a 
move by the American forces who in 
early November were trying to steal 
a tanker that was carrying the Iranian 
oil, he clarified.
   Iran is marking the second anniver-
sary of Lt. Gen. Qassem Soleimani, 
the commander of the IRGC Quds 
Force, who was assassinated in a 
U.S. drone strike on January 2, 2020 
near Baghdad International Airport.  
Gen. Soleimani, who is commonly 
known as “Haj Qassem”, was assas-
sinated upon direct order by former 

U.S. president Donald Trump.
Admiral Tangsiri said he and other 
IRGC Navy officials had a chance to 
attend on the “graveyard of our dear 
commander” Gen. Soleimani on the 
second anniversary of his martyrdom 
and “make commitment to continue 
his path” which was “supporting peo-
ple and the rule of jurisprudence”. 
Pointing to the personality of Gen. 
Soleimani, he said, “As the Leader of 
the Islamic Revolution said Haj Qas-
sem was a school of thought… and 
a great and exemplary commander.”
Noting that the Qassem Soleimani 
school should be kept alive, Tangsiri 
insisted that “the school of Haj Qa-
ssem was allegiance to rule of ju-
risprudence and keeping resistance 
movement alive.”
 The admiral said he had been know-
ing Gen. Soleimani since the Kheibar 
operation in 1984, during Iraq’s war 
against Iran.
Noting that Gen. Soleimani was so 
humble that one could not recognize 
that he was a commander, he said, 
“This spirit of Haj Qassem did not 
even change a little even after the end 
of the war (in 1988) and even when 
he was promoted to the rank of ma-
jor general and awarded the Medal of 
Zolfaqar.”
Tangsiri went on to say that before 
Soleimani was martyred he inspired 
the spirit of bravery among the IRGC 
Navy servicemen and after his assas-
sination this spirit was strengthened.
Gen. Soleimani was a legendary 
commander in the war against ter-
rorist groups including Daesh (ISIS). 
Daesh celebrated his assassination 
by the U.S.

Iran has intelligence supremacy in Per-
sian Gulf: IRGC Navy chief

Stating that now is not the time 
to threaten Iran with greater pres-
sure, Russian representative to the 
Vienna talks Mikhail Ulyanov said 
all countries, including Iran and 
the United States, look for the res-
toration of the deal.
Rejecting setting some deadlines 
at the Vienna talks, Ulyanov said 
in an interview with Foreign Policy, 
“This sense of urgency is a little bit 
exaggerated. Yes, it’s urgent, but 
let’s be prudent; let’s [not] set up 
artificial deadlines.”
“Frankly, I’m rather optimistic at 
this stage. I see no objective rea-
sons for being skeptical,” Ulyanov 
noted.
“I cannot guarantee that an agree-
ment will be reached, but I believe 
that chances are very, very high as 
the main prerequisite for success 
is already there,” the Russian en-
voy added. “All countries, all par-
ticipants, including Iran and the 
United States, look for the restora-
tion of the nuclear deal.”
Ulyanov said China and Russia 
persuaded Iran to back away from 
some of its maximalist positions, 
including its insistence that the 
talks focus only on sanctions, not 
the nuclear issue. In the end, he 
said, the Iranians agreed to begin 
negotiations on the basis of a draft 

hammered out by the previous 
Iranian government. The Russian 
envoy at the Vienna talks went on 
to say that now is not the time to 
threaten Iran with greater pres-
sure, saying, “Even if they produce 
a significant amount of nuclear 
material, so what. It cannot be 
used without a warhead, and the 
Iranians do not have warheads.”  
Iran and the five remaining signa-
tories to the JCOA have started a 
new round of talks in the Austrian 
capital of Vienna with a focus on 
the removal of all sanctions im-
posed on Tehran after Washing-
ton’s unilateral withdrawal from 
the agreement and the nuclear 
steps by Iran. Representatives of 
Iran and the P4+1 group of coun-
tries began the eighth round of the 
talks on Monday. The first round 
of talks under Iran’s new President 
Ebrahim Raeisi ended 10 days ago.
The Vienna talks were resumed on 
November 29 after a five-month 
hiatus, marking the first round of 
negotiations under Raisi’s admin-
istration.
Iran and the P4+1 group of coun-
tries sat down for talks in the 
Austrian capital on December 9 
after the talks were adjourned on 
December 3. The participants re-
turned to their capitals for addi-
tional consultation on the two draft 
proposals put forward by Tehran.
During the 7th round, the new Ira-
nian administration presented two 
separate proposals on the removal 
of U.S. sanctions and Iran’s return 
to its nuclear commitments under 
the JCPOA.

Now is not the time to threaten Iran 
with greater pressure: Ulyanov



An exhibition opened on Monday in 
Tehran showcasing a collection of 
photos reflecting on aspects of Gen-
eral Qassem Soleimani’s national 
popularity. Entitled “Sarve Ravan”, the 
exhibition has been organized at the 
Art Bureau of the Islamic Ideology Dis-
semination Organization to commem-
orate the martyrdom anniversary of 
Soleimani who was killed in a U.S. air 
raid in Baghdad on January 3, 2020.
Based on a call for photos published 
by the Iranian Photographers Center 
(IPC) of the Art Bureau, the exhibit was 

scheduled to be organized in the first 
martyrdom anniversary of Soleimani, 
however, it was canceled due to the 
pandemic, IPC director Ehsan Baqeri 
said in a press release published on 
Tuesday.    Over 1,000 photos were 
submitted to the center, about 130 
out of which were selected for the ex-
hibition that will be running until Jan-
uary 19, 2022. The photos have been 
showcased in three categories, Profes-
sionals, Mobile Photos by People, and 
Photos by Young Adults.
“This exhibition illustrates people’s 

affection for General Soleimani, cre-
ating a special ambiance for visitors,” 
Masud Shojaei Tabatabai, director of 
the Art Bureau’s Visual Arts Office, said 
in a visit to the showcase.
He noted that photos have a special 
power to convey a message that other 
art media lack the potential and added 
that the exhibition can provide an op-
portunity for every visitor to get rid of 
the hustle and bustle of ordinary life, 
creating a good mood. “One of the top-
ics that can be noticed in the exhibition 
is General Soleimani’s presence in all 
parts of people’s lives; for example, his 
presence in the occasional Islamic rit-
uals, everyday life of ordinary people, 
meetings with firemen, people’s hous-
es, and Haft Seen table parties. His na-
tional popularity has been represented 
in all parts of society,” a visitor told the 
organizers. Mehri Ezzati, a Photogra-
pher from Mashhad whose two works 
are on view at the exhibition, said, 
“Thousands of mourners bid farewell 
to General Soleimani at his funeral in 
Mashhad.”
“People’s affection for General Soleim-
ani was very amazing for me and I at-
tended his funeral to learn more about 
his political and military character,” 
she added. 

Chinese ambassador to Tehran Chang 
Hua and director of Iran’s Islamic Cul-
ture and Relations Organization (ICRO) 
Hojjatoleslam Mohammad-Mehdi Ima-
nipur have met to discuss expansion of 
cultural relations. 
“China and Iran have many things new 
to present to the world. We should 
give a proper image of the two coun-
tries and present their views in form of 
documentary films,” Imanipur said in 
a press release published on Tuesday.
He also announced ICRO’s readiness to 
boost cooperation on cultural studies, 
exhibitions and meetings, and add-

ed that the organization welcomes an 
agreement on the translation of Persian 
and Chinese books in both countries.  
“Universities of the two countries have 
great potentials to play a key role in the 
expansion of cultural relations, and I 
hope we can exploit those potentials,” 
said Imanipur, which took the helm at 
the ICRO in November.
He also proposed that the two coun-
tries should employ their cultural and 
academic elites in a joint effort to or-
ganize meetings to refute Iranophobia 
and anti-Chinese sentiment.
Imanipur also emphasized the need 

to facilitate collaboration on joint film 
projects. 
He said that the expansion of cultural 
relations with China is now a high pri-
ority for Iran, and added, “We are eager 
to establish centers for Chinese studies 
in a number of Iran’s cultural centers.”
For his part, Chang who was accompa-
nied by Chinese cultural attaché Zhozy 
Haw, pointed to the 50th anniversary of 
diplomatic relations with Iran, and said 
2022 is a special year, during which 
the two countries should initiate many 
programs for the expansion of cultural 
relations.

The start of a new year has been cele-
brated by civilizations around the globe 
for thousands of years. In most coun-
tries today, New Year’s festivities begin 
on December 31, but some celebrate it 
at other times. And, even where the date 
is the same, the customs often differ.
Brief History of New Year’s Celebrations
According to History.com, the earliest 
recorded festivities in honor of the new 
year date back 4,000 years to ancient 
Babylon. The first day of the new year 
then was the first new moon following 
the vernal equinox. The occasion was 
marked by a religious festival spanning 
11 days, with a different ritual on each 
day. Throughout antiquity, civilizations 
developed increasingly sophisticated 
calendars that set the first day of the 
new year to an agricultural or astronom-
ical event.
It wasn’t until 46 B.C. that Roman Em-
peror Julius Caesar introduced the Ju-
lian calendar and instituted January 1 as 
the first day of the year. Romans cele-
brated the new year by offering sacri-
fices, exchanging gifts, decorating their 
homes with laurel branches and giving 
or attending raucous parties. Christian 
leaders in medieval Europe temporarily 
replaced January 1 with days having 
more religious significance includ-
ing December 25 (birth of Jesus) and 
March 25 (Feast of the Annunciation). 
However, in 1582, Pope Gregory XIII 
reestablished January 1 as New Year’s 
Day based on the calendar then estab-
lished as the Gregorian calendar, which 
is the one in use by most nations today.
How New Year’s is Practiced Around the 
World Today
China
Officially, China recognizes January 1 
as the first day of the new year. Cultur-
ally, the first day of the Chinese New 

