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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

 
هرچند این روزهــا وانت های 
میوه فروشــی جای خود را به 
میوه فروشی های لوکس داده اند 
اما پایین آمــدن قدرت خرید 
مردم باعث شده اجناس میوه 
فروشــی های لوکس نیز مورد 
استقبال قرار نگیرد و بسیاری 
از محصوالت کشاورزی در این 
مغازه ها خراب و بی اســتفاده 
شــود. البته نمی تــوان گفت 
میوه فروش ها در این بین تنها 
متضرر می شــوند زیرا اگر این 
چنین بــود اندکی از قیمت ها 
می کاستند تا رضایت مشتری 
را جلب کنند! گویی فروختن 
یک کیلو میوه با قیمت گزاف 
سود بیشتری نسبت به فروش 
چند کیلو میوه با قیمت پایین تر 
دارد. اما همین مســئله باعث 
کاهش استقبال مردم در خرید 
میوه شده اســت. ضمن اینکه 
خبرهای متفاوت از بازگشت 
محصوالت کشاورزی ایران از 
مقصد صادراتی، مردم را نسبت 
به این محصوالت بد بین کرده و 
تمایل مردم را برای خرید میوه 

کاهش داده است.
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 از حاال به فکر خرید نوروز باشید؛

حذف احتمالی 
میوه از سبد مردم

2

در نشست »مهارت های تربیت اعتقادی کودک و نوجوان« مطرح شد:

اعتقادات، زیربنای تربیت دینی کودک و نوجوان

6

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

احداث در دهه اخیر 10 تصفیه خانه فاضالب در استان
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از ساعت 13 تا 20 طی روزهای 20 تا 24 دی ماه:

 نمایشگاه اصفهان میزبان
 صنایع مبل و دکوراسیون خانگی می شود

رئیس اداره امورفرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری:

 استندآپ کمدی نویسندگی طنز اصفهان
 فراخوان داد

از 21 دی ماه آغاز می شود:

 ثبت نام برای رقابت ایده های برتر
 در الکامپ

چهره  برتر چهره روز

 عضو کمیسیون بهداشت
 مجلس:

 مدیرکل گمرکات استان اصفهان
 اعالم کرد:

راه مقابله با سویه اُمیکرون تفاوتی با 
سویه های قبلی ندارد

واردات ۱۴۳ میلیون دالری کاال از 
چین به اصفهان

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اســامی گفت: طریقه 
مقابله با سویه اُمیکرون هیچ تفاوتی با 
سویه های قبلی ندارد و همچنان باید 
دســتورالعمل بهداشتی از سوی مردم 

به بهترین شکل رعایت شود.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره 
به واردات ۱۴۳ میلیــون دالری چین به 
گمرک اســتان، گفت: در ۹ ماهه ۱۴۰۰ 
درآمد ارســالی به خزانه توسط گمرکات 
استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 

63قبل، ۱۷۶ درصد رشد داشته است.

  Mindful HabitsMindful Habits
  that Offset thethat Offset the

  Stresses ofStresses of
    Modern LivingModern Living

آگهـی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
شهرداری کوشک در نظر دارد براســاس شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشــور )اصالحی اسفند 1399( پروژه های 
سرمایه گذاری و مشارکتی ذیل را برای دوره زمانی محدود و معین به روش های تعیین شده  در شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها 

و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید: 
الف( شرح مختصری از پروژه: احداث مجتمع های گردشگری، خدماتی، اداری

محل اجرا: شهر کوشک بلوار الغدیر )جاده اصفهان - نجف آباد( 
مساحت )متر مربع(کاربریآدرس پروژهردیف

4000---باند جنوب بلوار الغدیر )جاده نجف آباد اصفهان(، قطعه زمین مثلثی ورودی و خروجی بوستان 110
20000تجاری  خدماتیباند شمالی بلوار الغدیر، نبش ورودی بلوار امام، نرسیده به میدان2
4800تجاری خدماتیباند شمالی بلوار الغدیر، نبش خروجی بلوار امام مقابل میدان3
1100تجاری خدماتیباند جنوبی بلوار الغدیر، مقابل میدان ورودی4

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری: اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به شرط داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، توانایی تامین و تخصیص سرمایه مورد 
 نیاز بایستی پس از بازدید از محل پروژه پیشنهادات خود را حداکثر در دو صفحه A4 حاوی: شمه ای از 1( سوابق کاری و توانایی ها و نشانی فعالیت های مشابه 

2( مشخصات و شرح پیشنهادی به ضمیمه سایر مدارک الزم به شهرداری تسلیم و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09131020858 تماس حاصل نمایند. 
ج- مهلت تحویل مدارک درخواستی: از تاریخ نشر در جراید عمومی به مدت ده روز کاری

د- محل تحویل مدارک: دبیرخانه حراست شهرداری واقع  در شهر کوشک، بلوار امام ره، ساختمان اداری شهرداری کوشک
* بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل شــهرداری می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط که طرح های 

پیشنهادی شان در هیئت عالی سرمایه گذاری مصوب گردیده، جهت مذاکرات و عقد قرارداد دعوت به  عمل  خواهد آمد. 
شهرداری کوشک به عنوان سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد. 

حسین حفیظی - شهردار کوشک

نوبت دوم

شناسه: 1258783



ادامه از صفحه یک:
...  به گفتــه رییــس اتحادیه بار 
فروشــان روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن 
ورودی بار میدان مرکزی میوه و تره 
بار است که قباًل این میزان بار تا روز 
بعدش به فروش می رفت. اما شب 
قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ تن 
بود که ۲۵۰۰ تن آن تا کنون باقی 

مانده است.
اینکه میــوه در میــدان مرکزی 
خریداری نمی شــود، یعنی مردم 
در ســطح شــهر از مغازه ها میوه 
نمی خرنــد. قدرت خریــد مردم 
کاهش یافته است و تمایلی به خرید 
میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که 
چند وقت اخیر در خصوص برگشت 
محصوالت کشاورزی ایران منتشر 
شده نیز از این تمایل کاسته است. 
اگر این روند ادامه پیدا کند، میوه ها 
بر روی دست کشاورزان می ماند و 

آنها ضرر خواهند کرد.
اهمیــت اســتفاده از محصوالت 
غذایی سالم و تهیه شده بر اساس 
استانداردهای ســالمت بر کسی 
پوشیده نیســت، امروز علل ایجاد 
بســیاری از بیماری ها در انسان به 
دلیل استفاده از موادغذایی ناسالم 
است، برگشت محصوالت صادراتی 
کشــاورزی اعم از ســیب زمینی، 
فلفل دلمه ای، کیوی و ... موجی از 
نگرانی را در بین مردم برای مصرف 
میوه، سبزی و صیفی ایجاد کرده 
است. هر کشوری در بحث واردات 
محصوالت تولیدی به وِیژه در حوزه 
موادغذایــی و کشــاورزی دارای 
یکسری استانداردها است، اگر پس 
از ورود محصول و انجام آزمایش های 
اولیه مشخص شــود آن محصول 
طبق استانداردها و قوانین آن کشور 
نیست، این محصول به کشور مبدأ 

برگشت داده خواهد شد.
داستان برگشت سریالی محصوالت 
کشــاورزی از کشــورهایی مانند 
روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و 
هند این ذهنیــت را در بین مردم 
ایجاد کرده است که این محصوالت 
طبق استانداردها تولید نشده است 
و استفاده از سموم بیش از حد مجاز 
امکان دارد سالمتی آن ها را به خطر 

بیندازد.
اما اینطور که آمار نشــان می دهد 
همه ماجرا به آلوده بودن میوه ها بر 
نمی گردد بلکه گران شــدن بیش 
از حد میوه و کوتاه نشــدن دست 
دالالن و واسطه گران باعث بر هم 
ریختن بیشــتر بازارها من جمله 
بازار میوه و تره بار شــده است و تا 
نظارت به شکل درست بر بازار نباشد 
هیچ راه حلی جوابگو نیست. فارغ 
از ابعاد مهم تر اقتصادی مانند توان 
خرید، موضوعی که می تواند کمی 
به کاهش آالم این ناتوانی اقتصادی 
کمک کند، مبحث تعدیل منصفانه 
قیمت ها با تکیه بر توازن بخشــی 

اصولی چرخه عرضه وتقاضا است.
اگر چه ســاالنه در مقطعی از سال 
گران شــدن میوه را به بهانه گران 
شدن کارگران، حمل و نقل، آفت، 
یخبندان، توزیع نامناســب میوه 
و... شاهد هستیم اما از آنجایی که 
امســال هیچ گونه گزارشی مبنی 
بر کمبود میوه در کشــور گزارش 
نشده است و حتی صادرات برخی 
از محصوالت نیز محدود شده است 
گرانی افسار گسیخته میوه در این 
شــرایط کرونایی کــه همه مردم 
برای تقویت قــوای بدنی خود نیاز 
به مصرف آن دارند عالمت ســؤال 
بزرگی است که امیدواریم تا رسیدن 
ایام عید حل شود و مردم بعد از سه 
سال بتوانند نوروز امسال با فراق بال 

بیشتری به خرید عید بپردازند.
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کارشناس مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی گفت: 
زیربنای تربیت دینی کودک و نوجوان، اعتقادات است 
و اگر می خواهیم فرزندان مان در اخالقیات و عبادات 
درست رفتار کنند، باید رشد و تقویت ایمان آنها را در 

دستورکار قرار دهیم.
یــزدان رضوانی، کارشــناس نمایندگــی مرکز ملّی 
پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان در نشستی با 
عنوان »مهارت های تربیت اعتقادی کودک و نوجوان« 
ویژه کارشناســان این مرکز اظهار داشت: در تربیت 
دینی کودک و نوجوان، نگاه ها بیشتر به سمت مسائل 
عبادی و شاخصه های رفتاری معطوف است و خانواده ها 
برای اینکه ببینند فرزندشان خوب تربیت شده است یا 
نه، معیارهایی مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، حجاب 
داشتن و... را بررسی می کنند، در صورتی که زیربنا و 
ریشــه رفتارهای دینی یا همان عبادیات به اعتقادات 
برمی گردد؛ چنانکــه امیرالمؤمنیــن )ع( در روایتی 
می فرماید: »ریشه سستی در نماز، ضعف ایمان است«. 
بنابراین، اگر خواهان تربیت فرزندانی هســتیم که در 
عبادات و اخالقیات درســت رفتار کنند، بدون اینکه 

ایمان آنها را رشد دهیم، انتظار بی جایی است.
وی با اشاره به اینکه در غرب، پژوهش های خوبی راجع 
به روانشناسی ایمان انجام شــده، ولی در کشور ما به 
این موضوع کمتر پرداخته شده است، افزود: موضوع 
روانشناســی ایمان این اســت که نهال ایمان چگونه 
در وجود انسان شــکل می گیرد و چه مراحلی را طی 

می کند تا به بلوغ برسد.

    ابعاد فطرت و رابطه آن با ایمان
کارشناس مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی اضافه 
کرد: در گام اول گفته می شــود، تا قبل از دوسالگی، 
پایه های اولیه ایمان در انســان شکل می گیرد، بر این 
مبنا که کودک با نوعی میل و شــناخت فطری به دنیا 
می آید. فطرت سه بعد شناختی و معرفتی، گرایشی و 

احساسی؛ و کنشی و رفتاری دارد. 
بعد معرفتی این است که انسان وقتی به دنیا می آید، 
پروردگارش را می شناسد و با او بیگانه نیست و با توجه 
به اینکه در بــدو ورود به دنیا، دســتگاه ذهنی علت و 
معلولی را به صورت پیش فرض بــا خود دارد، برای هر 
چیزی از جمله عالم هســتی به دنبال علت می گردد 
که بعضاً این علت را خلق و گاهی نیز آن را شناســایی 

می کند.
وی ادامه داد: کودک عالوه بر شناخت خدا، نسبت به 
او گرایش و احساس محبت نیز دارد و اضافه بر این ها، 
میل به پرســتش خدا نیز در وجودش تعبیه شــده، 
لذا انســانی که به دنیا می آید، خداشناس، خداجو و 
خداپرست است. لذا، کودک هر سه مورد را در فطرت 
خود به صورت پیشفرض دارد و این پدر و مادر هستند 
که با رفتارهای خود جنبه شناختی یا احساسی فطرت 

او را شکوفا یا مختل می کنند.
رضوانی بیان کرد: اولین نهال ایمان که در این دوران 
در وجود کودک شــکل می گیرد، حاصل تعامل وی با 
والدینش است. اگر نیازهای کودک به درستی تأمین 
شود، در این جهان احساس امنیت می کند و اگر این 
نیازها درســت و به موقع تأمین نشود، جهان بینی اش 
این خواهد بود که چــرا خدا عالمی بــه وجود آورده 
که کودک در آن بالتکلیف اســت و کسی به او توجه 

نمی کند. در این دوران، هر کاری والدین انجام دهند، 
کودک آن را به حساب خدا می گذارد. بنابراین، کودک 
هر نیازی که دارد، پدر و مادر باید سریعاً آن را اجابت 

کنند.

    تأمین نیاز کودک و نقش آن در تقویت ایمان
وی تصریح کرد: والدیــن در این دوران برای رشــد 
ایمان فرزندان شــان اوالً نباید در تأمین نیازهای آنها 
سر سوزنی تعلل و کوتاهی کنند، در غیر این صورت، 
نظام ذهنی و ایمان کودک آسیب می بیند؛ ثانیاً در برابر 
رفتارها و نیازهای طبیعی کودکان نباید واکنش های 
احساسی نادرســت و منفی نشان دهند، چون کودک 
احساس می کند نیازهای طبیعی او مخل نظام زندگی 
دیگران است. این احساس اثر تربیتی دارد و نظام ذهنی 
کودک را شــکل می دهد. البته نکاتی که به آنها اشاره 
شد، فقط شامل نیازهای مادی نمی شود، بلکه نیازهای 
معنوی مثل محبت و عواطف را نیز دربر می گیرد و بر 
نظام ذهنی و اعتقادی آنها اثــر می گذارد. اگر کودک 
دچار خأل عاطفی شود، هیچ چیز نمی تواند آن را جبران 
کند. مهم ترین چیزی که کــودکان در این دوران نیاز 
دارند، احساس امنیت از بابت تأمین نیازهایشان است.

کارشــناس مرکز ملّی پاســخگویی به سؤاالت دینی 
افزود: از دو تا هفت سالگی یا کودکی دوم، ایمان جنبه 
شهودی، تقلیدی و تخیلی دارد و اولین بارقه های تفکر 

در کودکان شکل می گیرد.
 این نوع تفکر، شهودی است و محورهای آن عبارتند از 
خودمحوری، تک کانونی، معنای مادی انگارانه از خدا 
و سحری نگری، یعنی ساختن علت به جای کشف آن. 
این ها مطابق با نظریات ژان پیاژه و گلدمن است، ولی 
اکنون گفته می شود این طور نیست که تصور کودکان 
از خدا تا قبل از هفت سالگی، انسان انگارانه باشد، بلکه 
توصیف آنها از خدا این گونه اســت و این توصیف نیز 

بستگی به فرهنگ هر جامعه ای دارد.
وی اظهار کرد: در روایتی از پیامبر )ص( آمده است که 
وقتی به کودکان وعده ای می دهیــد، به آن وفا کنید، 
چون آنها شما را رازق خودشان می دانند. یعنی پدر و 
مادر را به عنوان منبع اصلی ربوبیت خود درک می کنند. 
لذا، تمام رفتارهای پدر و مادر ولو اینکه به نام دین هم 
نباشد، ربوبیت را به آنها می چشــاند. به همین دلیل، 
کودک از خلف وعده پدر و مادر، خواه ناخواه خلف وعده 
الهی را درک می کند. در این دوران، کودکان چون هنوز 
تفکر انتزاعی ندارند، ایمان آنها از جنبه های محسوس 
ایمان پدر و مادرشان شکل می گیرد، مثل عبادت ها و 
رفتارهای دینی. بنابراین، پدر و مادر باید سعی کنند 
جنبه های تقلیدی ایمان را از راه شــنوایی، گویایی، 
بینایــی )نمادهای دینــی( و احساســی در کودکان 

تقویت کنند.
ایجاد عادت؛ راهبرد تقویت ایمان در دوره کودکی دوم

رضوانی تأکید کرد: از هفت تا ۱۲ ســالگی، کودکان 
بیشــتر می توانند ایمان آگاهانه، داستانی و لفظی به 
دست آورند و از ۹ تا ۱۲ سالگی، تالش می کند موجود 
فوق طبیعی تصور کند. از 7 ســالگی بــه بعد، از نظر 
دســتگاه شــناختی، به تفکر عینی مجهز می شوند و 
قدرت ارتباط منطقی میان گزاره ها پیدا می کنند، ولی 
انگیزه های دینی آنها هنوز دیگر-پیروانه است، با این 
تفاوت که تا قبل از هفت سالگی، تقلید برای کودکان 
مهم بود و از هفت ســالگی به بعد، جنبه های تقلیدی 
کمرنگ و جنبه هــای دیگر-پیروانه در آنها بیشــتر 
می شود و دنبال این هستند که ببینند آن گروه ایمانی 
که احساس تعلق نســبت به آن دارند، چه رفتارهایی 
انجام می دهد. آنچه بیشتر از همه زمینه ساز بروز این 
نوع از ایمان می شود، حکایت و داستان است و عالقه 
بچه ها به حکایت های تاریخی بیشتر از قبل می شود، 

ولی هنوز با عمق مفاهیم دینی آشنا نیستند.
وی اضافه کرد: در این مرحله گفته می شــود خدا را با 
صفاتی نظیر مهربانی، بخشــندگی، منعم و دوستدار 
بودن و اجابت کننده به بچه ها معرفی کنیم، بر خشم و 
غصب خدا و عذاب جهنم مانور ندهیم و سراغ براهین 
عقلی اثبات خدا نیز نرویــم. همچنین در این دوران، 
آمــوزش آداب و تکالیف دینی بر ایمــان آنها اثرگذار 
است. در هفت سال اول، راهبرد اصلی، ایجاد انس دینی 
محسوب می شــود و بعد از آن، بچه ها آمادگی عادت 
کردن پیدا می کنند. عادت، بد نیســت و آن عادتی در 
اسالم مذمت شده است که پشتوانه آگاهی و معرفت 
نداشته باشد. برای شکل گیری عادت نیز تا مدتی باید 
بچه ها را به انجام کار دعوت کرد. لــذا، انتظار عبادت 

خودجوش از جانب آنها در این دوران، بجا نیست.

    نوجوانی؛ اوج شکوفایی فطرت
کارشناس مرکز ملّی پاســخگویی به سؤاالت دینی با 
بیان اینکه بچه ها در مرحله نوجوانی، از حالت دیگر-

پیروانه خارج می شــوند و به نــدای درون خود گوش 
می دهند، گفت: در این مرحله، نــه آنچه پدر و مادر و 
دیگران می گویند، بلکه نظر خودش برایش مهم است. 
در دوره نوجوانی، مهم ترین اتفاقــی که رخ می دهد، 
رشد و تحول قدرت عقلی است و شکوفایی عقل در این 
دوران با قبل از آن قابل مقایسه نیست. یعنی مرحله ای 
فرا می رسد که نوجوان از نظر فکری می تواند مستقل 
شود و اســتقالل فکری و اعتقادی پیدا می کند، حتی 
رفتار پدر و مادر خود را نقــد و در مقابل آنها، مقاومت 
به خرج می دهد. در این دوران، میل به ارتباط با خدا و 
تجربه احساس ایمان مجدداً رشد می کند و شاهد اوج 
شکوفایی فطرت هستیم. متقاباًل، رفتارهای به ظاهر 
دین گریزانه نیز در این دوران تشــدید می شود، چون 
اتفاقی که با استقالل فکری رخ می دهد، این است که 
نوجوان در برابر تمام داشته های اعتقادی گذشته خود 
عالمت سؤال قرار می دهد. این ها نباید حمل بر مخالفت 
شود، در واقع نوجوان خودش می خواهد به نتیجه برسد 
و قرار است در این دوران، منبع احساسات و ادراکات 
دینی که تا قبل از این بیرونی بود، درونی شــود و این 

گذار، به این عالمت سؤال ها نیاز دارد.
وی ادامه داد: هویت یعنی برقراری ارتباط میان افکار 
و ذهنیت های متعدد و ایجاد یک نظام فکری مستقل. 
اتفاق مهمی که در نوجوانی رخ می دهد و تأثیر زیادی 
بر شکل گیری هویت دارد، درک دیدگاه دیگران است، 
یعنی نوجوان می تواند با عینک دیگران به خودش نگاه 
کند و قضاوت آنها را بسنجد. بنابراین، قضاوت دیگران 
برایش مهم می شــود و مهم ترین مانع در شکل گیری 
هویت، همین عامل اســت. در واقــع، فرایند انتخاب 
هویت در نوجوان، فرایندی عقلی و مســتقل نیست، 
بلکه عوامل محیطی به خصــوص خارج از خانواده، در 
شــکل گیری هویت وی بســیار اثرگذار می شود. لذا، 
مدیریت خانواده در اینجا به خصوص در رابطه با محیط 

دوستان نوجوان اهمیت زیادی پیدا می کند.
رضوانی بیان کرد: درست است که قدرت عقلی نوجوان 
شکل گرفته،  ولی هنوز خام است و قدرت درگیر شدن 
با چالش های عقلی عمیق را ندارد. بنابراین، آن دسته 
از اشکاالت و شــبهات را می توان برای او شکافت که 
آلودگی فکری به آنها پیدا کرده اســت، یا در معرض 
آنها قرار دارد. اگر نوجــوان درگیر یا در معرض بعضی 
از شبهات نیست، الزم نیست ذهن او را با این شبهات 
درگیر کنیم. آنچه برای نوجوان الزم است، این است که 
باید شناخت و معرفت فطری را در او تقویت و شکوفا 
کرد که امر پیچیده ای نیست و با تفکر در آن می توان 
سریع به نتیجه رسید. در قرآن کریم نیز، این نوع تفکر 

و معرفت فراوان دیده می شود.

در نشست »مهارت های تربیت اعتقادی کودک و نوجوان« مطرح شد:

اعتقادات، زیربنای تربیت دینی کودک و نوجوان
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در شــــــهر 

 از حاال به فکر خرید نوروز باشید؛
حذف احتمالی میوه 

از سبد مردم

آنچه جلوی چشم همه است ولی نمی بینند؛

فاجعه در کمین مناره های شهر
دردل جوباره، قدیمی ترین محلهٔ اصفهان، مناره هایی هست که وقتی هوا 
خوب بود و خانه ها فروتن، ازهرنقطهٔ شهرمی شد آن ها را دید وبه مددشان راه 

جست؛ امروزاما با چراغ باید دنبالشان گشت.
به مناره می گفتند: میِل راهنما؛ چون در تاریکی شــب، نشانی شهر را به 
مسافران مسیر می داد و مناره های اصفهان، با همهٔ ناخوش احوالی، هنوز 
هم این وظیفه را به خوبی انجام می دهند؛ وضعیت فعلی آن ها نشان می دهد 
اینجا، شهری است که ســرطان بی اعتنایی، تا مغز استخوانش نفوذ کرده 
و بحران، الی بند بند بناهای شــاخص اش خزیده؛ جایی که در آن، دیگر 
هیچ فرصتی برای آزمون وخطای نابلدان و ســود و سودای منفعت طلبان 
نیست و بیش ازهرزمان دیگری، تشنهٔ توجه و رسیدگی است. مهدی نجار 
اعرابی و علیرضا جعفری زند، دو تن از دوست داران میراث اصفهان، به همراه 
گروه خبری ایسنا، به تازگی بازدیدی از مناره های چهل دختران و ساربان 
داشته اند. آن ها معتقدند در صورت تداوم بی توجهی به وضعیت این دو مناره، 
عنقریب فاجعه ای تاریخی _ فرهنگی و انسانی رخ خواهد داد. مهدی نجار 
اعرابی، مؤلف کتاب »نسخهٔ ارم« با اشاره ای گذرا به قدمت و اهمیت منارٔه 
سلجوقی چهل دختران، می رود سر اصل مطلب و به ایسنا می گوید: منارٔه 
چهل دختران هیچ حد و حریمی ندارد و وضعیت بخش پایینی آن بیانگر 
برخورد ماشین ها با بدنهٔ بناست. عالوه بر نگرانی برای انحراف ایجاد شده در 
این مناره، کنار آن فضای سبزی است که هم آبیاری و هم توپ بازی بچه ها 
در آن، بسیار آسیب زاست. ضمن اینکه هیچ تابلوی راهنمایی برای معرفی 
این منارهٔ تاریخی وجود ندارد و همین باعث می شود که نسل جدید، قدر و 