Year in 2016, the Year of the Monkey, 
will be February 8, however. Chinese 
New Year is based on the Chinese lunar 
calendar and preparations begin seven 
days before New Year’s Eve. They in-
clude a thorough cleaning of the house 
to sweep out any bad luck from the old 
year, buying decorations, presents, and 
purchasing new clothes (especially for 
children). The Spring Festival (start of 
the new year) is considered the omen 
for the new year. Words related to “sick-
ness”, “death”, “killing”, “ghost”, etc. 
are forbidden lest they bring bad results 
in the new year. Street celebrations in-
clude a traditional lion dance, which is 
supposed to bring good luck. On the 
head of the lion is a mirror so that evil 
spirits will be frightened away by their 
own reflections.
Ecuador
In Ecuador the New Year is celebrated 
on January 1 and is a time when bad 
luck and grievances of the previous year 
are forgotten. Effigies (aÃ±o viejos) are 
created of just about anyone including 
popular cartoon characters and real po-
litical figures. The viejos are then filled 
with fireworks and burned in the streets. 
Men, dressed in women’s clothing, as-
sume the role of the widows of the vie-
jos. They dance in the streets, begging 
for money to pay for the husbands’ 
funerals.
Ethiopia
The Ethiopian calendar has 13 months 
— 12 months of 30 days plus five or 
six days that comprise month 13. New 
Year’s Day begins in September when 
the country’s long rainy period has end-
ed. In 2014, the Ethiopian New Year will 
fall on September 12. Customs include 
families sharing a traditional meal of flat 
bread and stew and young girls in new 
clothes gathering flowers and present-

ing them to friends while singing tradi-
tional New Year’s songs.
Germany
In Germany, New Year’s eve is called 
“Silvester” after the 4th century Pope 
Sylvester I, whose feast day is observed 
on December 31. The Germans cele-
brate New Year’s Eve with fireworks, 
champagne and boisterous social 
gatherings. Customs include dropping 
molten lead into cold water; the shape 
of the lead resulting in a prediction of 
the future. Also, a portion of the food 
eaten on New Year’s Eve is left on plates 
until after midnight to ensure plentiful 
food in the coming year. Since the early 
1970’s, it has also become traditional 
for Germans to watch the TV recording 
of “Dinner for One”, a black and white 
British comedy sketch filmed in Ger-
many in 1963. This obscure film, which 
has nothing to do with New Year’s, has 
become a unique New Year’s Eve ritual 
in Germany and in other German speak-
ing areas.
Hungary
As in Germany, New Year’s Eve is called 
“Silvester”. Some of the New Year’s tra-
ditions include making a lot of noise to 
scare off demons and evil spirits. Sew-
ing or doing laundry on New Year’s Day 
is considered unlucky. If the first visitor 
on the 1st day of the new year is a male, 
it is considered lucky; if a woman, un-
lucky. Washing your face in cold water, 
especially with a red apple added to the 
water, is supposed to increase your 
chances of staying healthy in the new 
year. In Hungary they also burn effigies 
as in Ecuador, but in Hungary the scape-
goat is known as “Jack Straw”, who is 
carried around the village before being 
burnt. Jack Straw is believed to be an 
embodiment of the evil and misfortune 
of the past year.

Netherlands
New Year’s Eve in the Netherlands is 
generally celebrated with families gath-
ering together to play board games and 
watch (on tv) hilarious summaries of 
the previous year presented by popu-
lar Dutch comedians. At midnight, the 
families often rush out into the streets 
and shoot off fireworks. One of the 
Dutch New Year’s Eve (December 31) 
traditions, beginning after World War 
II, is shooting carbides. Dutch farmers 
fill up their old milk cans with carbide 
and water, then hammer the caps back 
on the cans and heat them up, resulting 
in homemade cannons.
Russia
As in many other parts of the world, New 
Year’s is celebrated on December 31/
January 1 in Russia. Generally a family 
holiday, traditions include gathering for 
a late meal and watching a pre-recorded 
address by the country’s president on 
TV, which concludes with the Russian 
national anthem at midnight. In addition 
to feasting and toasts, people exchange 
gifts and view firework displays in cele-
bration. Due to the fact that Christmas 
celebrations were banished during the 
Soviet era, Russian’s moved those hol-
iday traditions to New Year’s. Children 
wake up on New Year’s Day to gifts 
from Grandfather Frost (Ded Moroz), 
the Russian Santa Claus. The tradition-
al decorated tree is considered a New 
Year’s tree and stays up until the Rus-
sian Orthodox Christmas on January 7.
Saudi Arabia
Saudi Arabia and many other countries 
follow the Islamic calendar, which is 
made up of 12 months and about 354 
days. The first month is called Muhar-
ram and the 1st day of the new year 
is the first day of Muharram (Al-Hijra). 
Al-Hijra commemorates the migration 

of the Prophet Mohammed from Mecca 
to Medina in 622CE. In 2014, Al-Hijra 
will occur on October 25 by the Grego-
rian calendar. There is no specific reli-
gious ritual required on this day and no 
public celebrations. However, people do 
greet each other with “kul aam wintum 
bekhair” (may every year see you well) 
and families usually get together. The 
Islamic New Year is a public holiday in 
places including, but not limited to, In-
dia, Indonesia, Jordan, Malaysia and the 
United Arab Emirates.
Scotland
New Year’s in Scotland, and in some 
other parts of the United Kingdom, in-
cludes an old superstition called “First 
Footing”. According to this superstition, 
good luck comes if the first person to 
set foot in the house on New Year’s Day 
(January 1) is a tall, dark haired man — 
especially if he brings a gift of food or 
coal, which ensures there will be no lack 
of food or warmth in the household. On 
New Year’s Day, Scottish children rise 
early and visit their neighbors singing 
songs. They are given coins, mince 
pies, apples and other sweets for the 
sweetness of their singing.
Thailand
A ceremony, called Songkran, is cel-
ebrated on the traditional New Year’s 
Day occurring from April 13-15. It in-
volves washing statues of Buddha and 
the hands of elders to ensure they enter 
the new year spiritually clean. Songkran 
takes place during the hottest time of 
the year in Thailand, and is celebrated 
by throwing water upon others, usually 
with containers full of water like buckets 
and trash cans, water guns and even 
garden hoses. The water is used to 
symbolize washing away bad luck, and 
many Thais also thoroughly clean their 
homes during this time of year.

Foreign Ministry 
promises to legal-
ly pursue cyberwar 
against Iran

The Iranian Foreign Ministry 
said on Tuesday that it will legal-
ly pursue cyberattacks against 
the Islamic Republic at interna-
tional bodies.
The promise by the Foreign Min-
istry to sue those behind cyber-
war was made during a meeting 
between Foreign Hossein Amir 
Abdollahian and General Ghola-
mreza Jalali, the chief of Iran’s 
Civil Defense Organization. The 
two officials also exchanged 
views on developing ties with 
other countries in areas of civil 
defense, including providing a 
basis for scientific and civil de-
fense relations and interactions.
Amir Abdollahian also enumer-
ated Iran’s scientific capabilities 
and the need of certain coun-
tries, including neighbors, to 
such abilities in areas of civil de-
fense, saying the Foreign Minis-
try will tap all legal and political 
tools for developing and updat-
ing this homegrown technology. 
For his part, General Jalali said 
the main important goal of 
his organization is to monitor, 
thwart threats and lessen vul-
nerabilities in the face of foreign 
threats.  He also pointed to new 
form of threats in the world, in-
sisting on the need to take prop-
er legal and political measures 
in this regard.
He added that today the ene-
mies have put launching cy-
berattacks against Iran’s key 
infrastructure on their agenda 
and it is necessary to adopt a 
common defense against such 
threats.

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

To carry Iran’s flag 
by Nikkhah Bahra-
mi in Tokyo among 
top moments from 
2021
To carry Iran’s flag by Iran 
basketball center Samad Nik-
khah Bahrami was chosen by 
fiba.basketball among memo-
rable moments in Asia & Oce-
ania basketball.
Another calendar year gone by 
with 12 months jammed with 
exciting action in Asia & Oce-
ania basketball. To look back at 
what was yet another eventful 
year, FIBA has listed some of 
the most impressive moments 
in 2021.
Being an Olympian is already 
one of the highest achieve-
ments ever for an athlete. But 
being an Olympian and being 
your country’s flag bearer for 
the Opening Ceremony?
The average person can only 
imagine how that would feel.
This was an honor that was 
bestowed to four of Asia’s 
basketball stars for the Tokyo 
Olympics this past year.
Rui Hachimura waved the flag 
of the host nation proudly 
while Samad Nikkah Bahrami 
(Iran) and Patty Mills (Austral-
ia) also did the honor for their 
nations as players the men’s 
basketball national teams. 
Khulan Onolbaatar was also 
the flag bearer for Mongolia as 
a member of the women’s 3x3 
basketball team.

New Year’s Customs Around the World

China to open consulate office in Iran’s BandarAbbas
The Iranian cabinet of ministers voted on 
Wednesday to allow China the permission to 
open a consulate general in the southern port 
city of Bandar Abbas, Tasnim reported.
The cabinet approved the move upon by a 
proposal from the Ministry of Foreign Affairs.
Bandar Abbas is the capital of Iran’s coastal 
province of Hormozgan. The permission has 
been conditional on reciprocal measures and 
conformity to the relevant rules and regula-
tions. China became Iran’s top trading part-

ner in the previous Iranian year which end-
ed on March 20. The value of non-oil trade 
exchanges with China in Iranian year 1399 
(March 2020-March 2021) stood at $18,715 
million. In March 2021, the foreign ministers 
of Iran and China signed a 25-year agree-
ment to develop cooperation between the 
two countries in various fields. The compre-
hensive strategic partnership was announced 
in a joint statement during a visit by Chinese 
President Xi Jinping to Tehran in 2016.
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Iran ready to send specialized labor force to Serbia

Chinese envoy, ICRO CEO meet
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By: PARISA JAMADISource: https://www.abc-amega.com/articles/new-years-customs-around-the-world/

Expressing optimism about revitali-
zation of the JCPOA, Russia’s Depu-
ty Permanent Representative to the 
United Nations has said all necessary 
conditions have been provided for 
achieving success at the Vienna talks.
Speaking in an interview with RIA No-
vosti on Wednesday, Dmitry Polyans-
kiy said that he sincerely believes that 
the negotiating parties will succeed in 
achieving positive results in Vienna 
over Iran’s nuclear deal. 
At first, the participants at the talks 
waited for the Biden government, 
it was a long process, about five 
months. Then, elections were held 
in Iran and a new Iranian team was 
formed. Polyanskiy said Russia has a 
very good team of specialists in Vien-
na, led by Mikhail Ulyanov, the coun-
try’s permanent representative to the 
Vienna-based international organiza-
tions, adding that he is very confident 

about their diplomatic skills.
The Russian diplomat added he is 
very optimistic about the Vienna talks.
All the necessary conditions for the 
expected success are prepared to 
announce that the JCPOA has been 
operationalized again, he remarked.
The new round of the Vienna talks on 
JCPOA Joint Commission was held 
in the Austrian capital of Vienna on 
Monday, Dec. 27. It was co-chaired 
by Iran’s top negotiator Ali Bagheri 
Kani and Deputy EU foreign policy 
chief Enrique Mora. The JCPOA Joint 
Commission meeting was held at the 
Coburg Hotel with the participation of 
delegations from Iran, the P4+1 group 
and the European Union. The trend of 
negotiations was evaluated in the joint 
commission.
In the meeting, it was emphasized that 
most of Iran’s proposals have been in-
cluded in the text.