قیمت آن را نداند.
او منارهٔ ساربان را نیز یکی از کهن سال ترین و زیباترین مناره های اصفهان 
معرفی می کند و یادآور می شود که مشکالت منارهٔ چهل دختران و ساربان، 
بسیار شبیه به هم است. نجار اعرابی، خطر سنگفرش شدن مسیرهای منتهی 
به منارهٔ ساربان را به دلیل ایجاد ارتعاش در این بنای بلند، متذکر می شود و 
لزوم توقف تردد خودرو از کنار این مناره ها، برچیدن سنگفرش های پیرامون 
و نصب تابلوی راهنما را خاطرنشان می کند. علیرضا جعفری زند، نویسندٔه 
کتاب »اصفهان پیش از اسالم« نیز به ایســنا می گوید: منارهٔ ساربان تنها 
بنای خوارزمشاهی اصفهان است و در اهمیت آن همین نکته بس. پیش تر، 
بناهایی در کناراین بنا وجود داشته که تکیهٔ مناره به آن بوده، اما براساس 
سنتی اشتباه طی یک صد سال اخیر، دورآن خالی شده، به واسطهٔ سنگ فرش 
کردن محوطهٔ پیرامونی، رطوبت، به جان آجرهای آن زده، مرمت مداوم از 
این بنای کهن سال دریغ شده و شوربختانه، اکنون باید اعالم کرد که مناره، 
آمادهٔ فروریختن است. او تشخیص منبع رطوبت منارهٔ ساربان را فوری ترین 
اقدامی می داند که باید انجام شود و با اشــاره به این باور درست که »دانا، 
می داند ومی پرسد ونادان، نمی داند و نمی پرسد«، برضرورت یاری طلبی 
از کنوانسیون های جهانی برای بررسی، آسیب شناسی و حفاظت و مرمت 
بناهای شاخص شهر تأکید می کند. به عقیدهٔ این باستان شناس، آثار تاریخی 
استان اصفهان بسیارند و اداره کل میراث فرهنگی، به تنهایی توان و بودجهٔ 
کافی برای حفظ و رسیدگی به آن ها را ندارد، به همین خاطر همهٔ نهادها باید 
برای کمک رسانی دراین زمینه به میدان بیایند و پشتیبان میراث فرهنگی 
باشند. جعفری زند می گوید: نزدیکی منارهٔ ساربان به مقبرهٔ کمال اسماعیل 
و معرفی آن به نحوی شایســته، می تواند این محلــه را به محوری ادبی _ 
تاریخی بدل کند؛ طوری که ساکنان آن برای داشتن چنین چشم اندازی به 
دیگران فخر بفروشند، نه اینکه هر روز منتظر تخریب مناره باشند تا بتوانند 
با بلندمرتبه سازی، نسل بعد را ازداشتن این میراث محروم کنند. این اصفهان 
پژوه، هشدارمی دهد که درصورت بی توجهی به وضعیت مناره های شهر 
به ویژه منارهٔ ساربان، به زودی شاهد فروریختن آن خواهیم بود و یک فاجعٔه 
انسانی، تاریخی و فرهنگی رخ خواهد داد. واکنش حسین کارگر، شهردار 
منطقه سه اصفهان، به شنیدن این هشدارها چنین است: با توجه به اینکه 
ایجاد مسیرهای گردشگری در محدودهٔ مناره ها پیش بینی شده بود، برای 
تردد کمتر خودرو و کاهش سرعت، به جای آسفالت از پوشش سنگ فرش 
درمجاورت آن ها استفاده شد و این امر در شهرهای تاریخی جهان نیز طبیعی 
است. او در گفت وگو با ایســنا ادامه می دهد: هر طرحی که اجرا می شود، 
پیش تر در کمیسیون ها و با نظر متخصصان به تصویب رسیده و به همین 
خاطر، فکر نمی کنم بحث ایجاد ارتعاش به خاطر سنگ فرش ازنظرعمرانی 
قابل طرح باشد، اما باید بررسی های بیشتری انجام شود، چون این شیوه در 
خیلی از مسیرهای دارای جاذبه های تاریخی درحال پیاده شده است. کارگر، 
دربارهٔ فقدان تابلوی راهنما در کنار مناره ها اظهارمی کند: شهرداری وظایفی 
دارد و اداره کل میــراث فرهنگی هم وظایفی. بحث اطالع رســانی دربارهٔ 
قدمت بنای تاریخی و شیوهٔ استفاده از آن بر عهدهٔ میراث فرهنگی است، 
چون اشراف بهتری بر موضوع دارد، اما اگر ادارهٔ میراث چنین درخواستی 
از شهرداری داشته باشد و اطالعات درست را در اختیار ما قرار بدهد، برای 
نصب تابلو هم اقدام خواهیم کرد. شــهردار منطقه سه اصفهان، درپاسخ 
به هشــدارهایی که متوجه خطر تردد خودروها در مجاورت مناره هاست 
می گوید: زمانی ما اقداماتی در این زمینه انجام دادیم، اما مشکالت ترافیکی 
برای مردم محل ایجاد شد و شکایت ها باال گرفت. اگر قراراست کاری انجام 
شود باید ابتدا بررسی های الزم انجام و همهٔ جوانب امر درآن دیده شود. او 
یادآور می شود که شهرداری، سال ۱۳۸۳ و همچنین سال ۱۳۹۹، اقداماتی 
را برای محوطه سازی پیرامون مناره ساربان انجام داده وخاطرنشان می کند: 
اکثراقدامات ما در شهرداری منطقه سه، اقداماتی میراثی است. احیای میدان 
امام علی )ع( با هزینه باال، جلوگیری ازورود خودروها به چهارباغ وسنگفرش 
کردن آن، بازسازی حمام خسروآغا و مقبره باباقاسم و ... همه مواردی بوده 
که شهرداری برای انجام آن پیش قدم شده و اکنون نیز این آمادگی را دارد 
که به عنوان مجری، طرح های اداره میــراث را نیز برای حفاظت از مناره ها 

دردستورکارقراربدهد.

رئیس اداره امورفرهنگی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری:

استندآپ کمدی 
نویسندگی طنز 

اصفهان فراخوان داد

مریم محســنی:   فراخوان ارسال آثار 
استندآپ کمدی و نویسندگی طنز، با هدف 
شناسایی استعدادها و ایجاد فضای همکاری 
در دو رده ســنی ۱۲ تا ۱۸ و ۱۹ تا ۲۵ سال 
اعالم شد. رئیس اداره امور فرهنگی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: هدف از برگزاری اســتندآپ کمدی 
و نویسندگی طنز، شناسایی استعدادها در 
شهر با محوریت اجرا و نویسندگی طنز بوده 
تا بتوانیم از این پتانســیل در برنامه »جوانی 
به تــوان نو« که از شــبکه شــما و اصفهان 
پخش می شود، بهره مند شویم. محمدصالح 

خشوعی اظهار داشت: هدف دیگر برگزاری 
این فراخوان، شناسایی اســتعدادهای رده 
سنی جوانان در این زمینه است که می توان 
در برنامه »همودو« از ظرفیت آنها در فضای 
مجازی بهره مند شد. وی با اشاره به اینکه یکی 
از نواقص موجود در برنامه های استعدادیابی، 
عدم برنامه ریزی در به کارگیری استعدادهای 
کشف شده است، افزود: فراخوان ارسال آثار 
استندآپ کمدی و نویسندگی طنز در نظر 
دارد که با شناسایی اســتعدادها، آن ها را در 
برنامه های تولیدی و محتوایی همچون همودو 
و جوانی به توان نو و ... به کار گیرد. وی با اشاره 

به برگزاری کارگاه های آموزشی تصریح کرد: 
این فراخوان درنظر دارد که عالوه بر شناسایی 
استعدادهای مربوطه در شهر، آموزش های 
الزم را ارائه کند تا افراد آموزش دیده بتوانند 
در برنامه های تعیین شــده مشارکت کنند. 
خشوعی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار به 
این فراخوان تا پنجم بهمن ماه بوده که عالقه 
مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به سایت فرهنگسرای مجازی و لینک های 
www.vcci.ir/hamodow برای رده ســنی 
جوان و www.vcci.ir/nojvan برای رده سنی 

نوجوان مراجعه کنند.

گزارش

اتفاق مهمی که در 
نوجوانی رخ می دهد 

و تأثیر زیادی بر 
شکل گیری هویت 
دارد، درک دیدگاه 

دیگران است، یعنی 
نوجوان می تواند با 
عینک دیگران به 
خودش نگاه کند 
و قضاوت آنها را 

بسنجد.

،،



سرپرست فرمانداری آران و بیدگل گفت: تغییر الگوی کشاورزی آران و 
بیدگل به سوی کشت گیاهان دارویی الزم است مورد توجه کشاورزان این 
شهرستان قرار گیرد. علی اکبر رضایی در دیدار با جمعی از اعضای هیئت 
مدیره نظام صنفی کشاورزی و تعاونی دامداران شهرستان آران و بیدگل 
اظهار داشت: بحران آب یکی از موضوعات جدی است که مردم و مسئولین 

باید برای برون رفت از این بحران اقدامات الرم را انجام دهند.
ابراز  بیان اینکه در بخش کشاورزی آب زیادی مصرف می شود،  با  وی 
شدن  بهینه  برای  هم  کشاورزی  بخش  در  است  الزم  رو  این  از  داشت: 
محصوالت و هم صرفه جویی در آب مصرفی از فناوری و تکنولوژی های 

نوین استفاده شود.
و  کشاورزان  باید  اینکه  به  اشاره  با  بیدگل  و  آران  فرمانداری  سرپرست 
دامداران مورد حمایت بخش های مختلف اجرایی و خدماتی قرار بگیرند، 
بروند  پیش  نوین  فناوری های  به سمت  باید  نیز  تصریح کرد: کشاورزان 
چراکه غفلت کشاورزان و دامداران از این مهم باعث کاهش بهره وری و 
تولید می شود. وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان آران و بیدگل هفت 
هزار و ۶۰۰ بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از 

این تعداد بیش از پنج هزار نفر عضو نظام صنفی کشاورزی هستند.
رضایی یکی از راه های مؤثر در صرفه جویی در آب را تغییر الگوی کشت 
کشاورزان در شهرستان آران و بیدگل دانست و گفت: اجرای این سیاست 
باعث تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی، اشتغال زایی و افزایش درآمد 
می شود. وی با بیان اینکه یکی از صنایع پربازده با چرخش مالی زیاد در 
الگوی  تغییر  کرد:  تاکید  است،  گیاهی  داروهای  بخش  در  حاضر  حال 
کشاورزی آران و بیدگل به سوی کشت گیاهان دارویی الزم است مورد 

توجه کشاورزان این شهرستان قرار گیرد.

شـهردار کاشـان گفت: افزایش مؤلفه های ایمنی، فنی و ترافیکی بلوار فرش 
یک ضرورت اسـت و موضع شـهرداری نیز تصمیم شـورای ترافیک اسـت 

کـه مصوبـه این مرجع قانونی مالک بسـته شـدن بلوار فـرش بود.
حسـن بخشـنده امنیـه در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار کـرد: عالوه بـر مباحث 
ایمنـی، برخـی نقص هـای فنـی و ترافیکـی مثـل پیـچ و خم هـای زیـاد و بـه 
خصـوص بسـته شـدن حـوزه آبریـز تقـی زاده در صـورت وقـوع بارندگـی 

شـدید و پـر شـدن دریاچـه، دچـار وضعیـت خطرناکـی می شـود.
بهره بـرداری  بـه  ناقـص  به صـورت  کـه  پروژه هایـی  کـرد:  تصریـح  وی 
رسـیده اند، تعطیل می شـوند و یکی از آنها بلوار فرش اسـت که انتهای بلوار 
صنعـت را بـه میدان سـهراب سـپهری واقـع در منطقـه راوند متصـل می کند.

شـهردار کاشـان تأکیـد کـرد: متأسـفانه بلـوار فـرش کاشـان بـدون داشـتن 
پلیـس  بـا  بـدون هماهنگـی  ایمـن،  اسـتاندارد و  شـاخص های یـک معبـر 

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری  بـه  غیرمجـاز  به صـورت 
وی افـزود: طـرح و ایـده ایـن پـروژه قابل توجیـه، اما اسـتفاده از یـک پروژه 
ناتمام موجب شـده اسـت که شـاهد حادثه تصادف به صورت مکـرر در این 
محور باشـیم که باعث خسـارت های مادی و معنوی به شـهروندان می شـود.

بخشـنده آمینـه تأکیـد کـرد: بلـوار فـرش بـدون عالئـم ایمنـی مناسـب، نور 
کافـی و خـط کشـی باعث شـده کـه شـهروندان رهگـذر از این مسـیر دچار 
سـانحه شـوند در حالـی کـه بایـد قبـل از افتتـاح به صـورت کامـل از لحـاظ 

ایمنـی تکمیل شـود.
شـهردار کاشـان، تصریـح کـرد: موضـوع بلـوار فـرش در شـورای ترافیـک 
شهرسـتان کاشـان بررسـی شـد و بـا توجـه بـه گـزارش پلیـس راهنمایـی و 
رانندگـی و بـا هماهنگـی مرجع قضایی این بلوار مسـدود شـد و تـا زمان رفع 
نقص هـای ایمنـی توسـط شـهرداری کاشـان، هرگونه تـردد خـودرو در این 

مسـیر ممنوع اسـت.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل مطرح کرد؛

لزوم تغییر الگوی کشاورزی به سوی 
کشت گیاهان دارویی

شهردار کاشان:

بلوار فرش کاشان فاقد شاخص های یک 
معبر ایمن است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

راه مقابله با سویه اُمیکرون تفاوتی با سویه های قبلی ندارد
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
طریقـه مقابله با سـویه اُمیکرون هیـچ تفاوتی با سـویه های قبلی ندارد 
و همچنان باید دسـتورالعمل بهداشـتی از سوی مردم به بهترین شکل 

شود. رعایت 
پروین صالحی در گفت وگو با ایسـنا درباره وضعیت شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور و شناسـایی سـویه دلتـا در برخـی از شـهرها، اظهار 
کرد: سـویه اُمیکرون اخیراً در کشـور شناسـایی شـده اسـت و قدرت 
انتقـال باالیـی دارد، امـا درگیـری اساسـی در بدن ایجـاد نمی کند در 
حالـی کـه در سـویه دلتـا، ریـه مبتالیـان به شـدت درگیر می شـد. در 
سـویه اُمیکرون عالئم بیشـتر به شکل محدود شدن در سیستم تنفسی 
فوقانـی ماننـد سـرماخوردگی ظاهـر می شـود و درگیری ریـه چندان 

گـزارش نشـده اسـت. وی افـزود: فعاًل آمـار مبتالیان به اُمیکـرون در 
کشـور پایین اسـت. زمانی که مدارس تعطیل بودند و آموزش صرفاً 
غیرحضـوری بـود باز هـم درگیری با کرونـا در سـنین دانش آموزی 
داشـتیم و ایـن طـور نبـوده کـه آمـار در آن زمـان صفـر بوده باشـد و 
اکنـون طبـق پروتکلـی کـه در مـدارس در حـال اجـرا اسـت، مبنا بر 
ایـن اصـل قـرار گرفتـه کـه اگـر یـک مـورد مشـکوک در کالسـی 
دیـده شـود، همکالسـی های آن دانش آمـوز مورد تسـت کرونا قرار 
می گیرنـد و اگـر دو مـورد مشـکوک در آن کالس دیـده شـود آن 
کالس را تعطیـل می کننـد. نماینـده مردم مبارکـه در مجلس، گفت: 
طریقـه مقابله با سـویه اُمیکرون هیـچ تفاوتی با سـویه های قبلی ندارد 
و همچنان باید دسـتورالعمل بهداشـتی از سوی مردم به بهترین شکل 