 Iran’s women’s football team head 
coach Maryam Irandoost says that they 
want to book a place at the 2022 AFC 
Women’s Asian Cup knockout stage. 
Iran are in Group A along with India, 
China and Chinese Taipei.
The 2022 AFC Women’s Asian Cup 
will serve as the final stage of Asian 
qualification for the 2023 FIFA Wom-
en’s World Cup in Australia and New 
Zealand (Regulations Article 4.6), in 
which Australia already qualified auto-
matically as a co-host. Five teams will 
qualify directly for the World Cup via 
the knockout stage (including play-offs 
for fifth place or possibly sixth place), 
and two more teams will advance to 
the inter-confederation play-offs. “We 
know how strong our rivals are in 
Group A but we also know how power-
ful we are. We open the campaign with 

a match against hosts India on Jan 20 
and it will definitely be a tough match. 
Our second match will be against Chi-
na who are the most decorated Asian 
team. China Taipei are also a powerful 
team,” Irandoost said.
Iran football team were supposed to 
hold a 10-day training camp in Char-
leroi, Belgium but the camp was can-
celed. The women’s football team will 
hold a 10-day camp in Kish Island prior 
to the Asian Cup.
“We failed to arrange a single friend-
ly match for the 2022 AFC Women’s 
Asian Cup despite sending invitation 
to 14 countries. They didn’t accept our 
request since Iran’s women’s football 
team are not a strong team but I be-
lieve in my girls and we are looking for 
a place at the competition’s knockout 
stage,” she added.  

Russian diplomat says optimistic about 
success of Vienna talks

Iran coach Irandoost looks for
AFC Women’s Asian Cup knockout stage
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فریبا حسین باالم اظهار کرد: اصفهان 
به عنوان شــهری تاریخی و پایتخت 
فرهنگــی ایــران از دیربــاز دارای 
دروازه هایی زیبا و خاطره انگیز بوده و 
از این رو، منظرهای ورودی آن بارها 
توسط گردشگران مختلف توصیف و 

در خاطره ها ثبت شده است.
وی ادامه داد: اصفهان با توسعه شتابان 
شهر در چند دهه اخیر مانند بسیاری 
دیگر از شهرهای ایران کیفیت مطلوب 
محیطی خود را در محورهای ورودی 
از دست داده و با مشکالت متعددی 
در این خصوص روبرو است که شکل 
گیری ابنیه نامطلــوب، فعالیت ها و 
خدمات نامناسب، آلودگی های بصری 
و اتصال فیزیکی مرزهای شــهرها از 
جمله مهمترین موضوعات قابل ذکر 
در این خصوص اســت کــه در طول 
مسیرهای ورودی به شهر اصفهان، با 

آن مواجه می شویم.
رئیس اداره طرح هــای منطقه ای و 
حریم معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: با نگاهی به 
متون تاریخی و مراجعه به نقشه های 
قدیمــی مشــخص می شــود که 
محورهای ورودی شــهر اصفهان از 
قدمت تاریخی مهمی برخوردار بوده و 
در شکل گیری تحوالت کالبدی شهر 

اصفهان، نقش به سزایی داشته اند.

  تهیه طرحی فرآیندگرا برای 
ورودی های شهر اصفهان

وی افزود: این محورها در ادوار تاریخی، 
دارای نقش های متفاوتی برای برقراری 
ارتباط شهر اصفهان با پیرامون و دیگر 
نقاط کشور بوده است که آگاهی از این 
وضع، ما را در ســاماندهی و کیفیت 
بخشی هرچه بهتر آنها کمک می کند.

حسین باالم با اشاره به اینکه موضوع 
کریدورها و محورهای ورودی شهر، 
نیازمنــد برخــورد و تهیــه طرحی 
فرآیندگرا است، گفت: از آنجایی که 
بافت پیرامونی این محورها و کریدورها 
از کنار هم نشینی تعداد بسیار زیادی 
از پالک هــای کوچک، متوســط و 
بزرگ با کاربری و فعالیت های متنوع، 
مالکیت های گوناگون و ... شکل گرفته 
اســت، این طرح ها باید از کیفیت و 

دیدگاه فرآیندگرایی برخوردار باشد.

  کالبد ورودی های شهر با تمایل 
مالکان و ساکنان شکل می گیرد

وی افزود: چنین طرح هایی با شناخت 
کامل از شرایط محیطی و تحلیل آنها 
تالش خواهد کرد برای دســتیابی به 
اهداف چشــم اندازها، سیاســت ها، 

ضوابط و مقررات، طرح های موضعی 
و پروژه های بنیادینی را پیشنهاد کند 
تا در فرآیندی تدریجی و با احترام به 
خواســت و تمایل مالکان و ساکنان، 
کالبد مورد نظر به تدریج شکل گیرد 

و اهداف طرح محقق شود.
رئیس اداره طرح هــای منطقه ای و 
حریم معاونت شهرسازی ادامه داد: این 
معاونت برای تقویت تصویر ذهنی شهر 
از یک سو و همچنین بهبود کیفیت 
محیطی و ایجاد فضای شهری مطلوب 
در ورودی های شهر از سال های گذشته 
اقدام به انتخاب مشاور و انجام مطالعات 
پایه در طرح های ساماندهی، طراحی 
شهری و بهسازی محیطی محورهای 

ورودی شهر اصفهان کرده است.

  طراحی شهری محور فرودگاه، 
زودتر از سایر ورودی ها

وی بیان کرد: در مطالعات کالن اولیه، 
از همــه ورودی های اصلــی و فرعی 

کالن شهر اصفهان، 11 مورد شامل 
ورودی های فرودگاه، جی، آبشــار، 
دســتجردی، ذوب آهن، آتشــگاه، 
کهندژ، اســتقالل، کاوه، دولت آباد 
و زینبیه شناســایی و نــام هر محور 
متناســب با نــوع کاربری های مهم 
مرتبط با آنها و نقش عملکردی هریک 

از گذشته تاکنون تعیین شده است.
حسین باالم افزود: محور فرودگاه از 
نظر هویت بصری نوع و میزان استقرار 
صنایع، اســتقرار عناصــر نمادین و 
فرهنگی و تاریخی، حفظ و توســعه 
پهنه های سبز و ... مورد توجه بیشتر 
بوده و همواره تالش شــده است این 

محور گویای هویت شهر باشد.

  حریم شــهر اصفهــان برای 
ســاماندهی ورودی ها اصالح 

می شود
وی با بیــان اینکه طراحی شــهری 
محور فرودگاه در اولویت کار مدیریت 

شــهری قرار گرفته اســت، گفت: با 
توجه به اینکه هرگونه اقدام توســط 
شهرداری اصفهان در این محور در گرو 
اصالح خط حریم و الحاق زمین های 
همجوار اتوبان فرودگاه به حریم شهر 
اصفهان است، هماهنگی الزم انجام و 
درخواست اصالح حریم شهر اصفهان 
در سند پهنه بندی حریم و همچنین 
تعیین تکلیف قطعی طرح به شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شده 
است. رئیس اداره طرح های منطقه ای 
و حریم معاونت شهرســازی با بیان 
اینکه تهیه طرح های محورهای ورودی 
در مقیاس طراحی شهری در دستور 
کار این معاونت اســت، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه بخشی از محورهای 
ورودی در خــارج از محدوده شــهر 
اصفهان و در حریم واقع می شــود، 
همراهی دیگر دســتگاه های اجرایی 
در تحقق پذیری این طرح ها بســیار 

اهمیت دارد.

اخبار اصفهان:   رئیــس اداره طرح های منطقه ای و حریم 
معاونت شهرسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
اقدامات زیربنایی برای شکل گیری کالبد ورودی های شهر 
اصفهان آغاز و اجرایی شده است، گفت: یکی از اقدامات مهم 
در این زمینه، نامگذاری 11 ورودی اصفهان متناسب با نقش و 

کاربرد آنهاست.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شکاف مشاهده شده 
در خیابان بزرگمهر اصفهان مربوط به درزهای انقطاعی زیرگذر شهید 
آقاخانی است. به گزارش ایرنا، فیلمی در شبکه های اجتماعی از شکاف 
در سطح خیابان بزرگمهر اصفهان روبه روی بیمارستان شهید آیت اهلل 
صدوقی و باالی زیر گذر شهید آقاخانی منتشر شده است که عده ای آن 

را ناشی از فرونشست زمین دانستند.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از اطالع 

از این موضوع عوامل عمرانی شهرداری اصفهان از مناطق سه و چهار به 
منطقه اعزام شدند و این موضوع مطرح شده است که این شکاف مربوط 
به درزهای انقطاعی زیرگذر شــهید آقاخانی در این خیابان است. وی 
تصریح کرد: مورد خاصی در این منطقه دیده نشده اما بررسی های فنی 
و تکمیلی برای اطمینان بیشتر در حال انجام است. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: نتیجه بررسی های تکمیلی پس 
از پایان آن اعالم خواهد شد. زیرگذر شهید آقاخانی در خیابان بزرگمهر 

اصفهان یکی از بزرگترین تونل های شهری کشور با طولی برابر یکهزار و 
1۵۰ متر و عرض 1۷ متر است که این خیابان اصلی را به خیابان دو طبقه 

تبدیل کرده و در روان سازی تردد روزانه هشت هزار خودرو نقش دارد.
این زیرگذر در ســال 1۳۸۷ و به منظور ساماندهی حلقه دوم ترافیک 
شهری اصفهان احداث شده است. خیابان بزرگمهر یکی از معابر اصلی 
کالنشهر اصفهان است که از شمال به میدان احمدآباد و از جنوب به پل 

بزرگمهر و زاینده رود منتهی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 
مربوط به درزهای انقطاعی زیرگذر است

 شفاف سازی
درباره شکاف خیابان 

بزرگمهر

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان 
از کســب عنــوان برتــر در 
بخش مقاله و عنوان شایسته 
تقدیر در بخش طرح، توسط 
ســازمان مدیریت پســماند 
در  اصفهــان  شــهرداری 
جشــنواره پژوهش و نوآوری 

در مدیریت شهری، خبر داد.
4غالمرضا ساکتی اظهار کرد: 
ســیزدهمین دوره جشنواره 
پژوهش و نــوآوری مدیریت 
شــهری، همانند دوره قبل 
در پنج محور کتــاب، پایان 
نامه، مقاله، طــرح نوآورانه و 
طرح پژوهشــی برگزار شد 
که در ایــن رویداد 2۰29 اثر 
در سایت جشــنواره ثبت نام 
کردند و طی فرایند داوری، 4 
اثر به عنوان رتبه برتر، 1۳ اثر 
به عنوان رتبه برگزیده و 29 
اثر به عنوان شایسته تقدیر، 

معرفی شدند.
وی بــا اشــاره بــه حضــور 
ســازمان مدیریت پســماند 
در این رویــداد علمی، افزود: 
کارشناســان و پژوهشگران 
این سازمان با ارسال چندین 
اثــر در قالب مقالــه علمی، 
طرح و فناوری در این رویداد 
شــرکت کردند کــه یکی از 
مقاله های ارســالی در محور 
خدمات شــهری بــا عنوان 
»آنالیز جامع ریجکت پسماند 
شهری، به عنوان منبع تولید 
سوخت مشتق از پسماند در 
کشــورهای در حال توسعه« 
توانســت رتبه برتــر را از آن 

خود کند.
*ساز و کار فناورانه شهرداری 
بــرای راه اندازی ایســتگاه 
هوشــمند دریافت پسماند 