رعایـت شـود و توصیـه جدیدی در ایـن زمینه وجـود ندارد.
صالحـی تصریـح کـرد: وضعیـت واکسیناسـیون در کشـور مطلـوب 
اسـت و افـرادی کـه ابتالی قبلی به کرونا داشـته اند، بدنشـان مقداری 
در برابـر ویـروس ایمنی پیدا کرده و با زدن واکسـن، ایمنی بدن افراد 
باالتـر مـی رود و اکنـون مـوارد کمتـری از ابتـال در کشـور را شـاهد 
هسـتیم. وی افـزود: ُدز سـوم واکسـن بایـد بـه ویـژه بـرای گروه های 
پرخطـر جدی گرفته شـود. مـردم همچنان پروتکل های بهداشـتی را 
در سـایر اماکـن رعایـت کننـد و بـا تـالش همـه جانبه ای که سیسـتم 
بهداشـت و درمـان در کشـور دارد و تصمیمـات خوبـی کـه سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونا می گیـرد امیدواریم بـه زودی روز جشـن بدون 
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شهرستان

اینفوگرافیک

سویه  مقابل  در  مقاومت  گفت:  نطنز  فرمانداری  سرپرست 
و  است  مردم  این شهرستان در گرو همراهی  در  اومیکرون 
بر این پایه باید رشد جهشی در تزریق دز سوم واکسن کرونا 
صورت گیرد. محمد ظریفی در نشست ستاد مدیریت کرونا 
نطنز در فرمانداری این شهرستان با تاکید بر ضرورت تزریق ُدز 
سوم واکسن در بین اصناف، فروشندگان و کسبه بازارهای روز 
و تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی افزود: اطالع رسانی هم 
در فضای مجازی و هم به صورت حضوری به منظور تشویق 
آحاد مردم برای تزریق دز سوم واکسن در اجرای مصوبه ستاد 

شهرستانی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تمامی مکان ها 
و به ویژه مدارس و بازار روز در سراسر شهرستان الزامی است.

سرپرست فرمانداری نطنز گفت: با توجه به مصوبه های ستاد 
استانی مدیریت کرونا، ورود به تمامی دستگاه های اجرایی با 
ارائه کارت واکسن یا آزمایش منفی پی سی آر امکان پذیر 
خدمات  می توانند  آن  ارائه  با  صرف  طور  به  افراد  و  است 

دریافت کنند.
وی تصریح کرد: باید با محوریت شبکه بهداشت و درمان نطنز 

ایستگاه های موقت تزریق واکسن در مناطق پرتردد مستقر شود 
تا شمار بیشتری از مردم نسبت به تزریق دز سوم اقدام کنند.

ظریفی با تاکید بر اهتمام ویژه اداره ها و دستگاه های اجرایی 
افزود:  بهداشتی  موارد  و  شیوه نامه ها  رعایت  درخصوص 
همچنان نظارت ویژه بر اعمال شیوه نامه ها از سوی دستگاه های 

مختلف الزم االجرا است.
 ۲۴(  ۲۰۱۹ دسامبر  اواسط   )COVID-۱۹( کرونا  ویروس 
آذر ۹۸( در شهر »ووهان« کشور چین گزارش شد؛ ابتدا از 
این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی 
بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸( به صورت 
این  این کشور اعالم کرد؛  این ویروس را در  رسمی شیوع 
ویروس در نهایت به همه کشورها از جمله ایران سرایت کرد 
و سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا وضعیت فوق العاده 
اعالم کند. تفاوت سویه اومیکرون که در روزهای اخیر در 
کشورمان شیوع یافته با سایر سویه های کرونا سرایت پذیری 
بیشتر آن است و وارد هر منطقه ای که شده خیلی زود باعث 
افزایش شمار مبتالیان شده است. شهرستان ۴۵ هزار نفری نطنز 

در فاصله نزدیک به ۱۲۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

سرپرست فرمانداری نطنز:

مقاومت در مقابل اومیکرون در گرو همراهی مردم است

فرماندار اردستان:

کشتارگاه مشترک طی یک ماه آینده بهسازی می شود

مدیر آموزش و پرورش خور و بیابانک گفت: برای مقاوم سازی و بهسازی ۷۰ درصد فضاهای 
آموزشی این شهرستان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیاز است.

ابراهیم غالمرضایی افزود: تنها ۳۰ درصد مدارس شهرستان خور و بیابانک استاندارد و مقاوم 
هستند.

وی گفت: برای جبران کاستی سرانه فضای آموزشی، مشارکت خیران یک اصل است و طرح 
آجر به آجر با مشارکت مجمع خیران مدرسه ساز آغاز شده است که مردم با هر توانایی مالی 
می توانند در ساخت مدارس مشارکت کنند. وی ادامه داد: در یک دهه اخیر بیش از ۹۰ درصد 
مدارس شهرستان خور و بیابانک با کمک و مشارکت خیران احداث شده است؛ مدارس زنده 
یادان قنبری و صلصالی، برکت شهر خور و فرخی، امام علی )ع( در شهر خور، شهدای بانک 
ملت و بانک صادرات شهر فرخی، ۱۵ خرداد و حیدر قلی عمرانی در شهر جندق از جمله 

نمونه های مشارکتی خیران است.
غالمرضایی کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، فرسوده بودن سرویس های بهداشتی، 
فرسوده بودن میز و نیمکت کالس های درس، خاکی بودن حیاط برخی ازمدارس و فرسوده 
بودن آسفالت فضاهای آموزشی و کمبود سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری را از مهمترین 

مشکالت حوزه آموزش و پرورش بیان کرد.
 در این شهرستان حداقل هشت کالس درس و چهار کالس کارگاهی جدید 

نیاز است
وی با بیان اینکه در این شهرستان حداقل هشت کالس درس و چهار کالس کارگاهی جدید 
نیاز است، گفت: هم اینک یک باب مدرسه با ۶ کالس درس در شهر جندق با همت خیران 

در حال ساخت است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خور و بیابانک میانگین تعداد دانش آموزان در کالس درس 
شهرستان را ۱۷ نفر بیان کرد و افزود: توجه و پیگیری به احداث مراکز آموزشی در شهرستان و 
تأمین اعتبارات در این زمینه الزم است. وی با اشاره به نرخ باسوادی در خور و بیابانک گفت: 

نرخ باسوادی در این شهرستان بیش از ۸۷ درصد است.
غالمرضایی افزود: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، نرخ باسوادی شهرستان در سال ۹۰ 
افزون بر ۸۴ درصد بوده که طی یک دهه اخیر این رقم به بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان باسوادی در مردان بیشتر از زنان است، گفت: میزان باسوادی در مردان 
۹۳ درصد و در زنان ۸۱ درصد است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: از مجموع رشد باسوادی، ۸۸ درصد در حوزه شهری و ۸۴ 
درصد در مناطق روستایی متمرکز هستند.

وی افزود: تالش های قابل توجه ای در سطح شهرستان به منظور کاهش بی سوادی انجام 
پذیرفته به طوریکه ما شاهد افزایش نرخ باسوادی در شهرستان هستیم.

 ۶۲ مدرسه با ۲۲۸ کالس درس در شهرستان خور و بیابانک وجود دارد که سه هزار و ۸۱۴ 
دانش آموز مشغول تحصیل هستند که از این تعداد ۲ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل 
می کنند. این شهرستان با ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز اصفهان قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش خور و بیابانک مطرح کرد:

مقاوم سازی مدارس شهرستان نیازمند بیش 
از ۶۳ میلیارد تومان اعتبار

خبر ویژه

فرماندار اردسـتان گفت: کشتارگاه مشـترک دام اردستان و 
زواره پـس از مدت هـا بحـث و بررسـی دربـاره نقص هـا، با 
ورود دسـتگاه قضایـی، طـی یک مـاه آینده بهسـازی و رفع 

می شـود. نقص 
حمیدرضـا تاملـی افزود: کشـتارگاه مشـترک اردسـتان طی 
چنـد سـال گذشـته ایرادهای بهداشـتی و سـاختمانی زیادی 
بـا برگـزاری نشسـت ها و بازدیدهـای متعـدد  داشـت کـه 

موضـوع بـه دسـتگاه قضایـی ارجاع شـد.
بـه  بـا ورود دادگاه عمومـی بخـش زواره  داد:  ادامـه  وی 
موضوع کشـتارگاه، شـب گذشـته )یکشـنبه( در نشستی که 
بـا حضـور مسـووالن مرتبـط در محـل ایـن دادگاه تشـکیل 
و مقـرر شـد شـهرداری اردسـتان طـی یـک مـاه ۱۸ ایـراد 

کشـتارگاه را رفـع کنـد.
فرماندار اردسـتان تصریح کرد: موضوع مالکیت کشـتارگاه 
در مرحلـه بعـدی اسـت کـه بـه نسـبت سـرمایه گذاری های 
انجام شـده مشـخص می شـود و ربطی به موضوع بازسـازی 

و بهسـازی فعلی نـدارد اما در برهه کنونـی انجام اصالحات 
و پـس از آن بهـره بـرداری بـا شـهرداری اردسـتان خواهـد 

بود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه انجـام تعمیـرات، این واحـد ممکن 
اسـت در طـول یـک مـاه کـه در دسـت بازسـازی و رفـع 
نقـص اسـت روزهایـی را تعطیـل باشـد که برای پیشـگیری 
از اخـالل در توزیـع گوشـت پیـش بینی هـای الزم بـه عمل 
خواهـد آمد. تاملـی ادامـه داد: راه اندازی مجدد کشـتارگاه 
پـس از رفـع تمامـی نقص هـای بهداشـتی و بـا تأییـد شـبکه 
بهداشـت و درمـان، محیـط زیسـت و شـبکه دامپزشـکی 
امکان پذیـر خواهـد شـد. وی اظهـار امیـدواری کـرد: ایـن 
کشـتارگاه در دهـه مبـارک فجـر دوبـاره بازگشـایی و بهره 
بـرداری شـود و بـه صـورت کامل بهداشـتی و بـدون نقص 
بـه کار خـود ادامه دهد. شهرسـتان اردسـتان با افـزون بر ۴۳ 
هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان 

واقع شـده اسـت.



During the past Iranian 
calendar week (ended on 
Friday), 2.115 million tons 
of commodities worth 202 
trillion rials (about $696.55 
million) were traded at Iran 
Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s 
Public Relations and Inter-
national Affairs Department, 
the weekly trade witnessed a 
77-percent rise in value and 
33-percent growth in weight.
The exchange experienced 
trade of 1.706 million tons 
of commodities valued at 
more than 144.543 trillion 
rials (about $498.42 million) 
on its metals and mineral 
trading floor.

Furthermore, the IME saw 
on both domestic and export 
pits of its oil and petrochem-
ical trading floor 399,000 
tons of commodities worth 
nearly 55.524 trillion rials 
(about $191.46 million).
Last but not least was the 
IME’s side market with 9,570 
tons of commodities traded 
on it.
As previously reported, dur-
ing the past Iranian calendar 
month (ended on November 
21, 2021), 8.961 million 
tons of commodities worth 
$2.357 billion were traded 
at Iran Mercantile Exchange, 
indicating 18 percent rise 
in the value and 24 percent 

growth in the weight of 
trades as compared to its 
preceding month.
The exchange sold on its 
metals and minerals trading 
floor 7.387 million tons of 
commodities valued at more 
than $1.42 billion.
Items traded on this floor in-
cluded 5.176 million tons of 
cement, 1.452 million tons 
of steel, 521,000 tons of iron 
ore, 172,000 tons of sponge 
iron (DRI), 31,445 tons of 
aluminum, 30,535 of zinc, 
29,100 tons of copper, 560 
tons of molybdenum con-
centrate, 200 tons of met-
allurgical coke, 81 tons of 
precious metals concentrate 

and 63 kg of gold bars.
Furthermore, the exchange 
saw trade of more than 1.53 
million tons of commodities 
worth almost $907 million 
on its oil and petrochemical 
trading floor.
The IME’s customers pur-
chased on this floor 447,000 
tons of vacuum bottom, 
441,510 tons of bitumen, 
324,851 tons of polymeric 
products, 150,081 tons of 
chemicals, 135,000 tons of 
lube cut, 15,682 tons of oil, 
13,850 tons of sulfur, 546 

tons of insulation and 50 
tons of argon.
It’s worth noting that the 
IME’s agricultural trading 
floor played host to trading 
one ton of saffron in this 
month.
Last was the IME’s side mar-
ket on which the exchange 
traded 42,795 tons of 
non-exchange-listed com-
modities.
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange in the 
previous Iranian calendar 
year (ended on March 20) 
rose 108 percent compared 
to the preceding year.
During the past year, about 
3.5 quadrillion rials (about 
$83.5 billion) worth of com-
modities were traded at the 
mentioned market.
In the past year, several 
new records were achieved 
in terms of the volume and 
value of transactions in the 
mentioned market’s various 
floors including the indus-
trial, petroleum, and petro-
chemical floors.
IME is one of the four ma-
jor stock markets of Iran, 
the other three markets 
are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-coun-
ter (OTC) market known also 
as Iran Fara Bourse (IFB), 
and Iran Energy Exchange 
(IRENEX).