خشک
مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان 
در خصوص این مقاله که در 
جامع ترین رویــداد علمی-

تخصصی مدیریت شهری در 
کشــور حائز رتبه برتر شده، 
گفت: ایــن مقاله بــه زبان 
انگلیســی نگارش یافته و در 
سال 2۰2۰ در نشریه معتبر 
Renewable Energy بــا 
ضریب تأثیر ۸ منتشــر شده 

است.
جزییــات  مــورد  در  وی 
پژوهــش برگزیده ســازمان 
در این جشــنواره افزود: این 
مقاله گزیــده ای از اقدامات 
فنی این سازمان در راستای 
پروژه تولیــد RDF و مصرف 
آن به عنوان ســوخت کمکی 
در صنایع سیمان بوده که در 
سالیان گذشته پیگیری شده 
و نشان دهنده اقدامات دقیق 
علمــی و فنی این ســازمان 
در راســتای مدیریت اصولی 
پسماند شهری و تبدیل آن به 
انرژی در مسیر توسعه پایدار 

شهری است.
ســاکتی اضافــه کــرد: در 
بخش طرح نوآورانه با محور 
نــوآوری و هوشمندســازی 
شــهری نیز طرح »دستگاه 
مکانیــزه خوددریافت برای 
راه اندازی ایستگاه هوشمند 
دریافت پســماند خشــک« 
حائــز رتبه شایســته تقدیر 
شد که این طرح نیز برگرفته 
از پــروژه تعریــف شــده در 
سازمان مدیریت پسماند، به 
منظور ســاخت یک دستگاه 
خوددریافت پسماند خشک 
شهری است که هم اکنون در 
دانشگاه اصفهان نصب شده 

است.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:
 کسب رتبه برتردر

جشنواره پژوهش ونوآوری 
مدیریت شهری

شهرداری اصفهان با ایجاد و توسعه گلخانه گیاهان گرمسیری در باغ گل ها، 
امکان کسب یک تجربه بدیع و گردش استوایی را با هزینه ای کمتر از یک 
سفر درون شهری برای اصفهانی ها فراهم نموده است. اگر می خواهیم بدانیم 
لذت راه رفتن در کنار گیاهانی که با خنکای اقیانوس اطلس هر روز سبزتر 
می شوند، چگونه اســت، می توانیم خود را به انتهای باغ گل های اصفهان 
برسانیم. اگر روزگاری، بســاط کرونا از پهنه جهان جمع شود و چمدان به 
دست های همیشه در ســفر هم بخواهند، هوایی تازه کنند، باز هم، دیدن 
برخی مکان ها و موقعیت های گردشگری برای هر قشر و فردی میسر نیست.

هرچند گردشگری و تفریح در زمره یکی از پرجاذبه ترین فعالیت های امروز 
جهان به حساب می آید اما بهره مندی از آن برای همه مردم امکان ندارد و 
شاید سال ها کار کردن و پس انداز هم نتواند پاسخگوی برآورده کردن آرزوی 
دیدن برخی نقاط گردشگرپذیر جهان برای گروهی از مردم باشد. از این رو 
در صنعت روبه گسترش گردشگری، ظرفیت های تازه ای برای پاسخگویی 

به نیاز تفریح انسان ها اندیشیده شده است.
یکی از ایــن راه ها، بومی ســازی یا ســاخت مدل های مشــابه در درون 
کشورهاست به طوریکه بسیاری از کشورهای فعال در گردشگری، پا را از 
اقلیم حاکم بر کشور خود فراتر گذاشــته اند و توانسته اند با کمک گرفتن 

از دانش بشری، به برآورده کردن نیازهای تفریحی بشر دست پیدا کنند.

  تنفس در بین درختان استوایی بدون سفر به کارائیب
فراهم کردن جزیره های استوایی در کشورهای خشک و گرم، ایجاد جزیره در 
کشورهای بدون ساحل، ساخت سازه های یخی دائم در کشورهای کم بارش 
و ... از نمونه دستاوردهای حاصل از پیوند علم و صنعت گردشگری است. در 
کشور ما هم نمونه هایی هرچند کوچک و اندک در برخی شهرها شکل گرفته 
و در دل شهری که به نصف جهان شــهره است، بخشی از جهان استوایی، 

شبیه سازی شده است.
اگر شهروندی اصفهانی و بلکه هر ایرانی، حال و هوای قدم زدن در باغ های 
استوایی به سرش بزند، قطعاً مشهورترین مقصد، جنگل ها و باغ های کارائیب 

است؛ جایی با فاصله دو قاره آن سوتر از ایران!

  300 گیاه استوایی در اصفهان ریشه کرده است
شهر اصفهان اما اینک با گلخانه گیاهان گرمسیری که بنای ایجاد و توسعه آن، 
در باغ گل ها گذاشته شد، تجربه یک سفر استوایی را با هزینه ای کمتر از یک 
سفر درون شهری برای اصفهانی ها فراهم کرده است تا اگر می خواهیم بدانیم 
لذت راه رفتن در کنار گیاهانی که با خنکای اقیانوس اطلس هر روز، سبزتر 
می شوند، چگونه اســت، می توانیم خود را به انتهای باغ گل های اصفهان 
برسانیم و با وارد شدن به زیر سقف 2۰ متری گلخانه گیاهان گرمسیری، 
بیش از ۳۰۰ نوع گیاهی که مشابه آن در باغ های استوایی بریتانیا، جزایر 

کارائیب و اقلیم گرمسیری جنوب ایران رشد می کنند، را ببینیم.

  کلکسیون گونه های گیاهی باغ گل ها تکمیل می شود
مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان می گوید: شهرداری اصفهان برای این تجربه استوایی گردشگران، 
۷۰۰ مترمربع از مساحت باغ گل ها را از سال قبل به ایجاد گلخانه گیاهان 
گرمسیری اختصاص داد و سقف این بنا با سیســتم سازه های ژئودزیک، 
زیبایی دو چندانی به این قسمت بخشیده است. او ادامه می دهد: سقف های 
گنبدی )ژئودزیک(، از لحاظ فیزیکی، بهترین مقاومت را در مقابل نیروی 
خارجی مثل بادهای شــدید یا امــواج ســهمگین آب دارد، همچنین از 
قابلیت های منحصر به فرد این سازه ها می توان به پوشش دهانه ای بزرگ با 

جلوه ای زیبا، وزن کم، سادگی تولید، سرعت نصب و... اشاره کرد.

  ظرفیت بازدید و آشنایی گردشگران اینجا فراهم است
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان هدف از احداث 
گلخانه گیاهان گرمسیری را تکمیل کلکسیون و افزایش تنوع گونه های 
گیاهی مجموعه تفریحی آموزشی باغ گل ها و افزایش جاذبه گردشگری 
عنوان نمود و اظهار می کند: در این باغ، گونه های شاخصی مانند میوه های 
گرمسیری شامل آناناس، انبه، آواکادو، پاپایا، قهوه، کاکائو، گواوا، موز و....، انواع 
درختان و درختچه های زینتی گرمسیری شامل ابوتیلون، تاتوره درختی، 
تکوما، شیشه شور، فردوسی، مورینگا، انوع نخل مانند نخل کوکوس، نخل 
التانیا و.... و انواع گیاهان علفی برگ زینتی و گلدار شــامل ارکیده، آکمئا، 
بیلبرژیا، پدیالنتوس، استرلیتزیا، کریپتانتوس و ... برای بازدید و آشنایی 

گردشگران وجود دارد.
وی افزود: در طراحی محوطه و اجرای پروژه، جلوه های ویژه ای مانند، آبنمای 

صخره ای با سنگ های طبیعی به ارتفاع شش متر در نظر گرفته شده است.

  هزینه 40 میلیارد ریالی شهرداری برای ساخت گلخانه
عرفان منش از هزینه 4۰ میلیارد ریالی شهرداری برای ساخت این گلخانه 
سخن گفته و یادآور می شود: استفاده از علم روز و فناوری برای ایجاد این 
گلخانه مدنظر بوده به طوریکه اجرای بستر خاک با استفاده از روش های 
علمی و نتایج آزمایش های آب و خاک و سیستم تهویه و کنترل دما و رطوبت 

به صورت هوشمند، مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش ویژه

 یک تجربه بدیع، در انتهای باغ گل ها؛

 اقلیم استوایی را 
در قلب نصف جهان تجربه کنید

اقتصاد استان

ورودیهایاصفهانبرایگردشگرانخاطرهانگیزمیشود؛

نام گذاری ۱۱ ورودی شهر اصفهان متناسب با نقش و کاربرد آنها

 اخبار اصفهان:   مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ و ارتقاء 
کیفیت آب شرب را حساس ترین و مهم ترین رسالت صنعت آبفا 
دانست. هاشم امینی در مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی 
آزمایشگاه های آب که موفق به دریافت گواهی نامه تأیید صالحیت 
ISO/IEC1۷۰2۵:2۰1۷ در سال 14۰۰ شده اند گفت: کارکنان 
مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب باید ضمن آشنایی با 
علم روز دنیا و بهره مندی از تجهیزات و فناوری های نوین، زمینه 
نظارت دقیق بر فرایند کنترل کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین 
ارتقاء خدمات رسانی به مردم را بیش از پیش فراهم نمایند. وی 
افزود: در سال های اخیر آزمایشگاه های آبفا در استان اصفهان با 
بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، 
کیفیت خدمات را در سطح استان ارتقاء داده اند. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که کنترل کیفی خدمات 
آبفا به صورت مستمر و پایدار ادامه دارد تصریح کرد: آب شرب پس 
از تأیید مراجع ذیصالح و با نظارت دقیق و مستمر نهادهای مسئول 

در اختیار مردم در شهرها و روستاها قرار می گیرد و سالمت آن از 
نظر کیفی مورد تأیید است.