Commodities worth over $696m traded at IME in a week

Turkmenistan, Iran 
Transit to Boost Re-
gional Trade
Iranian Minister of Roads and Ur-
ban Development, Rostam Qase-
mi has met with Turkmenistan’s 
deputy chairman of the Cabinet 
of Ministers, Serdar Berdimu-
hamedov, and discussed bilateral 
transport and transit.
Freight transit is among key 
planks of collaboration between 
Iran and Turkmenistan and Joint 
Economic Commission is con-
sidered as a good platform for 
building relations and advancing 
cooperation.
In rail transport, there is an 
agreement for the traffic of 400 
freight wagons per day through 
Sarakhs Border which still can be 
further increased.

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

Tehran, Damascus 
Set to Boost Eco-
nomic Cooperation
Iranian ambassador Mehdi Sob-
hani to Damascus and the Syrian 
Minister of Economy Moham-
mad Samer al-Khalil have dis-
cussed different ways of devel-
oping cooperation between the 
two countries.
During the meeting, the two 
sides discussed different ap-
proaches to develop economic, 
trade, industrial, and agricultur-
al cooperation between the two 
neighboring countries.
Expanding relations between 
the two countries in trade and 
economic sectors, removing 
the obstacles of economic de-
velopment, economic activities, 
and exchanging economic dele-
gations were among the issues 
discussed in the meeting.

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

Tehran, Ashgabat ex-
plore avenues of trans-
port, energy co-op
Iranian Transport and Urban 
Development Minister Rostam 
Qasemi met with Deputy Chair-
man of Turkmenistan’s Cabinet 
of Ministers Serdar Berdy-
mukhamedov in Tehran on Sat-
urday to exchange views and 
discuss mutual cooperation in 
various transportation sectors.
Speaking in this meeting, Qase-
mi mentioned the agreements 
reached between the two sides 
during the two countries’ Joint 
Economic Committee meeting, 
saying: “At the meeting of the 
Joint Committee, we reached 
agreements in the fields of trans-
portation and transit between the 
two countries that had good re-
sults; In this regard, in the field 
of rail transport, we agreed on 
the daily exchange of 400 freight 
wagons at Sarakhs border.”

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

Iran leads the world 
in priority given to 
nano-sciences
The ratio of nano-articles to the 
total number of articles pub-
lished in Iran is the highest in the 
world, highlighting the amount of 
attention and priority given to na-
no-sciences in the country.
According to StatNano, in 2021, 
nearly 202,000 nano-articles 
were issued in JCR- (Journal Ci-
tation Reports) indexed journals, 
accounting for approximately 8.2 
percent of the total articles in-
dexed in WoS (Web of Science). 
Alternatively stated, about 8 per-
cent of all scientific publications 
across the globe are in the field 
of nanotechnology.
In terms of the ratio of nano-ar-
ticles to the total number of ar-
ticles, Iran still possesses the 
highest share in this index with 
18.7 percent of the total articles 
falling in the category of nano-
technology.

Iran’s Parliament 
passes outlines of 
budget bill for next 
fiscal year
Iranian lawmakers approved the 
generalities of the administra-
tion’s proposed budget bill for 
the next Iranian fiscal year (to 
begin on March 21, 2022).
An open session of the Par-
liament was held on Sunday, 
attended by President Seyyed 
Ebrahim Raeisi and members of 
the administration’s economic 
team.

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

Iran’s nine-month 
alumina production 
tops 175,000 tons
Iran produced 175,284 tons of 
alumina powder during the first 
nine months of the current Ira-
nian year (March 21-Decemebr 
21, 2021).
According to data by the Iranian 
Ministry of Industry, Mine and 
Trade, the figure shows one 
percent decline compared to 
corresponding output of 2020, 
which was 177,239 tons.

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

Bazaar, the core of 
Iranian cities
The bazaar has been one of the 
most important social centers 
in Iranian history. The traditional 
market not only was a place to 
trade and buy goods, but also 
a venue to hear news and talk 
about events. In many Iranian 
cities you can find bazaars that 
are very old. The beautiful and 
unique architecture of bazaars 
has made them one of the most 
important tourist attractions of 
Iran.
You can find similar markets in 
some other countries such as 
India. Iran and India have had 
close relations since ancient 
times. The people of both coun-
tries, with a common origin 
(of Aryan tribes), have a long 
cultural and artistic history. The 
commonalities of the two civili-
zations can be found in the lan-
guage, customs, arts, traditions 
and other behavioral and moral 
characteristics of the people of 
the two lands.

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

Iran’s Farzaneh 
Tavasoli Nominated 
for 2021 Best Goal-
keeper in World
Iran futsal goalkeeper Farzaneh 
Tavasoli has been shortlisted 
for the Best Women Goalkeep-
er of the World in 2021.
According to Futsal Planet, 
Tavasoli will vie with nine other 
women to win one of the most 
traditional prizes of futsal.
The Futsal Planet website, 
which introduces the nominees 
for receiving the best awards 
in the futsal world at the end 
of each year, has put the name 
of the Iranian among the top 10 
nominees to receive the best 
women goalkeeper award this 
year.
Tavasoli’s rivals are Ana Caro-
lina Caliari Sestari (BRA/ITA), 
Ana Catarina Silva Pereira 
(POR), Bianca Castagnaro Mo-
raes (BRA), Angelica Dibiase 
(ITA), Joziane de Oliveira “Jozi” 
(BRA), Missiara Luiza Papst 
“Missi” (BRA), Viktoria Sagai-
dachna (UKR), Silvia Aguete 
Outón (ESP) and Maria Surni-
na (RUS).
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Transit of goods via Iran has ris-
en 53 percent during the ninth 
month of the current Iranian 
calendar year (November 22-De-
cemebr 21, 2021), as compared 
to the same period of time in 
the past year, the spokesman 
of Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) an-
nounced.
Ruhollah Latifi said that 1.057 
million tons of goods were trans-
ited via the country during the 
seven-month period.
Iran is one of the countries that 
have a special status in trade and 
transit relations due to its strate-
gic location and special geogra-
phy, as the country is the passage 
of several important international 
corridors.
In the south of Iran is the Persian 
Gulf, which is home to the world’s 
major oil-producing countries. 
This region is considered the en-
ergy bottleneck of the world.
In the north of Iran is the Caspian 
Sea, which is the best bridge be-
tween Iran, Russia, Kazakhstan, 
Turkmenistan, and Azerbaijan 
and can play an important role in 
trade between these countries.
The country, on the other hand, 
borders Iraq, Turkey, Pakistan, 
and Afghanistan to the west and 
east.
In other words, it can be said 
that Iran communicates with 15 
countries through land and water 
borders, and at the same time it 

can act as a bridge between these 
countries (with each other and 
other parts of the world).
These countries have a large pop-
ulation and high income which 
can be effective as a factor in the 
development of transit and trade 
in the region.
The connection of Central Asian 
countries with the Persian Gulf, 
as well as the establishment of 
trade relations between East Asia 
and European countries through 
Iran, is very cost-effective so that 
many of these countries seek to 
establish such relations through 
Iran.
This status has provided the 
country with many opportunities 
and by optimal use of these op-
portunities through the expansion 
of the transportation network and 
reliable and efficient communi-
cation, Iran can achieve foreign 
currency earnings and economic 
growth, and make transit revenue 
a suitable alternative to oil export 
while improving its strategic po-
sition in the region.
Considering its geographical lo-
cation, Iran can play a significant 
role in the transit of goods in the 
region and benefit a lot from its 
status in this due. To take full 
advantage of its location for tran-
sit, the country has many plans 
underway and, on the agenda, to 
boost its transit capacity.
Some of these plans include 
developing Shahid Rajaee Port, 
Iran’s largest and most-equipped 
container port in the south, and 
also Chabahar Port in the south-
east of the country, connecting 
the ports to the railway network, 
development of transit via rail-
way, and also some customs 
measures such as improving 
transit procedures in the customs 
offices.

Monthly transit 
of goods via Iran increases 53%

 Members of the Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Indus-
tries Committee have stressed the 
need for allocating a portion of the 
national budget for the next Irani-
an calendar year (starts on March 
21) for maintaining the infrastruc-
ture in industrial parks across the 
country.
As reported by the ICCIMA portal, 
in their latest meeting on Sunday, 
the ICCIMA Industries Committee 
members examined the issues 
related to the country’s industrial 
parks which were mainly con-
cerned with the reconstruction, 
repair, and maintenance of the in-
frastructure in these parks.
The attendees of the meeting em-
phasized that in order to resolve 
the infrastructure-related issues 
in the country’s industrial parks 
a separate credit line must be de-
fined in the national budget bill in 
this regard.
Speaking in this meeting, Indus-
tries Committee Head Alireza 
Samadi-Kolahi mentioned the old 
regulations for financing industri-
al parks, saying: “We tried hard to 
revive the old law that allowed the 
government to allocate a share of 

municipal value-added tax to in-
dustrial parks. But this law is no 
longer approved. But perhaps 
part of the provincial development 
budget can be allocated for this 
purpose.”
The government used to allocate 
a portion of the Municipalities’ 
value-added tax to industrial 
parks, however, the law has been 
changed and this funding is no 
longer provided.
Further in the meeting, the attend-
ees pointed to the government’s 
plans for allocating 660 trillion 
rials (about $2.2 billion) for a new 
fund called Iran Progress and 
Justice Fund, which is aimed to fi-
nance developing infrastructure in 
various provinces and noted that a 
portion of the mentioned funding 
can be allocated for maintaining 
the infrastructure in industrial 
parks.
According to the ICCIMA com-
mittee members, the infrastruc-
tures in industrial parks including 
sewage, water, treatment plants, 
access roads, etc., are worn out 
and have practically lost their ef-
ficiency, while there is no budget 
to reconstruct or maintain these 
infrastructures.

ICCIMA stresses need for maintaining 
industrial parks’ infrastructure

In the past year, 
several new 
records were 
achieved in terms 
of the volume 
and value of 
transactions in 
the mentioned 
market’s various 
floors including 
the industrial, pe-
troleum, and pet-
rochemical floors



The managing director of Petropars 
Company, which is in charge of devel-
oping phase 11 of Iran’s South Pars 
gas field in the Persian Gulf, has an-
nounced the implementation of two 
new contracts as of December 22, 
2021, to accelerate the development 
of the mentioned phase, Shana re-
ported.
According to Hamid-Reza Masoudi, 
the mentioned deals are concerned 
with the construction of an off-shore 
pipeline as well as the installation of 
the phase’s SDP11B platform.
“The engineering, procurement and 
implementation activities correspond-
ing to these two contracts have offi-
cially started since the beginning of 
the current [Iranian calendar] month 
[December 22, 2021]),” Masoudi 

said.
In order to transfer and install the 
mentioned platform to position 11B 
in the shortest possible time, after 
the necessary studies we awarded the 
project to an Iranian company in the 
form of an Engineering, Procurement, 
Construction and Installation (EPCI) 
contract, he said.
The required items and equipment 
for the project have been ordered or 
purchased by Petropars based on the 
Long Lead Items (LLI) procurement 
method so that the project can be 
completed as scheduled, the official 
added.
Mentioning the offshore pipeline 
project, Masoudi said: “The gas and 
gas condensate produced in the first 
phase of the project which is expect-

ed to be about 11 million cubic me-
ters per day will be sent to onshore 
processing facilities in Pars 2 region 
through this pipeline.”
When fully developed, the South Pars 
phase 11 project will have a pro-
duction capacity of two billion cubic 
feet per day or 370,000 barrels of oil 
equivalent per day. The produced gas 
will be fed into Iran’s gas network.
Iran had previously awarded the de-
velopment of phase 11 project to a 
consortium comprised of France’s To-
tal, China National Petroleum Corpo-
ration (CNPC), and Petropars which 
is a subsidiary of the National Iranian 
Oil Company (NIOC), however Total 
and CNPCI pulled out of the project in 
2019 due to the U.S. sanctions.
Currently, Petropars is developing the 
phase 11 project after its partners left 
the contract.
The drilling operation for the first 
well of mentioned phase was official-
ly started in December 2020. In the 
early production stage, the output of 
this phase will reach 500 million cu-
bic feet (equivalent to 14 million cubic 
meters) per day.
South Pars is the world’s largest gas 
field, covering an area of 3,700 square 
kilometers of Iran’s territorial waters.
The giant field is estimated to contain 
a significant amount of natural gas, 
accounting for about eight percent 
of the world’s reserves, and approx-
imately 18 billion barrels of con-
densate. The field is divided into 24 
standard phases.

What it’s like to meet 
5000-year-old tree
At the age of almost five millen-
nia, Sarv-e Abarkuh is a solid, tall 
tree still covering itself with glo-
ry, reaching 25 meters in height, 
11.5 meters in width of its trunk, 
and 18 meters in circumference.
Although it doesn’t have the 
height or size of record-setting 
redwoods and sequoias stand-
ing near California, this Persian 
cypress has long been a tourist 
destination in central Iran for 
those who love to visit one of the 
oldest living creatures on Earth. It 
is a real blessing that this being 
has lived all this time to become a 
source of enjoyment for modern 
humans.

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

Industry Minis-
try aims to pursue 
knowledge-based 
development in au-
tomotive industry

Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin met with Vice President for 
Science and Technology Soure-
na Sattari on Monday to discuss 
the knowledge-based develop-
ment of the country’s automo-
bile industry, IRNA reported.
In this meeting, which was host-
ed by the Industry Ministry, the 
officials analyzed the automotive 
industry from the perspective of 
a knowledge-based economy.
Designing and developing new 
platforms and producing new 
car series based on them us-
ing the capacities of the supply 
chain, was among the solutions 
proposed in this meeting for 
pushing the country’s auto in-
dustry towards development.
The officials also referred to 
the Industry Ministry’s new 
structure and the formation of 
the Transportation Industries 
Department within this struc-
ture with three separate offices 
including the auto industry, rail, 
and marine industries, and avia-
tion industry.
Over the past few years, the 
Iranian automotive industry, 
as one of the country’s major 
industries, has been facing se-
rious problems and challenges 
such as accumulated losses, 
low quality of products, and high 
debts to parts manufacturers 
and the supply chain sectors.
Back in December 2021, Fatemi-
Amin said his ministry has 
prepared a nine-axis program 
for evolution in the automotive 
industry which will be unveiled 
soon.
The mentioned program in-
cludes all challenges and solu-
tions in this industry, the minis-
ter noted.
“Car is one of the most political 
products and important issues 
in the country, which on the one 
hand is highly challenged and on 
the other hand has various ca-
pacities”, the official stated.
Pricing should be such that do-
mestic manufacturing has an ad-
vantage, the minister further reit-
erated. Based on the latest data 
released by the Industry, Mining, 
and Trade Ministry, car manu-
facturing in Iran rose 4.7 percent 
during the first eight months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-November 21, 2021), 
as compared to the same period 
of time in the past year.
Iranian carmakers manufactured 
651,408 vehicles in the eight-
month period of this year, while 
the figure was 622,144 in the 
same time span of the previous 
year.

TEDPIX drops 4,000 points on Monday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 4,180 
points to 1.332 million on Monday.
As reported, over 5.129 billion se-
curities worth 29.371 trillion rials 
(about $101.27 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dopped 
1,838 points, and the second mar-
ket’s index fell 12,222 points.
TEDPIX rose 38,000 points (2.7 

percent) to 1.397 million in the past 
Iranian calendar week (ended on Fri-
day).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Saipa 
Company, Social Security Invest-
ment Company, National Copper 
Company, and Barekat Pharmaceu-
tical Group were the most widely 
followed ones.
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The value of Iran’s non-oil trade rose 
25 percent during the third quarter 
of the current Iranian calendar year 
(September 23-December 21, 2021) 
as compared to the same period of 
time in the past year, the spokes-
man of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) an-
nounced.
According to Ruhollah Latifi, Iran 
traded 43.318 million tons of com-
modities worth $27.156 billion in 
the mentioned three months, IRNA 
reported.
The official noted that the weight of 
the traded goods in the mentioned 
period declined nine percent year on 
year.
As reported, the country exported 
32.337 million tons of non-oil goods 
valued at $13.335 during autumn, 
registering a 17-percent rise com-
pared to the figure for the previous 
year’s same time span.
The Islamic Republic also imported 
10.981 million tons of commodities 
worth $13.821 billion in the said 
three months, to register a 37-per-
cent rise in terms of value year on 

year.
According to Latifi, the value of 
Iran’s non-oil trade also rose 25 per-
cent during the ninth month of the 
current Iranian calendar year (No-
vember 22-December 21, 2021), as 
compared to the same month in the 
past year.
As previously announced by the 
acting head of IRICA, the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent 
during the first nine months of the 
current year (March 21-December 
21, 2021), as compared to the same 
period of time in the past year.
Alireza Moghadasi said that Iran has 
traded over 122.5 million tons of 
non-oil products worth $72.1 billion 
with other countries in the men-
tioned period.
According to Moghadasi, the weight 
of trade in the mentioned period also 
grew by 11 percent in comparison to 
the figure for the previous fiscal year.
The official put the nine-month 
non-oil exports at 92.3 million tons 
valued at $35.1 billion, with a 40-per-
cent rise in value and eight percent 
growth in weight.

Q3 non-oil trade rises 25% year on year

How to align your modern life with the way 
you’re really wired, and thrive. 
Modern life is fabulously full of fast transporta-
tion, instant communication, easy convenience, 
and lavish comforts. Then why are we so fussy 
and dissatisfied?
As outlined in my last post, all this fabulous 
speed, convenience, and comfort actually messes 
with us. Modern life may be easier in many ways, 
but we’ve been robbed of what nourishes us. We 
are disconnected from what our brains and bod-
ies require, creating a major source of stress.
While my last post examines how that disconnect 
happens, this post examines how to reconnect:
 Adopt habits of daily living that support the way 
you’re wired, so you can thrive. 
Listed below are habits of daily living that can 
make life seem more manageable and fulfilling 
because they connect you to what helps you 
thrive. You may already be successful or adept at 
many of these, and now you can be more mindful 
of their value.  The others, you can strive to inte-
grate them firmly into your life. Notice how they 
all relate to connecting you back to how you’re 
wired. And they all offer the satisfaction and 
health benefits that our brains and bodies crave.
Transportation: Slow down, get outside, and 
move your body.
• Move and stretch your body every day (even five 
minutes at a time has benefits).
• Take the stairs. Treasure and look forward to 
opportunities to use the stairs. Forget something 
on the third floor? Enjoy racing up there to get it!
• Walk or bike whenever possible.
• Seek work closer to home to avoid long com-
mutes.
• Get outside or find other ways to connect with 
nature. Even a room with a view is therapeutic.
• Slow down for a period each day—walk some-
where, stop to smell the roses, pet an animal.
• Make it a priority to schedule respite in the mid-
dle of busy, fast-paced days.
Communication: Make eye contact and lean 
into each other.
• Focus on live, rather than virtual, communica-
tion. Communicating with eye contact and touch 
boosts your sense of well-being. 
• Consider living close to your family of origin-- 
or your family of choice for social and emotional 
benefits. Moving away from home doesn’t have 

to be a rite of passage.
• Consider vacationing with loved ones, or mak-
ing travel plans that include visiting them. It adds 
social interaction and connection to your adven-
tures.
• Surround yourself with people who are compas-
sionate and enjoy connection.
• Cultivate community, whether in your neighbor-
hood, place of worship, at work, or in social clubs.
• Set up recurring social times, like Wednesday 
night bowling or Saturday strolls, so it’s easy to 
plug into each week.
• Spend time communing with an animal; pets are 
good for both mental and physical health.
Convenience: Revel in your chores and eat 
nutrient-dense foods you gather and prepare 
yourself.
• Start each day with a calm routine, such as easy 
meditative breathing and a good breakfast.
• Eat within 30 minutes of waking and then every 
3 to 4 hours throughout your day to maintain sta-
ble blood sugar and energy levels, and to avert 
“famine mode,” which makes your body store fat, 
not burn it.
• View food as fuel that’s meant to energize you 

and as medicine that’s meant to benefit your body.
• Grow a garden. There are many benefits to your 
health, brain, mood, stress level, attention, and 
nutrition. It even lowers your risk of developing 
dementia it provides the satisfaction of growing 
your own food and gathering food directly from 
nature, not just the grocery store. 
• Eat nutrient-dense foods that soothe inflam-
mation, stabilize blood sugar, boost your im-
mune system, balance hormones, and promote 
a healthy digestive tract and microbiome (the 
“good” bacteria).
• Prepare your own meals. Consider that cooking 
as one of the most valuable, nurturing, life-giving 
activities you can do each day for yourself and 
those you love. Get into the art of cooking with 
rich flavors and colors.
• Linger over each bite. You labored over this 
meal—you deserve to enjoy it! Notice how the 
food looks, smells, feels, sounds, and tastes. And 
if you’re sharing a meal, cultivate pleasant social 
interaction and enjoy that too.
• Save motorized gadgets and chemical cleaning 
agents for when they are actually necessary. You 
can scrub, wipe, mop, sweep, dust, chop, mix, 

shake, and stir, using your own muscles. It’ll save 
your ears, your lungs, your brain, and your nerves 
too.
• Reduce multitasking, which is generally inef-
ficient anyway. Instead, for instance, mindfully 
wash the pots and pans, feeling the warm soapy 
water and satisfaction of a good scrub. Mindfully 
fold laundry, enjoying the textures and colors, and 
creating a neat pile.
• Value activities like walking, housekeeping, and 
yard work as they move your body.
Comforts: Use energy and resources mindfully 
and practice gratitude for the comforts you en-
joy.
• Set your thermostat lower in winter, higher in 
summer, and wear seasonally appropriate cloth-
ing so you remain comfortable. Being aligned 
with the seasons lets your body adjust to the cur-
rent outdoor temperatures, which benefits your 
health and immune system. (Besides, does it re-
ally make sense to insist on indoor temps that let 
you wear a t-shirt in winter and then be reaching 
for your sweater during the summer?) 
• Be mindful of the water coming out of your tap 
instead of mindlessly letting it go down the drain. 
Use less soap and water on your skin and con-
serve it’s healthy microbiome. Strive to use less, 
not because you personally will make a huge dif-
ference for the planet, but because you see it as a 
resource for which you are grateful. 
• Invite natives plants to grow in your yard. You’ll 
reduce maintenance, watering, mowing, fertiliz-
ing, and the associated costs and pollution.
• Reduce screen time; reduce or eliminate televi-
sion viewing. Turn down the lights and turn off the 
screens in anticipation of bedtime.
• Get sufficient sleep! Get sufficient sleep, es-
pecially during your natural sleep cycle. In fact, 
sleep deprivation is one of the most devastating 
things you can do to your well-being. In contrast, 
good sleep boosts your memory and attention, 
your emotional health, your immune system, and 
the production of hormones involved in regulat-
ing appetite. Just because you can light up the 
night, this doesn’t mean you should!
Try to integrate as many of these habits as you 
can. By being consistent and mindful, you can 
make a real difference in the quality of your life. 
Your brain, your body, and your spirit will thank 
you.

Mindful Habits that Offset the Stresses of Modern Living 
By: PARISA JAMADISource: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/laugh-cry-live/201604/mindful-habits-offset-the-stresses-modern-living
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با احدث تصفیه 
خانه های فاضالب، 

حجم قابل مالحظه ای 
از آب های به ظاهر زاید 

و غیر قابل استفاده 
به چرخه صنعت، 

کشاورزی غیر مثمر 
و توسعه فضای سبز 
شهری باز می گردد.

وی اعام کرد: عــاوه براحداث تصفیه 
خانه فاضاب در شــهرهای خوانسار، 
داران، چادگان، نجف آباد، نطنز، هرند، 
اژیه، سده ورنامخواست، تیران و بویین و 
میاندشت، دو فقره پکیج تصفیه فاضاب 
نیز در 10 سال گذشته برای واحدهای 
مسکن مهر نطنز و فریدونشهر به روش 

تصفیه لجن فعال احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان با بیان این که فاضاب ورودی 
به تصفیه خانه هــا در 9 تصفیه خانه به 
روش لجن فعــال، 13 تصفیه خانه به 
روش الگون هوادهی و 8 تصفیه خانه به 

روش برکه تثبیت مطابق با استانداردهای 
زیست محیطی تصفیه می شوند تصریح 
کرد: با احدث تصفیه خانه های فاضاب، 
حجم قابل ماحظــه ای از آب های به 
ظاهر زاید و غیر قابل استفاده به چرخه 
صنعت، کشاورزی غیر مثمر و توسعه 

فضای سبز شهری باز می گردد.

امینی بــا بیان این کــه در حال حاضر 
73.5 درصد جمعیت شــهری استان 
اصفهان تحت پوشش شبکه فاضاب 
قرار دارند گفت: هم اکنون 3 میلیون و 
211 هزار نفر در 36 شهر و 5 هزار و 900 
نفر در 5 روستای استان از خدمات جمع 
آوری، انتقال و تصفیه فاضاب استفاده 

می کنند.
وی افزود: اســتان اصفهان با داشتن 8 
هزار و 309 کیلومتر شبکه جمع آوری 
و 500 کیلومتر خط انتقال، نزدیک به 
13 درصد از کل شــبکه جمع آوری و 
خطوط انتقال فاضاب در کشــور را به 

خود اختصاص داده است.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان احداث 10 تصفیه خانه 
فاضالب در مدت 10 سال را نشان از روحیه جهادی و عزم 
کارکنان این شرکت برای خدمت رسانی بهتر به مردم عنوان 
کرد. هاشم امینی با بیان این که خدمات رسانی بی وقفه با 
هدف ارتقاء سطح رفاه و بهداشت عمومی در دستور کار این 
شرکت قرار دارد اظهار داشت: از مجموع 28 تصفیه خانه 
فاضالب در استان اصفهان 10 تصفیه خانه در سال های 1390 

تا 1400 احداث شده است.
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نمایشگاه بین المللی اصفهان در روزهای بیستم تا بیست 
و چهارم دی ماه میزبان هجدهمین نمایشــگاه تخصصی 

صنایع، مبل و دکوراسیون خانگی خواهد بود.
این نمایشگاه که طی پنج روز برپا خواهد بود محصوالت 
و کاالهای فعاالن حوزه مبل و دکوراســیون خانگی را به 
نمایش می گذارد تا مردم اصفهان در گستره وسیعی از این 
محصوالت و مدل ها دست به انتخاب بزنند و دکوراسیون 

خانگی و اداری خود را متحول کنند. نمایشگاه تخصصی 
صنایع مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان در سال 1400 
با حضور 115 شرکت و موسسه فعال در حوزه های مرتبط 
و در 17 هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا می شود 
و محصوالت مختلفی نظیر انواع مبلمان، دکوراســیون و 
اکسسوری، فرش ماشینی، لوستر، کاال و سرویس خواب، 
میز و صندلی های نهارخوری، کاغذ دیــواری و پرده را به 

نمایش می گذارد. برندهای مطرح و معتبری نظیر مینای 
نقش جهان، خوش نشین، شــرکت متین طرح، مبلیران 
اصل، ژولک، ماهان مبل، خوش نشین، مبل حسینی و... در 
این نمایشگاه حضور یافته اند. همچنین شرکت های معتبری 
از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان 
شــرقی، همدان، آذربایجان غربی و اردبیل در نمایشگاه 

امسال حضور یافته اند.