امینی تأمین آب شرب با کیفیت مطابق با استانداردهای تعریف 
شده را ضروری دانست و اظهار داشت: آب شرب، استراتژیک ترین 
و حیاتی ترین کاالیی اســت که مردم به آن نیاز دارند و متقاضی 
همیشگی آن هستند و به همین دلیل، بهبود کیفیت آن دغدغه 

اصلی فعاالن صنعت آبفا به شمار می آید.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اعالم کرد: 
از کارکنان انتظار می رود با انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی، 
راه های دسترســی آســان و بهتر مردم به خدمات صنعت آبفا را 
هموارتر نمایند تا رضایت مشترکین که اولویت اصلی فعالیت این 
صنعت به شمار می رود همچنان پابرجا باقی بماند. وی در بخش 
دیگری از ســخنانش با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت پساب 
خروجی تصفیه خانه های فاضالب افزود: باید همچنان نظارت دقیق 
و مستمری بر فرایند کیفی پساب تولیدی وجود داشته باشد تا بتوان 
از آن در صنعت و یا پرورش گیاهان غیرمثمر استفاده کرد. گفتنی 
است آزمایشگاه مرکزی آبفای استان اصفهان و آزمایشگاه های آب 
ادارات آبفای سمیرم، تیران و کرون، نجف آباد و شهرضا موفق به 
دریافت گواهی نامه تأیید صالحیت ISO/IEC1۷۰2۵:2۰1۷ در 
سال 14۰۰ شدند. این گواهی نامه پس از انطباق مداوم با الزامات 
استاندارد ISO/IEC1۷۰2۵:2۰1۷ و اخذ تأییدیه در ممیزی های 

مراقبتی ساالنه، به این آزمایشگاه ها اعطا شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی آزمایشگاه های آب اعالم کرد: 

حفظ و ارتقاء کیفیت آب شرب مهم ترین رسالت صنعت آبفا

استاندار اصفهان با اشاره به ویژگی های حرم 
حضرت زینــب خواهر امام رضــا )ع( گفت: 
تشکیل کارگروهی متشــکل از استانداری، 
شــهرداری، فرمانداری و تولیت این آستان، 
ابعاد مختلف رشد و توسعه این حرم مطهر را 

پیگیری کند.
سید رضا مرتضوی در بازدید از حرم امامزاده 
حضرت زینب اصفهان اظهار کرد: پیشــرفت 
فعالیت های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی این 
مجموعه موجب توسعه و تحول هرچه بیشتر 
منطقه در آینده خواهد بود. استاندار اصفهان 
با بیان اینکه توسعه گردشگری از الزامات پیش 
روی اصفهان اســت، ادامه داد: حرم حضرت 
زینب خواهر امام رضا )ع( نقش بسزایی در این 

امر می تواند داشته باشد و نیاز است.
وی تصریــح کرد: کارگروه مذکــور با حضور 
معاون استاندار، شهردار، فرماندار اصفهان و 
متولیان حرم زینبیه تشکیل و زمینه توسعه 

حرم حضرت زینب خواهر امــام رضا )ع( را 
فراهم کند. همچنین شهردار اصفهان در این 
دیدار با بیان اینکه شهرداری اصفهان همراه 
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا )ع( است، 
گفت: منطقــه 14 دارای اهمیت برای همه 
مدیران شهری است و تالش خود را در جهت 
توسعه این منطقه و این آستان مقدس انجام 

خواهیم داد.
علی قاســم زاده با بیان اینکــه حرم حضرت 
زینب خواهر امــام رضــا )ع( در برنامه های 
شهرداری محور توسعه است، افزود: در این 
دوره مدیریت شــهری اعتماد به مردم جزو 
محورهای اصلی اســت و از مشارکت هرچه 
بیشتر مردم اســتقبال می کنیم. وی اظهار 
کرد: شــهرداری منطقه 14 بــا هماهنگی و 
همراهی متولی حرم حضــرت زینب خواهر 
امام رضا )ع( زمینه توسعه عمرانی، فرهنگی 
و اجتماعی بیشــتر را فراهم کند. همچنین 
عضو هیات امنای حرم حضرت زینب خواهر 
امام رضــا )ع( گفت: این حــرم می تواند به 
توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شهر و استان 
کمک کند و الزم است با همراهی و همکاری 
مسووالن اســتان یک اثر فاخر در این دوران 

ایجاد شود.

استاندار اصفهان گفت: طرح توسعه شهرهای 
جدید و ســاخت مســکن ملی نباید خارج 
ازتقاضای واقعی باشد و موجب کوچ اجباری 
برخی روستاییان به شــهرها شود. سیدرضا 
مرتضــوی دردیداربا معاون شهرســازی و 
معماری وزارت راه و شهرســازی با اشاره به 
اینکه طرح توسعه شــهرهای جدید تحمیل 
ارائه خدمات دولت را به همــراه دارد، اظهار 
داشــت: نباید درراســتای تکلیف ساخت و 
جهش ملی مســکن خارج از تقاضای واقعی 
مســکن تولید و موجب کوچ اجباری مردم 
از روستاها و شــهرهای کوچک به شهرهای 
جدید شویم. وی افزود: شهرسازی و توسعه 
مســکن باید مورد بازنگری قرار بگیرند زیرا 
الحاق برخی از شــهرهای جدیــد به حوزه 
شــهری موجب هدر رفت منابــع و عواقب 
زیادی به همراه دارد که به نظر می رسد الگوی 
مسکن مهر در سال های گذشته کشور باید 
مورد بررســی قرار بگیرد و آســیب های آن 
شناسایی شــود. اســتاندار اصفهان با تاکید 
به اینکه ســاخت مســکن یک نیاز اســت، 
تصریح کــرد: البته چگونگی پاســخ به این 
نیاز و نیزکمیت و کیفیت ســاخت مسکن، 
سهم و جایگاه و پاسخ به نیاز به الحاق و بافت 

فرسوده بسیار اهمیت دارد. وی ادامه داد: ما 
اعتقاد داریم تصمیم گیری ســاخت مسکن 
انبوه ملی در اختیار اســتان ها قراربگیرد تا 
متناسب با شرایط بومی و فرهنگی هرمنطقه 
ساخت وســازصورت گیرد. مرتضوی گفت: 
متاســفانه با وجود نیازبه مســکن دراستان 
اصفهان مســکن مهر برخی از نقاط استان 
همچنان بدون مشتری و متقاضی باقی مانده 
است و تمایلی برای خرید آن نیست. فرزانه 
صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری 
وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: ما هم معتقد 
به ساخت مســکن عاقالنه و حساب شده در 
شهرها هستیم زیرا دولت مسوولیت و دخالت 

در بخشی از ساخت مسکن را بر عهده دارد.
وی افزود: ساخت 4 میلیون واحد مسکن ملی 
از صفر تا صد توسط دولت نشدنی است و باید 
با الگوی ساخت مســکن این رویه را به یک 

اقدام عملی تبدیل کنیم.

استاندار در بازدید از حرم امامزاده حضرت زینب اصفهان خواستارشد:

تشکیل کارگروه توسعه حرم زینبیه
استانداردردیداربامعاون وزارت راه وشهرسازی:

ساخت مسکن در شهرهای جدید نباید موجب کوچ اجباری شود



در حالی وزیر راه از برنامه ریزی برای پلکانی شدن بازپرداخت 
وام نهضت ملی مسکن خبر داده که ســود وام ۴۵۰ میلیونی 

در بازپرداخت ۲۰ ساله حدود ۱.۵ میلیارد تومان خواهد بود.
 طبق آنچه رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی در حاشیه 
عملیات اجرایی ۴۱۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان قم 
خبر داده وزارت راه و شهرسازی در حال توافق با بانک مرکزی 
برای پلکانی شدن بازپرداخت اقســاط تسهیالت نهضت ملی 

مسکن است.
وزیر راه در این باره گفته است:  زمان بازپرداخت اقساط نهضت 
ملی مسکن ۲۰ ساله است که در حال توافق با سازمان مدیریت 
و بانک مرکزی هستیم تا اقســاط این طرح پلکانی و منطبق با 

توانمندی مردم تعیین شود. 

از سوی دیگر بخشی از این اقساط را دولت پرداخت خواهد کرد 
که هزینه های مردم کاهش پیدا کند. البته میزان این حمایت 

دولتی بعدتر اعالم خواهد شد.
هفته گذشــته نیز معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرسازی با اعالم این که نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی 
کشور در تاریخ انقالب اســت که مبلغ و سود تسهیالت در آن 
ثابت نبوده و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین می شود، گفته 
بود: میزان تسهیالت از ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و نرخ بهره 
از ۵ تا ۱8 درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به همه اقشار به 

یک میزان پرداخت نمی شود.
 محمودزاده تاکید کرد: تمرکز در مرحله اول این طرح دهک 
اول تا سوم و در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است. به 

گزارش تسنیم، اگر قرار باشــد وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ 
بهره ۵ درصدی بــه متقاضیان نهضت ملی مســکن پرداخت 
شود، مبلغ قسط ماهانه این وام در سال اول ۲ میلیون و 3۲۰ 

هزار تومان است.
 این مبلغ در دوره پنجم )ســال ۵( بــه ۲ میلیون و 6۱۱ هزار 
تومان افزایش می یابد و در ســال دهم به 3 میلیون و ۲7 هزار 

تومان می رسد. 
در سال پانزدهم میزان اقساط ماهانه به 3 میلیون و ۵۱۰ هزار 
تومان و در سال بیستم میزان اقســاط به ۴ میلیون و 69 هزار 
تومان افزایش خواهد یافت. در مجموع کل پرداخت و سود این 
تســهیالت به ترتیب 7۴8 میلیون و ۲98 هزار تومان و ۲98 

میلیون و ۲98 هزار تومان است.
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اقتصاد نوین

 سود وام ۴۵۰ میلیونی 
وام مسکن ملی چقدر است؟

  ۱.۵ میلیارد تومان 
 در بازپرداخت

 2۰ ساله

صنعت خودروسازی چین از اوایل دهه ۲۰۰۰ به 
طور قابل توجهی توسعه یافته و به تدریج در حال 
تبدیل شــدن به رقیبی برای برندهای شــناخته 
شده و با سابقه جهان است. یک نمونه عالی در این 
 Hongqi( 9 زمینه خودرو هونگ چی ئی-اچ اس
E-HS9( است. این خودرو شاسی بلند لوکس 
تمام الکتریکی توسط یکی از شرکت های مطرح 

خودروسازی چین معرفی شده است.
برخــالف آنچه بســیاری بــاور دارنــد، برخی 
خودروســازان چینی شــرکت هایی با ســابقه 
هستند. گروه فاو )FAW Group( یکی از این 
 شرکت هاست که زمان تأسیس آن به سال ۱9۵3

 باز می گردد.
گروه فاو پیش تر با معرفی خودرو هونگ چی اس 
9 نشــان داد که درباره تولید خودروهای لوکس 
و اســپرت رده باال جدی اســت. هونگ چی اس 
9 ابرخودرویی هیبریدی اســت کــه زیر نظارت 
آمادئو فلیســا، مدیر عامل ســابق فراری، شکل 
گرفت. راهبرد گروه فاو برای ساخت خودروهای 
 فوق لوکس بــا معرفی ئــی-اچ اس 9 ادامه یافته 

است.
هونگ چــی ئــی-اچ اس 9 از نظر 

ظاهری شــبیه به برخی از 
شاسی بلندهای مطرح بازار 

اســت که لزوماً چیز بدی 
نیست. برخی رسانه های 
غربی لقب "رولز-رویس 
کالینان چینی" را به این 
خودرو داده اند. همچنین، 
ئی-اچ اس 9 شباهت هایی 
به خــودرو شاســی بلند 

ب ام و اکس 7 دارد.