ازساعت13تا20طیروزهای20تا24دیماه:

نمایشگاهاصفهانمیزبان
صنایعمبلودکوراسیون

خانگیمیشود

مدیــرکل گمرکات اســتان 
اصفهان با اشاره به واردات 143 
میلیون دالری چین به گمرک 
استان، گفت: در 9 ماهه 1400 
درآمد ارسالی به خزانه توسط 
گمرکات استان اصفهان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 176 
درصد رشد داشته است. رسول 
کوهستانی پژوه درباره واردات 
کاال از طریق گمرکات استان 
اصفهان، اظهار کرد: در 9 ماه 
امسال 87 هزار و 331 تن کاال 
به ارزش 459 میلیون و 267 
هــزار دالر از طریق گمرکات 
استان اصفهان ترخیص شده 
که از لحاظ وزنی 23 درصد و از 
حیث ارزش 53 درصد افزایش 

داشته است.
وی افــزود: در ایــن مــدت 
تشــریفات واردات از طریــق 
گمرک اصفهــان 45 هزار تن 
و ارزش 271 میلیــون و 808 
هزار دالر، گمرک اختصاصی 
مجتمع فوالد مبارکه 36 هزار 
تن و بــه ارزش 174 میلیون 
و 964 هــزار دالر و گمــرک 
اختصاصــی ذوب آهن 5 هزار 
تن و بــه ارزش 12 میلیون و 

494 هزار دالر بوده است.
وی عمده کاالهــای وارداتی 
گمــرکات اســتان اصفهان را 
ماشــین آالت خطوط تولید، 
اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی دانست 
و گفــت: در 9 ماهه نخســت 
امســال 135 میلیــون دالر 
ماشــین آالت و دستگاه های 
برقــی، 118 میلیــون دالر 
ماشــین آالت مکانیکی، 53 
میلیون دالر چــدن و آهن و 
فوالد، 23 میلیــون دالر مواد 
پاستیکی و 20 میلیون دالر 
وسایل نقلیه )کامیون( و اجزا 
و قطعــات خــودرو از طریق 
گمــرکات اســتان اصفهان 

ترخیص شده است.
مدیــرکل گمرکات اســتان 
اصفهــان دربــاره مهم ترین 
کشورهای صادرکننده کاال به 
مقصد گمرک اصفهان، تصریح 
کرد: در این مدت چین 143 
میلیون دالر، آلمان 73 میلیون 
دالر، ترکیه 56 میلیون دالر، 
امــارات متحــده عربــی 39 
میلیون دالر و هند 38 میلیون 
دالر مبدأ واردات کاال به مقصد 
گمرکات استان اصفهان داشته 
است. وی میزان درآمد وصولی 
گمــرکات اســتان اصفهان را 
6 هزار و 478 میلیــارد ریال 
برشــمرد و اظهار کــرد: در 9 
ماهه 1400 درآمد ارسالی به 
خزانه توسط گمرکات استان 
اصفهان نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 176 درصد رشد 

داشته است.
کوهســتانی پژوه در زمینــه 
تسهیات گمرک، توضیح داد: 
با ارائه بسته حمایت از تولید؛ 
پشتیبانی و مانع زادیی ها و با 
اطاع رسانی مؤثر آن و افزایش 
 )AEO( فعاالن مجاز اقتصادی
در دو سال گذشــته از چهار 
شــرکت )ســال 98( به 36 
شرکت توانسته ایم تسهیات 

متنوعی به آنها ارائه می کنیم.
 وی تأکید کرد: در واحدهای 
تولیدی استان پهناور اصفهان، 
با ایجــاد 35 بــاب انبارهای 
اختصاصی زیــر کلید گمرک 
)در ســال 98، هشــت انبار 
اختصاصی داشتیم( هزینه های 
تخلیه، بارگیــری، انبارداری، 
دمــوراژ همچنیــن زمــان 
ترخیص مواد اولیه واحدهای 
تولیدی به نحو چشــمگیری 

کاهش یافته است.

واردات
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مدیرکل گمرکات استان اصفهان اعالم کرد:

واردات 143 میلیون دالری 
کاال از چین به اصفهان

معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: هفته گذشــته سه روز 
نیروگاه شهید محمدمنتظری به دلیل محدودیت مصرف گاز، از سوخت 

مازوت استفاده کرد، اما بعد از آن استفاده از این سوخت قطع شد.
اگرچه تا هفته گذشــته مدیران مربوطه در کارگــروه آلودگی هوای 
اصفهان، استفاده از ســوخت مازوت در صنایع این شــهر را رد کرده 
بودند و تنها نسبت محدودیت استفاده از سوخت گاز در صنایع را اعام 
می کردند، اما روز گذشته در صحن علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
از مازوت سوزی برخی صنایع همچون پاالیشگاه و نیروگاه سخن گفته 
شد، اگرچه همان روز سخنگوی پاالیشگاه اصفهان استفاده از مازوت در 
این صنعت را رد کرد، اما هنوز بسیاری بر این باورند که با توجه به شدت 

آلودگی هوای اصفهان برخی صنایع این شهر مازوت سوزی می کنند.
 در این باره معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اخباری مبنی بر مازوت سوزی برخی صنایع در اصفهان، توضیح 
داد: هفته گذشــته که چند روز هوای اصفهان ناپایدار و سرد شده بود، 
مدیران استان تا باالترین ســطح، همه مخالف استفاده از سوخت دوم 

مازوت در صنایع بودند.
مهران زینلیان افزود: اما هفته گذشته از طرف شورای عالی امنیت ملی 
تماسی با استاندار استان گرفته شد و از سوی دیگر به دلیل دمای منفی 
هشت درجه سانتیگراد در شــمال کشور و خاموشی شهرهای شمالی، 
درخواست استفاده از سوخت مازوت به جای گاز در نیروگاه ها داده شد 

تا بتواند جبران کمبود گاز در مناطق شمالی کشور شود.
وی گفت: اگرچه چند روز نســبت به این درخواست مقاومت می شد، 
اما هفته گذشــته با این دستور موافقت شــد و به تعداد محدود برخی 
شعله های نیروگاه شهید محمد منتظری به صورت ترکیب مازوت و گاز 
به مدت سه روز از سوخت مازوت استفاده کردند، اما بعد از اینکه بیم آن 
رفت آلودگی اصفهان باالتر رود، به طور کامل استفاده از سوخت مازوت 

در این صنعت نیز قطع شد.
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: در این جریان اداره کل 
محیط زیست با بررســی و بازدید و دادن اخطارهای الزم، استفاده از 

سوخت مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظری قطع شد.
وی درباره اینکه امسال پاالیشگاه اصفهان از مازوت استفاده کرده است 
یا خیر، گفت: پاالیشگاه از ســوخت مازوت استفاده نکرده و اگر چنین 
کاری صورت گرفته، به طور قطع غیرمجاز بوده است، البته بعید می دانم 
در شعاع 50 کیلومتری اصفهان صنعت دیگری به غیر از نیروگاه شهید 

محمد منتظری از سوخت مازوت استفاده کرده باشد.
زینیلیان درباره اینکه احتمال می رود با کاهش دمای هوا دوباره مجوز 
اســتفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه های اصفهان داده شود یا خیر، 
اظهار کرد: برخی تصمیمات در اختیار مدیریت اســتان نیســت و اگر 
برخی تصمیمات از سوی شورای امنیت ملی گرفته شود، احتمال دارد 

دوباره از مازوت استفاده کنند.
وی با انتقاد از تخلف برخی مدیران نیروگاه شــهید منتظری، گفت: به 
همین منظور نامه ای به دادســتان اصفهان مبنی بر ترک فعل مدیران 
نیروگاه شهید منتظری ارســال کرده ایم، چراکه آنها بدون هماهنگی 
مدیریت استان از مازوت اســتفاده کرده اند، اگرچه با هماهنگی کشور 

این کار را انجام داده بودند.
مسئول کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان توضیح داد: دلیل اصلی 
گایه مندی مدیریت استان از مدیران نیروگاه شهید منتظری این است 
که طبق مصوبات گذشته نیروگاه هایی که مجبور به استفاده از سوخت 
مازوت می شوند موظف به اجرای سیستم فیلترینگ هستند که نیروگاه 

منتظری این کار را انجام نداده است.
وی ادامه داد: دلیلی که آنها عنوان می کنند این اســت که صنایعی که 
می خواهند از سوخت دوم استفاده کنند باید فیلترینگ انجام دهند، اما 
به دلیل اینکه مشغل های مازوت سوز این نیروگاه پلمب بوده، مدیران 

این صنعت، چنین کاری را نکرده اند که این دلیل قابل قبولی نیست.
زینیلیان با بیــان اینکه در حال حاضر صنایع مســتقر در شــعاع 50 
کیلومتری اصفهان از ســوخت گاز اســتفاده می کنند، اضافه کرد: در 
حال حاضر تمام صنایع اصفهان از گاز استفاده می کنند، البته استفاده 
از این سوخت با محدودیت مواجه است. البته صنایع خارج از شعاع 50 
کیلومتری اصفهان همچون سیمان نایین و .... مجوز استفاده از سوخت 

مازوت را دارند.

    مازوت چیست؟
مازوت نوعی نفت کوره به شمار می آید که کیفیت پایین و ویسکوزیته 
باالیی دارد و در نیروگاه های حرارتی و موارد مشــابه از آن اســتفاده 
می شــود. در اروپا و ایاالت متحده، ترکیب مازوت شکسته به گازوئیل 
تبدیل می شود. در گذشته، مازوت برای گرم کردن خانه ها در شوروری 
سابق و شرق دور مورد اســتفاده قرار می گرفت چراکه آن ها تجهیزات 
الزم برای تبدیل مازوت به ســایر محصوالت پتروشــیمی را نداشتند. 
در کشــورهای غربی به کوره هایی کــه از مازوت اســتفاده می کنند، 
کوره های ضایعات سوز نیز می گویند. طبق اعام سایت علمی و آموزشی 
»فرادرس«، مازوت که به طور عمده توسط کشورهای روسیه، قزاقستان، 
آذربایجان، ترکمنستان و ایران تولید می شود برای گرم کردن بویلرها 
)دیگ بخار( جهت تولید بخار مورد اســتفاده قرار می گیرد چراکه این 
ماده،   گرمای سوختن بسیار باالیی دارد. از عوامل مهم در درجه بندی 
این سوخت باید به محتوای گوگرد آن اشاره کرد که متأثر از منبع اصلی 
آن اســت. در حمل و نقل مازوت به طور معمول به این سوخت، »نفت 
کثیف« )Dirty Oil( می گویند و از آن جایی که ویسکوزیته بسیار باالیی 

دارد، پمپ کردن آن به تجهیزات خاصی نیازمند است.
مازوت را می توان از جمله ترکیب های نفت خام به شمار آورد که حاصل 
تقطیر جزء به جزء آن به هنگام پاالیش نفت خام اســت و بعد از تبخیر 

بنزین و سایر فرآورده های سبک تر، از نفت خام بدست می آید.

گزارش روز

 از سوی معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

مازوت سوزی تأیید شد

اقتصاد استان

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

احداثدردههاخیر10تصفیهخانهفاضالبدراستان

آزمایشگاه مهندســی مکانیک ســیاالت در دانشگاه صنعتی 
اصفهان به نام »شهید امیر اشــرفی« یکی از شهیدان سانحه 
هواپیمــای 752 اوکراین که دانش آموخته این دانشــگاه بود، 
نامگذاری شد. سرپرست فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشــگاه صنعتی اصفهان روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: شهید امیر اشرفی یکی از دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی این دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک بود که به 
منظور پاسداشت نام و یاد او، یکی از آزمایشگاه های این دانشکده 

به نام او نامگذاری شد.
محمد مشایخی افزود: شهید امیر اشــرفی ورود سال 1388 و 
دانش آموخته ســال 1391 و از دانشــجویان ممتاز و برتر این 
دانشــگاه در زمینه های مختلف آموزشی، علمی و اخاقی بود 
که دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند و 

دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه زوریخ سوییس بود.
وی با بیان اینکه چند روز گذشته مراسمی به مناسبت سالروز 
شهادت جمعی از هموطنان در واقعه هواپیمای 752 اوکراین 
با حضور خانواده شهید اشرفی در دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد، خاطرنشان کرد: در این 

مراسم از تصویر نگارگری با عنوان "پرواز بدون بال" که اثر استاد 
رضا بدرالسماء هنرمند برجسته کشورمان است، رونمایی شد.