هونگ چی ئی-اچ اس 9 با هدف فروش در بازارهای 
اروپایی شــکل گرفته و کشــور نروژ نخســتین 
مقصد صادرات این خودرو در قاره ســبز اســت. 
این نخســتین گام از برنامه توســعه فروش گروه 
فاو در بازار اروپا محسوب می شــود. راهبرد گروه 
فاو شامل معرفی ئی-اچ اس 9 به بازارهای اروپای 
شمال غربی می شــود تا خریداران اروپایی با برند 
هونگ چی آشنا شوند. سپس، عرضه خودروهای 
شاسی بلند با اندازه کوچک و متوسط و مدل های 

سدان در دستور کار شرکت قرار دارد.
از نظر پیشــرانه دو نســخه متفــاوت از خودرو 
هونگ چی ئی-اچ اس 9 در دســترس هســتند. 
یک نســخه دارای دو موتــور الکتریکی )یکی در 
هر محور( اســت که هر یک از آنها توانایی تولید 
۲۱۵ اسب بخار نیرو )۱6۰ کیلووات( را دارند که 
مجموع نیروی خروجی را به ۴3۰ اسب بخار )3۲۰ 

کیلووات( می رساند. 

در نسخه دیگر، موتور الکتریکی ۲۱۵ اسب بخاری 
روی محور جلو قرار دارد اما موتور قرار گرفته روی 
محور عقب 3۲9 اسب بخار )۲۴۵ کیلووات( نیرو 
تولید می کند که مجموع نیروی خروجی را به ۵۴۴ 

اسب بخار )۴۰۵ کیلووات( می رساند.
در تیپ مجهز به پیشــرانه قوی تر، شاســی بلند 
لوکس هونگ چی ئی-اچ اس 9 می تواند طی ۴.9 
ثانیه ســرعت خود را از صفر بــه ۱۰۰ کیلومتر بر 
ساعت برساند و بیشینه سرعت خودرو نیز به ۲۰۰ 
کیلومتر بر ساعت محدود شده است. افزون بر این، 
دامنه حرکت این خــودرو الکتریکی حدود 3۰۰ 
مایل )۴8۲ کیلومتر( با یک بار شارژ کامل عنوان 

شده است.

درباره خط تولید شاسی بلند متفاوت و مشهور به رولز رویس چینی!

ابرخودرویی هیبریدی در جاده بازارهای اروپا می تازد
با حضور معاون نخست وزیر چین انجام شد؛

امضای ۱۴ تفاهم نامه و قرارداد میان چین و سنگاپور
در جریان برگزاری هفدهمین شورای مشترک همکاری های دوجانبه )JCBC( چین و سنگاپور، 
دو طرف توافق کردند که از اهرم اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از چندین محرک همکاری های 
دوجانبه با یکدیگر استفاده کنند. به گزارش بازار؛ در جریان برگزاری هفدهمین شورای مشترک 
همکاری های دوجانبه )JCBC( چین و سنگاپور، دو طرف توافق کردند که از اهرم اقتصاد دیجیتال 

به عنوان یکی از چندین محرک همکاری های دوجانبه با یکدیگر استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، هفدهمین نشست JCBC به ریاست »هان ژنگ«، معاون نخست وزیر چین 
و »هنگ سویی کیت«، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ کننده سیاست های اقتصادی سنگاپور 
از طریق لینک ویدیویی برگزار شد. در بیانیه مطبوعاتی دفتر نخست وزیر سنگاپور در خصوص این 
نشست آمده است: با تسریع تغییرات ساختاری موجود در همه گیری کرونا، دو طرف توافق کردند 

تا زمینه های جدید همکاری، به ویژه در اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز را بررسی کنند.
در ادامه این بیانیه مطبوعاتی آمده است: »برای استفاده از فرصت های عصر دیجیتال، هر دو طرف 
توافق کردند که همکاری در زمینه فناوری را به عنوان یک اصل جدید برای همکاری های مشترک 
در سال جاری میالدی مد نظر قرار دهند که این فناوری ها شامل اقتصاد دیجیتال، تسوعه شهرهای 
هوشمند و همکاری های مشترک در زمینه نوآوری علمی و فناوری خواهد بود«. دو طرف همچنین 
۱۴ تفاهم نامه و توافق نامه را در جریان برگزاری این نشست به امضا رساندن که از جمله می توان به 
تفاهم نامه امضا شده در زمینه کنسرسیوم اتصال »پنجره واحد« بالک چین اشاره کرد که مربوط 
به تسهیل همکاری های تجاری و امور گمرکی میان دو طرف بر اساس سیستم بالک چین خواهد 
شد. هنگ در این خصوص گفت: این پیمان که توسط مقامات گمرکی هر دو طرف امضا شده است، 
کارایی تبادل اطالعات گمرکی و تجارت را بهبود می بخشد و در نهایت هزینه ها را برای بازرگانان 

کاهش خواهد داد.
 هنگ در مقاله ای که در روزنامه چینی زبان Lianhe Zaobao منتشر شد، درباره تمایل سنگاپور 
برای همکاری مشترک با چین در زمینه اقتصاد دیجیتال توضیح داده و این طرح را به صورت وفصل 
تشریح کرد. وی در مقاله خود نوشت: چین با بهره گیری از اقتصاد دیجیتالی که یک سوم تولید 
ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد یکی از رهبران دیجیتال سازی در عرصه جهانی محسوب 
می شود. وی همچنین در خصوص سنگاپور اهمیت تفاهم نامه های امضا شده میان دو طرف نوشت: 
در آسیای جنوب شرقی، ما یکی از سریع ترین اقتصادهای دیجیتال در حال رشد را داریم که پیش 

بینی می شود ارزش آن تا سال ۲۰۲۵ به بیش از 3۰۰ میلیارد دالر افزایش یابد.

اقتصاد دیجیتال
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چارلز هاسکینســون، مدیرعامل 
شرکت IOHK و خالق کاردانو، از 
برنامه های این تیم بــرای بهبود 
پذیرش دیفای در قاره آفریقا خبر 
داد. او اعالم کرد که ســال ۲۰۲۲ 
مملو از فعالیت هــای جذاب برای 
این شبکه خواهد بود. هاسکینسون 
در جدیدترین اظهارات خود اعالم 
کرده که امیدوار اســت با ساختن 
یک پلتفرم مالی جدید، قاره آفریقا 
را با شــگفتی های دنیای دیفای 
آشــنا کند. وی معتقد اســت که 
ارائه چنین خدماتی در بازارهای 
آفریقا، می تواند به دور زدن و کنار 
گذاشــتن بانک های استثمارگر و 
غیراستاندارد این قاره، بسیار کمک 
کند. هاسکینســون گفت: هدف 
من برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ این 
اســت که بفهمم چگونه می توان 
همه قطعات را کنار هم قرار داد تا 
یک تراکنش مالی خرد به صورت 
یکپارچه در کاردانو انجام شــود. 
هاسکینسون گفت که این شبکه 
امیدوار است بتواند خدمات خود 
را به آفریقا کــه جوان ترین قاره از 
لحاظ جمعیتی اســت، گسترش 

دهد. 

مدیرعامل شرکت IOHK و خالق کاردانو خبر داد:

 سفر به آفریقا برای
 بهبود پذیرش دیفای

رمـزارز
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به نقــل از مرکز ملــی فضای 
مجــازی، ســید ابوالحســن 
فیروزآبادی در مراسم رونمایی 
از کتــاب مجموعــه قوانین و 
مقــررات مرتبط با کســب و 
کارهای اینترنتی بــا حمایت 
مرکــز ملــی فضــای مجازی 
و همــکاری انجمــن تجارت 
الکترونیک تهران بــا بیان این 
مطلب افــزود: در عصر حاضر 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی بدون توســعه فضای 
مجــازی و اقتصــاد دیجیتال 
امکان پذیر نیست و در صورت 
محدود سازی فضای مجازی و 
اقتصاد دیجیتال، اصل ضرورت 
توسعه برای کشورها در صحنه 

رقابت جهانی انکار شده است.

   مقررات زدایی یک اصل 
ممدوح

امــروزه با تحوالتی کــه ایجاد 
شده و مشــارکت و بلوغی که 
در جامعه وجــود دارد قوانین 
بالفاصله به گفتمان گذاشــته 
می شــود بنابراین نیاز است تا 
به توافق جمعی لحظه ای برای 
قانون گذاری دســت یابیم که 
این خــود فصل جدیــدی در 
حوزه حکمرانی در جهان است. 
فیروزآبادی تاکیــد کرد: اصل 
مقررات زدایی یک اصل ممدوح 
است و یکی از وظایف مرکز ملی 
فضــای مجازی شــناخت نیاز 
برای قوانین جدید و اجرای این 
اصل و ایجاد تعادل بین مقررات 
زدایی و وضع مقررات مورد نیاز 
جدید است و مرکز ملی به این 

تعادل توجه دارد.
وی گفــت: در حوزه هــای 
مالکیت معنــوی و داده، حریم 
خصوصــی، حقــوق و قوانین 
قراردادها و دارایی های معنوی 
که هنوز در نظام بانکی کشــور 
به رسمیت شــناخته نمی شود 
به دنبال قانون گذاری و مقرره 
گذاری هســتیم و این تأخر در 
پذیرش آن نه تنها در ایران بلکه 
در جهان به دلیل فهم سیاسی 
در قانون گذاری و عدم توجه به 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی با 
چالش روبروست. دبیر شورای 
عالی فضای مجازی با اشاره به 
اینکه چاپ کتاب در این حوزه 
یکــی از راه های تســهیل این 
فرآیند است، تصریح کرد: باید 
در کنار مباحــث قانون گذاری 
در حکمرانی به نظــام توصیه 
که در بســیاری از کشورها اثر 
کارکردی بیشــتری نسبت به 
قانون دارد توجــه کنیم و نیاز 
است تا دستگاه های حقوقی در 
این حوزه نیز وارد شده و عالوه 
بر مقرره گذاری به نظام توصیه 
گذاری بپردازنــد. وی با بیان 
اینکه نقدهای سازنده در حوزه 
سیاســت ها، قوانین و مقررات 
می توانــد به ایــن روند کمک 
کند، افزود: نقدهــای مثبت و 
سازنده ما را به سمت بالندگی 
و تکامل در حوزه قانون گذاری 
در فضای مجازی کشور رهنمود 
می کند و خوشبختانه در جامعه 
در ســطوح مختلف در فضای 
مجازی شــاهد نقدهای مؤثر 
در حوزه های مختلف هســتیم 
که همین امــر موجب وحدت 
نظری در بســیاری از حوزه ها 

شده است.

یک بازی ساده که پر از درس های اقتصادی است؛

ثروتمندان
اینطورفکرمیکنند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: قراردادی با شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در دست اجرا داریم که 
براساس آن ۱۱ رام قطار با تجهیزات شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد. به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه بازدید 
سورنا ستاری از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، و حمید رضا 
طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تفاهم نامه همکاری ۳ جانبه امضا کردند.

سورنا ستاری گفت: با امضای این تفاهم نامه همکاری، زمینه برای تبدیل یک نمونه از واگن های DC به AC منعقد فراهم شد که به 
ارتقای ناوگان حمل و نقل ریلی کشور کمک می کند. وی ادامه داد: قراردادی با شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در 
دست اجرا داریم ۱۱ رام قطار با تجهیزات ایران ساخت شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور افزود: پیوندی عمیق میان ظرفیت های فناورانه دانشگاه ها و صنعت، به ویژه صنایع پیشرفته ایجاد شده که در توسعه کشور 
با رونق اقتصاد دانش بنیان و خالق اثرگذار است. وی ادامه داد: در کنار پروژه های فناورانه جهاد دانشگاهی هستیم و از طرح هایی که 

دارای بهره بردار بوده و به دست شرکت های بخش خصوصی نیازی از کشور را حل کند، حمایت می کنیم.

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورخبرداد؛

پیوستن۱۱رامقطارباتجهیزاتدانشبنیانبهناوگانمترو

خبراول
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 دبیر شورای عالی
 فضای مجازی مطرح کرد:
توسعه اقتصادی 

بدون توسعه اقتصاد 
دیجیتال هرگز

 هیات دولت تشکیل »کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال« 
با عضویــت ۷ عضو کابینــه را تصویب کــرد؛ کارگروهی که 
تصمیمات آن در حکــم تصمیمات هیئت وزیران اســت. به 
گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت برای تشکیل »کارگروه 
ویژه توســعه اقتصاد دیجیتال« به ریاســت وزیر ارتباطات 
و دبیری وزیر اقتصــاد، به طور عملی افزایش ســهم اقتصاد 

دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفت.
به منظور راهبری و هماهنگی توســعه اقتصــاد دیجیتال در 
کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، 
مندرج در اهداف کالن معماری شبکه ملی اطالعات، به استناد 

اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال در هیئت دولت تصویب شد.

ترکیب این کارگروه عبارت اند از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به عنوان رئیس؛ سیداحسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر؛ ســید رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت؛ حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی؛ امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضو کارگروه. 
توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع 
و شتاب بخشی به شکل گیری زیســت بوم اقتصاد دیجیتال، 
حمایت از پلتفرم ها و کســب وکارهای دیجیتال و فناور پایه، 
بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن 
موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه 
مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است که 
این کارگروه برای تحقق آن ها باید تالش کند. بر اســاس این 

مصوبه، تصمیم گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط 
به اقتصــاد دیجیتال و تصویب و اصــالح آئین نامه و مقررات 

مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.
بر اساس این مصوبه، به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، تصمیمات ایــن کارگروه در حکم 
تصمیمات هیئت وزیران است. تشکیل کارگروه ویژه توسعه 
اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم که با پیگیری وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات صورت گرفت، حکایــت از اراده و اهتمام 
جدی دولت در دوره جدید برای توســعه فناوری اطالعات و 

اقتصاد دیجیتال دارد.

دربعدازظهری آفتابی، قبل ازهمه گیری جهانی ویروس کرونا، من و پُل پیف دردفترکار 
ساده اش دردانشگاه کالیفرنیااِرواین نشسته ایم و مونوپولی بازی می کنیم. او به خانهٔ 
پارک پلِیس می رسد که مال من است. می گوید »لعنتی«. من، عالوه برپارک پلِیس، سه 
راه آهن، سه مونوپولی گران قیمت و چند خانه در جاهای مختلف دارم. پول پل پیف ته 
کشیده و حسابی توی دردسر افتاده است. پیِف ۳۹ ساله استاد روانشناسی و متخصص 
این موضوع است که تفاوت درثروت ومنزلت چگونه برارزش ها و رفتارهایمان تأثیر 
می گذارد. روی میزش، در کنار عروســکی کوچک از ایگی پاپ و یک اسباب بازی 
فشاری به شکل مغز، قاب عکسی است حاوی تصویر کنسروسوپ کمپل و این شعار 
که »کمی همدلی کنید!«. شاید پیف اهل همدلی باشد، ولی سرخوردگی اش از بازی 
آشکار است. می گوید منتظر است این بازی »مسخره« تمام شود تا برای شام به خانه 
برود. بازی به نظرش مسخره است چراکه تا حد زیادی به نفع من دستکاری شده است. 
بیش ازیک دهه قبل، هنگامی که پیف محقق پسادکترای آزمایشگاه روانشناسی 
پرفسورداکرکلتنردردانشــگاه کالیفرنیای برکلی بود، تعدادی بــازی مونوپولی را 
دســتکاری کرد تا ببیند وقتی افراد هنگام بازی به طور تصادفی درموقعیتی ممتاز 
نسبت به دیگران قرارمی گیرند چه واکنشی نشان می دهند. حدود دویست دانشجوی 
داوطلب با یکدیگر وارد بازی شدند. به بازیکن »پولدار« دو برابر بازیکن »فقیر« پول 
داده می شد، هر بار که از خانهٔ شروع عبور می کرد و صفحه را دور می زد، دو برابر پول 
بیشتری می گرفت، و از آنجایی که دو بار می توانست تاس بیندازد )بازیکن فقیر یک 
بار می توانست تاس بیندازد(، به دفعات بیشتری از خانهٔ شروع عبور می کرد )بازیکن 
پولدار همچنین محبوب ترین مهرهٔ بازی، یعنی ماشین، را دریافت می کرد درحالی که 
حریفش مهرهٔ نه چندان محبوب چکمه را می گرفــت(. هرچه بازی جلومی رفت، 
بازیکنان پولدارمغرورتر می شدند. آن ها با صدای بلندتری حرف می زدند، مهره شان را 
با شدت بیشتری حرکت می دادند، و حتی ازظرف شیرینی هایی که محققان )به عنوان 
بخشی از آزمایش( در کنارشان گذاشته بودند بیشتر می خوردند. پیف به من گفت 
»میزها را هم مدرج کرده بودیم تا میزان فضایی را که بازیکنان از ابتدا تا انتها اشغال 
می کردند اندازه گیری کنیم. بازیکنان پولدارتر به تدریج فضای بیشــتری را اشغال 
می کردند. آن ها هرچه پولدارتر می شدند بزرگ تر می شدند«. نوبت پیف است؛ تاسش 
را می اندازد »پنج. خیابان تنسی. نمی خرمش«. پولش نمی رسد. آزمایش مونوپولی 
زیاد از لحاظ علمی متقن نبود و پیف هیچ گاه نتایج آن را منتشر نکرد، هرچند بعدها 
دیگران آن را تکرار کردند و پیف نیز در سخنرانی معروفش در تد با عنوان »آیا پول شما 
را گستاخ می کند؟« به آن اشاره کرد. اما این نتایج با یافته های زیادی در علوم اجتماعی 
همخوان است که نشان می دهند افرادی که منزلت اجتماعی اقتصادی باالتری دارند، 
در مقایسه با کسانی که از آن ها پایین ترند، بیشتر در معرض این هستند که خود را 
محق بدانند و مثل خودشیفته ها رفتار کنند. آزمایش شوندگان پولدارترهمچنین 
خودمحورتر هستند و بیشتر تمایل دارند در جهت منافع شخصی شان بی اخالقی 
نشان دهند )مثالً، هنگام مذاکره دروغ بگویند یا از کارفرمایشان دزدی کنند(. پیف 
و همکارانش در یک مطالعه عابرپیاده ای را سر یک چهارراه شلوغ گذاشتند و منتظر 
نشستند تا ببینند چه ماشین هایی اجازه می دهند او از خیابان رد شود. همین قدر 
بدانید که ماشین هایی همچون فورد و سوبارو بسیار بیشتر از مرسدس ها و بی ام وها 
توقف می کردند و اجازه می دادند عابر از خیابان رد شود. این تحقیق برایمان جالب 
است چراکه با کلیشه های ذهنی مان از افراد پولدار منطبق است. ولی این سؤال که 
داشتن پول زیاد چه تأثیری بر روان ما دارد به هیچ وجه پیش پاافتاده نیست. هرچه 
باشد، پس از دوران رکود بزرگ، در ایاالت متحده انفجاری در مقام پولدارها و ثروتی 
که در اختیار دارند رخ داده است، به طوری که حتی همه گیری جهانی نیزنتوانسته 
است جلوی این سیل دارایی را بگیرد. ابتدا ]ی شیوع کرونا[ ثروت افراِد فوق العاده 
ثروتمند -آمریکایی هایی که ثروتشان بیش از ۳۰ میلیون دالر است- افت مختصری 
داشت ولی، تا سپتامبر ۲۰۲۰، بازار به حالت قبل بازگشت و پولدارها نیز دوباره به 
وضع اصلی شان برگشتند. حتی وقتی خطر اخراج از کار، تخلیهٔ ملک و توقیف اموال 
همچون پتکی بر سر طبقهٔ فقیر و متوسط فرود می آمد، جیب میلیاردرهای جدید 
پرتر می شد. پیف در اوایل کارش دیده بود که تحقیقات بی شمار و مالل آوری دربارهٔ 
علل و آثار فقر انجام می شود، ولی هیچ کس به مسأله ای که او دنبالش بود نمی پرداخت: 
پیامدهای اجتماعی و روانشناختِی قرارگرفتن در رأس هرم اقتصادی و داشتن موقعیت 
ممتازچیست؟ هر جا که پولدارها نفوذ زیادی در سیاست و سیاست گذاری دارند، 
تفاوت های ناشی از ثروت در نگرش ها و رفتارها اهمیت پیدا می کند. مثالً، اگر ثروت، 

دلسوزی آدم ها را کم کند، حکومتی که معتقد است پولدارها باید به نفع مردم کار 
کنند ممکن است مجبور شود آن ها را به این کاروادارکند. برخی از دانش پژوهان علوم 
سیاسی، مثل بنجامین پیج و مارتین گیلنز، تفاوت های آشکاری را در سیاست های 
مورد حمایت آمریکایی های متمول و طبقهٔ متوسط یافته اند، و این تنها به مسائل 
صرفاً اقتصادی همچون مالیات محدود نمی شــود، بلکه به تأمین بودجهٔ آموزش 
دولتی، برابری نژادی، و حفاظت از محیط زیست نیز تسری می یابد. احتمال حمایت 
پولدارها از این مسائل به طور معناداری کمتر از طبقهٔ متوسط است. اهمیت این موضوع 
به خاطر نفوذی است که پولدارها بر مسئولین حکومتی دارند. گیلنز، که هم اکنون 
استاد دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس است، در یک مطالعه هزاران برگهٔ پاسخ به 
یک پیمایش عمومی را بررســی کرد و دریافت، در مسائلی که دیدگاه ثروتمندان 
فاصلهٔ زیادی با دیگران داشت، سیاستی که در نهایت اتخاذ می شد »تا حد زیادی« 
نمایانگر خواستهٔ پاسخ دهندگان متمول -ده درصد باالی جمعیت از لحاظ درآمد- 
بود. نتیجه گیری این مطالعه این بود که سیاست ها »تقریباً هیچ ربطی به خواستهٔ« 
آمریکایی های فقیرتر نداشتند. افراد ثروتمند، حداقل در محیط آزمایشگاهی، کمتر 
از افراد فقیر با رنج دیگران همدردی می کنند. مشخص شده است وقتی ما نسبت به 
کسی احساس دلسوزی داریم ضربان قلبمان کاهش می یابد. در سال ۲۰۱۲، دو تن از 
همکاراِن آن زماِن پیف، یعنی مایکل کراوس و جنیفر استالر، داوطلبان را به دستگاه 
]الکتروکاردیوگرام[ )ای سی جی( وصل کردند و به آن ها دو ویدیوی کوتاه نشان دادند: 
یک ویدیوی »خنثی« که در آن یک زن به آموزش ساخِت دیوار پاسیو می پرداخت؛ و 
یک ویدیوی »دلسوزی« که در آن تعدادی کودک برای درمان سرطان، شیمی درمانی 
می شدند. ]نتایج نشان داد[ افراد فقیرتر نسبت به پولدارترها نه تنها دلسوزی بیشتری 
نسبت به کودکان ابراز می کردند بلکه ضربان قلبشان نیز از یک ویدیو به ویدیوی دیگر 
کاهش می یافت. اگر رنج دیگران تأثیر کمتری بر افراد متمول داشــته باشد، آن ها 
احتماالً به افراد نیازمند کمتر کمک می کنند. و این یافته ای است که هم در آزمایشگاه 
و هم خارج از آن دیده شده است. درست اســت که، به طور میانگین، خانواده های 
ثروتمند در مقایسه با خانواده های فقیر پول بیشتری به خیریه ها می دهند، اما این 
کمک، نسبت کمتری از درآمدشان را شــامل می شود. به قول پیف، »هرچه ثروت 

بیشتر می شود، خساست هم بیشتر می شود«.
یک اقتصاددان رفتاری در دانشگاه بوســتون، به نام ریموند فیسمن، دریافته است 
که نخبگان، صرف نظر از وابســتگی سیاسی شان، بیشتر »بازده اندیش« هستند تا 

»برابری اندیش«.
او و چند تن از همکارانش، از جمله دنیل مارکویتز، نویسندهٔ کتاب دام شایسته ساالری 
در ســال ۲۰۱۹، افراد لیبرال با منزلت باال )دانشجویان حقوق دانشگاه ییل( را، که 
حداقل با ده نمره اختالف، خود را دموکرات می دانســتند، بررسی کردند و از آن ها 

خواستند نسخه ای از بازی موسوم به بازی دیکتاتور را انجام دهند.
به آزمایش شوندگان ژتون هایی قابل معاوضه با پول داده شد و به آن ها گفته شد که 
می توانند هر تعداد ژتون که خواستند را به هم بازی خود بدهند )این امکان وجود 
داشت که هیچ ژتونی به طرف مقابل ندهند(. افراد بازده اندیش، هنگامی که کمک به 
دیگری هزینهٔ زیادی برایشان نداشته باشد، مثالً وقتی به آن ها گفته شود که اگر تنها 
ده ژتون بدهند، دیگری بیست ژتون دریافت می کند، سخاوتمندانه تر رفتار می کنند. 
ولی افراد برابری اندیش مایل اند ژتون هایشان را تقسیم کنند حتی اگر هزینهٔ بیشتری 
به خودشان تحمیل شود. از این دسته بندی می توان برای پیش بینی اینکه آیا افراد از 

سیاست های مالیات بازتوزیعی حمایت می کنند یا خیر استفاده کرد.
هشتاد درصد دانشجویان ییل، علیرغم تمایالت ترقی خواهانه شان، بازده اندیش بودند، 

درحالی که این عدد در میان عموم مردم پنجاه درصد است.
به گفتهٔ محققــاِن این مطالعه، »این نتایــج، توجیه تازه ای را برای علت ســکوت 
سیاست گذاران در برابر افزایش نابرابری درآمدی در ایاالت متحده ارائه می کند. علت 
آن است که نخبگاِن سیاست گذار، بسیار کمتر از مردم عادی حاضرند بازدهی را فدای 

برابری کنند«.
این دوباره ما را به مونوپولی برمی گرداند. به گفتهٔ پیف، جالب ترین بخش آزمایش 
زمانی بود که پس از بازی از افراد پرسیده می شد کدام یک از کارهایشان بر نتیجهٔ بازی 
اثر گذاشته است. پاسخ معقول و درست این بود که بازی دستکاری شده بود و بازیکن 

پولدار شانس آورده بود.
اما بازیکنان پولدار تقریباً دو برابر بیشتر از بازیکنان فقیر راجع به استراتژی بازی حرف 

می زدند، یعنی معتقد بودند خودشان باعث پیروزی شان شده اند. در دنیای واقعی نیز 
همین است. بعضی از ما در موقعیتی بهتر از دیگران به دنیا می آییم. ولی به گفتهٔ پیف، 
»درک افراد از امتیاز یا محرومیت نسبی شان این چنین نیست، بلکه توجهشان را به 
کارهایی که انجام داده اند معطوف می کنند: ’من سخت کار کرده ام. من در مدرسه 

زحمت کشیده ام.‘ و به همین شکل توجیه می تراشند«.
آدم های موفق معموالً خود را سزاوار موفقیت هایشان می دانند. به همین خاطر معتقدند 
آدم های کمتر موفق نیز خودشان مسئول عدم موفقیتشان هستند. به گفتهٔ پیف، »با 
این استدالل، احتمال اینکه علت نابرابری را برای خود تفسیر کنید، توجیهش کنید و 

آن را عادالنه جلوه دهید بیشتر است«.
کراوس و کلتنر، که هر دو روانشناس هستند، مشاهده کرده اند افرادی که خود را در 
رأس هرم اجتماعی می بینند به طور معناداری بیشتر از ذات گرایی، یعنی باور به اینکه 
ویژگی های گروهی غیرقابل تغییر بوده و منشأ زیستی دارند، حمایت می کنند، همان 
باورهایی که برای توجیه بدرفتاری با افراد کم منزلتی همچون مهاجران و اقلیت های 

قومی به کار گرفته می شود.
به گفتهٔ کلتنر، مطالعات بی شماری نشان می دهد طبقهٔ باال مایل به »حفظ خود« 
است، یعنی کســانی که خود را از لحاظ تحصیلی، شــغلی و دارایی برتر از دیگران 
می دانند مایل اند منزلت گروه خود را، حتی به قیمت آسیب به گروه هایی که ناالیق تر 

می پندارند، حفظ کنند«.
این یافته ها این باور را به چالش می کشد که ثروت مسئولیت می آورد؛ ظاهراً مقام باالتر، 

ثروتمندان را ملزم نمی کند به نفع جامعه عمل کنند«.
اگر یک فرد عادی مطالعات انجام شده دربارهٔ ثروت و رفتار را بخواند ممکن است این طور 
نتیجه گیری کند که ثروتمندان عوضی اند، ولی این برداشِت منصفانه ای نیست. به گفتهٔ 
پیف، »وقتی راجع به این یافته ها حرف می زنم به نظر می رسد دارم به پولدارها حمله 
می کنم، ولی من عالقه ای به این کار ندارم«. ممکن است یک نفر بسیار پولدار باشد ولی 
این الگوها را از خود نشان ندهد، یا خیلی فقیر باشد و آن ها را نشان دهد. او و همکارانش 
میانگین پاسخ ها را حساب کرده اند و اثراتی که یافته اند نیز »کوچک تا متوسط« است. 
آنچه مسئلهٔ کلیشه های ذهنی ما را پیچیده تر می کند این است که دلسوزانه ترین 
پاسخ لزوماً بهترین پاسخ نیست. آزمودنی های ثروتمند، صرف نظر از مسائل سیاسی، 
در مقایسه با افراد کمتر ثروتمند، بیشتر ذهنیت فایده گرا دارند. مطابق با آنچه پیف و 
همکارانش در یک مقاله آورده اند، داشتن ذهنیت فایده گرا ثروتمندان را قادر می سازد 
تا »برای رسیدن به خیر بیشتر تصمیماتی عاری از احساسات بگیرند، و این کاری است 
که انجامش برای دیگران ممکن است بسیار سخت باشد«. مثالً، هنگام یک همه گیری 
جهانی، ممکن است الزم شود مســئولین بهداشتی این احتمال را سبک و سنگین 
کنند که یک واکسن خاص به تعدادی از دریافت کنندگان آسیب شدیدی بزند ولی 
جان میلیون ها نفر را نجات دهد. آزمایش مونوپولی پیف جالب است ولی به هیچ وجه 
نمی تواند شکاف اقتصادی واقعی در ایاالت متحده را نشان دهد. او می بایست مطمئن 
می شد بازی بیش ازحد دستکاری نشده باشد یا بازیکنان فقیر قید بازی را نزنند. من 
هنگام بازی با پیف پیشنهاد کردم که خودم ثروت میانگین یک درصد باال را داشته باشم 
و پیف ثروت طبقهٔ متوسط را. یعنی، به ازای هر یک دالرِ او، حدود پنجاه وسه دالر به 
جیب من برود. اما مشکل دیگری وجود داشت. اگر به پیف ۵۰۰ دالر می دادیم تا بتواند 
چند ملک بخرد، من باید ۲۶۵۰۰ دالر می گرفتم درحالی که کل پول های موجود در 
مونوپولی ۲۰۵۸۰ دالر است. حالت دیگری را امتحان کردیم. پیف همچنان نمایندٔه 
طبقهٔ متوسط بود و من جزو ۱۰ درصد باال. او با ۵۰۰ دالر شروع کرد و من با ۴۵۰۰ 
دالر. وقتی داشتیم پول هایمان را می شمردیم، پیف راجع به واکنش های منفی نسبت 
به تحقیقاتش در این سال ها حرف زد. کلی ایمیل نفرت انگیز. او گفت »قباًل خیلی 
بیشتر از این ایمیل ها برایم می آمد. هنوز هم به گمانم روزی یکی بیاید. فکر می کنم 
بیشترش سیاسی است، چون ظاهراً ایدئولوژی نقش زیادی در آن دارد«. از او پرسیدم 
آیا فکر می کند ارزش های ترقی خواهانه اش تأثیری بر یافته های تحقیقاتی اش داشته 
است یا خیر. پذیرفت که ارزش هایش »احتماالً بر ذات کارش« و سؤاالتی که می پرسد 
اثر داشته است. همین طور که داشت توضیح می داد فهمیدم در محاسباتم گند زده ام. 
باید ۱۰ برابر بیشتر از او پول می گرفتم نه ۹ برابر. گفتم »پس من یک ۵۰۰ دالر دیگر 
برمی دارم. باشد؟«. با سردرگمی به من نگاه کرد و با کنایه گفت »خیلی ممنون که 
وقتی داشتم برایت درد دل می کردم بخش زیادی از ذهن و توجهت را معطوف به این 

کرده بودی که ببینی چقدر بیشتر باید گیرت بیاید«. امان از ذهن مردم عامی!
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