مشایخی ادامه داد: در این تابلو تصویر شهید امیر اشرفی به همراه 
همسرش فاطمه قاســمی که او نیز در سانحه هواپیمای 725 
اوکراین به شهادت رسید با خاقیت و ابتکار استاد بدرالسماء، 
ترسیم شده اســت. سرپرســت فرهنگی دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: خانواده شهید اشرفی 
پیش از این 12 دستگاه رایانه و یک سرور محاسباتی به دانشکده 

مهندسی مکانیک برای گرامیداشت نام و یاد این شهیدان اهدا 
کردند. وی افزود: آزمایشــگاهی که به نام شــهید امیر اشرفی 
نامگذاری شد از مراکز آموزشی مهم در دانشگاه صنعتی اصفهان 
است که در هر سال تحصیلی پذیرای گروه های دانشجویی زیادی 
است. به گزارش ایرنا، یک فروند هواپیمای بوئینگ 737-800 
متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره پرواز 
752 با 167 مسافر و 9 خدمه پرواز که در ساعت 6 و 12 دقیقه 
روز )چهارشنبه 18 دی ماه سال 1398( از فرودگاه امام خمینی 
)ره( به مقصد کی یف پرواز کرده بــود، پس از قطع ارتباطات با 
بخش کنترل ترافیک در ساعت 6 و 18 دقیقه در حوالی صباشهر 
از توابع استان تهران ســقوط کرد و همه سرنشینان آن جان 
باختند. چند روز بعد از این حادثه مشخص شد که خطای انسانی 

موجب اصابت موشک به این هواپیمای مسافری شده است.
چهار تَن از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان به نام های 
امیر اشرفی حبیب آبادی ورودی 88 مهندسی مکانیک، منصور 
اثنی عشری ورودی 87 مهندسی عمران، میاد نهاوندی ورودی 
88 مهندسی شــیمی و پریناز قادرپناه ورودی 83 مهندسی 

نساجی از مسافران این هواپیما بودند.

سرپرستفرهنگیدانشکدهمهندسیمکانیکدانشگاهصنعتیاصفهان:
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رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: مطالبات به حق کارکنان دادگستری در راستای 
تصویب طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه از طریق مجاری قانونی پیگیری می شود. 
حجت االسام والمسلمین اسداهلل جعفری روز دوشنبه در جلسه ای که با حضور جمعی از کارکنان 
دادگستری و به صورت ویدئوکنفرانس با تمامی حوزه های قضایی استان برقرار بود به تشریح اقدامات 
انجام شده برای تصویب این فوق العاده خاص برای کارکنان دستگاه قضایی پرداخت. وی با اشاره به 
حجم باالی کار در قوه قضاییه گفت: نبود تناسب میان حجم کار و نیروی انسانی همواره دغدغه تمامی 
رؤسای قوه قضاییه بوده و بدون اغراق و به معنای واقعی کلمه همکاران ما در حال مجاهدت هستند. 
ریسی کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: این نکته را نیز باید اشاره کرد که طرح تعیین فوق العاده 
خاص کارکنان قوه قضاییه پیش از آنکه مورد درخواست همکاران قرار گیرد، ابتدا توسط خود قوه 
قضاییه مطرح شد که نیاز به تصویب در مجلس شورای اسامی داشت و از همان ابتدا که این طرح 
در کمیسیون های مجلس مطرح و مرحله به مرحله پیگیری شد تا طرح به صحنه علنی مجلس آمد. 
حجت االسام جعفری افزود: در صحن علنی مجلس اتفاق غیرمنتظره ای افتاد و با وجود پیگیری های 
انجام شده و قول های داده شده، طرح رد شد که پیگیری ها از سوی ریاست قوه قضاییه در دستور کار 
قرار گرفته است. وی یادآور شد: نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که پیگیری مطالبات به 
حق باید از مسیر صحیح و قانونی صورت گیرد تا مبادا اقدامات کارکنان در راستای احقاق حق خود 
منجر به تضییع حقوق مردم و اصحاب پرونده شود. رییس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید 
مجدد بر پیگیری تصویب این طرح درمجلس شورای اسامی از کارکنان این دستگاه قضایی خواست 
با حضوردر محل کار خود زمینه سوءاستفاده احتمالی معاندان و بدخواهان و کسانی که به دنبال موج 
سواری از مطالبه به حق آنها هستند را فراهم نکنند. نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه 
علنی چهارشنبه 15 دی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه با 97 رأی موافق، 

115 رأی مخالف و 13 رأی ُممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مخالفت کردند.

معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 180 واحد صنعتی در استان اصفهان توسط بانک ها 
تملک شده است که برخی از این صنایع نیز راکد است. امیررضا نقش در جمع خبرنگاران در حاشیه 
کارگروه تسهیل کسب و کار استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان و کل کشور تعداد زیادی 
از سرمایه گذاران فعالیت خود را آغاز کرده و برخی از پروژه ها نیز تا 60 درصد پیشرفت داشته است، 
اظهار داشت: برخی از این شــرکت ها در روند اجرای کار با توجه به تورم و افزایش قیمت ها دچار 

مشکاتی در سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شدند.
وی با بیان ایتکه در گذشته بانک ها برای تأمین سرمایه ثابت مقاومت می کردند، گفت: در هفته گذشته 

در این زمینه جلساتی را با بانک ها داشتیم تا بتوانیم به اتمام پروژه ها کمک کنیم.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه حدود 800 میلیارد تومان سرمایه ثابت را برای 
طرح های صنعتی نیمه تمام استان اصفهان جذب کردیم، افزود: اگر این طرح سریع تر اجرایی شود، 

می توان در آینده نزدیک یک هزار و 200 فرصت شغلی جدید را در استان ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون تسهیل و رونق تولید مرتب برگزار می شود و پرونده ها با حضور متقاضی 
در بانک تکمیل می شود، گفت: از بانک ها نیز درخواست داریم نسبت به واگذاری تسهیات همکاری 
بیشتری داشته باشند. نقش با بیان اینکه طی یک ماه اخیر وضعیت 29 صنعت بررسی شده است، 
افزود: در این جلسات صنایع مختلف بررسی شده اســت و بانک ها قول همکاری دادند. وی گفت: 
بررسی 300 پرونده صنعت دارای مشکل را در دستور کار قرار داده ایم و مورد به مورد این پرونده ها 
بررسی می شود. معاون اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در 
تبصره های 15 و 16 بودجه وجود دارد که باید در زمان مناسب و به درستی جذب شود، گفت: البته 

برای تبصره 18 نیز همچنان وقت داریم و صنایع می توانند از وام های بانکی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه 180 واحد صنعتی در استان اصفهان تملک شده است، افزود: برخی از این صنایع در 

حال فعالیت هستند و برخی نیز راکد شده اند.

رییسکلدادگستریاصفهان:

مطالباتکارکناندادگستریازمجاریقانونیپیگیریمیشود
معاوناقتصادیاستانداریاصفهان:

1۸0واحدصنعتیدراصفهانتوسطبانکهاتملکشدهاست

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، زهرا بهرامی رئیس مرکز دهنو در تکمیل این خبر افزود: در راستای ارج 
نهادن و معرفی بانوان ایرانی کارآفرین و صاحب کسب و کار در زمینه صنایع دستی نمایشگاهی در کاخ موزه سعدآباد، ساختمان صنایع دستی از 

تاریخ 1 الی 4 دی برگزار شد.
 وی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف معرفی صنایع دستی، اشاعه فرهنگ کارآفرینی در حوزه بانوان برگزار گردید. بهرامی گفت: زنان کارآفرین 
ازاستانهای سیستان و بلوچستان، شیراز، سنندج، ساری، تهران، اراک و تنها نماینده استان اصفهان مریم قپاندار کارآموز مرکز دهنو در این نمایشگاه 
به ارائه دستاوردهای خود پرداختند. گفتنی است، سفرای کشورهای چین، سوریه، فیلیپین، رومانی، پاکستان و.... از جمله بازدید کنندگان این 
نمایشگاه بودند. الزم به ذکر است، مریم قپاندار بانوی کارآفرین مرکز آموزش فنی و حرفه ای دهنو، پیش از این نیز در نمایشگاه مشترک توانمندی 
زنان هنرمند ایرانی و اقلیم کردستان عراق شرکت نمود. نمایشگاه فوق الذکر از تاریخ 24 مهر لغایت 4 آبان به مدت ده روز در سلیمانیه به دعوت 

سرکنسولگری ایران و با حضور بیش از 25 زن هنرمند ایرانی و عراقی برگزار گردید.

رئیسمرکزآموزشفنیوحرفهایدهنواصفهانخبرداد:

ارائهدستاوردهایمهارتدرنمایشگاههایصنایعدستی



به گزارش بازار، وزیر دادگستری آلمان به دلیل انتشار محتوای مجرمانه از طریق پیام رسان تلگرام، 
مسئوالن این شبکه اجتماعی را به پرداخت جریمه تهدید کرد.

در پی ارسال صدها پیام تهدید به قتل از طریق تلگرام برای مقامات آلمانی از جمله اوالف ُشلتس صدر 
اعظم، مقامات منطقه ای، پزشکان و مســئوالنی که در حوزه اقدامات کرونایی فعال هستند، مارکو 
بوشمان وزیر دادگستری آلمان تاکید کرد: پیام رسان تلگرام باید نماینده ای را در آلمان برای ایجاد ساز 
و کار نظارت بر محتوای مجرمانه معرفی کند. در این زمینه به طور مستمر با مقامات کشور امارات که 
مقر تلگرام در آن قرار دارد در ارتباطیم و در صورتیکه تالش ها برای دادن اخطار به تلگرام با شکست 
مواجه شود، جریمه پولی علیه گردانندگان این پیام رسان وضع می شود و در صورتیکه به اخطارها در 

مورد محتوای مجرمانه توجهی نکنند، از ۵ تا ۵۰ میلیون یورو جریمه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه شاوردی در بیست و پنجمین رویداد »یکشنبه های صادراتی« 
با موضوع پذیرش هیات تجاری از کشور سوریه در حوزه ایمنی، امنیت و تجهیزات پلیس که در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: در حال حاضر کشور از ۴۵ پارک علم و فناوری و حدود 
۲۰۰ مرکز رشد در کنار دانشگاه ها برخوردار است. وی با بیان اینکه صندوق نوآوری مهمترین نهاد تأمین 
مالی نوآوری در کشور است، گفت: ۲۷۰۰ طرح فناورانه و دانش بنیان در حوزه های مختلف در صندوق 
نوآوری مصوب شده که بالغ بر ۳۰۰ میلیون دالر برای تأمین مالی آنها تخصیص یافته است. همچنین 
مضرالعباس، نماینده هیئت تجاری سوریه در این رویداد گفت: مهم ترین خدماتی که دانش بنیان های 
ایرانی می توانند در سوریه ارائه دهند شامل امنیت اطالعات، برنامه ریزی شبکه ها و مهندسی است. 

سوریه بازار خوبی برای شرکت های ایرانی است و از حضور این شرکت ها استقبال می کنیم.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دالر به ۲۷۰۰ طرح فناورانه طی یک سال اخیرآلمان، تلگرام را تهدید به جریمه کرد
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گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی 
با بررســی تأثیر رشــد اقتصاد دیجیتال بر کسب 
وکارها، بر اهمیت چت بات ها، پلتفرم های تجاری 
آنالین و سایر اشــکال هوش مصنوعی، در اقتصاد 
دیجیتال تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ما 
در عصر اقتصاد دیجیتال قرار داریم و توجه به این 
مسئله که شــرکت ها و کسب و کارها چگونه تحت 
تأثیر رشد و گســترش آن قرار می گیرند از اهمیت 
زیادی برخوردار است. هرچه قدر دانسته ها در مورد 
اقتصاد دیجیتال بیشتر باشد راه های کشف گسترش 
کسب و کارها افزایش می یابد و شرکت ها می توانند 
از این مرز برای دستیابی به مشتریان بالقوه بیشتری 
استفاده کرده، تجربه مشتریان خود را افزایش داده 

و داده های مهم را جمع آوری کنند.

    اقتصــاد دیجیتال چیســت و چگونه کار 
می کند؟

اقتصاد دیجیتال به شیوه ای انقالبی اشاره دارد که در 
آن عموم مردم و کسب و کارها در تعامل و مشارکت 
در معامالت آنالین قرار دارنــد. همزمان با افزایش 
محبوبیت و گسترش اینترنت، مشاغل نیز به دنیای 
آنالین به عنوان راهی برای دســتیابی به شناخت 
برند و تثبیت جایگاه خــود در صنایع روی آوردند. 
مصرف کنندگان نیز به اینترنت به عنوان راهی برای 
تحقیق در مورد محصوالت، تصمیم گیری و خرید 
مایحتاج خود بدون نیاز به تعامالت رو در رو، روی 
آوردند. این روزها هــر مصرف کننده ای می تواند از 
اینترنت برای تحقیق در مــورد تفاوت های بین دو 
مدل خودرو، پرسیدن سؤاالت تخصصی، راه اندازی 
تأمین مالی و خرید خودروی مورد نظر، بدون خروج 

از خانه، استفاده کند.

    اهمیت اقتصاد دیجیتال
دستیابی به تجربه الگوی رفتاری مشتریان در زمان 
ارائه خدمات، ارتباطات و اطالعات یک برند تجاری 
برای صاحبان مشاغل اهمیت زیادی دارد. مشاغلی 
که از اقتصاد دیجیتال استفاده می کنند می توانند به 
راحتی به تجربیات رفتاری مشتریان بالقوه و جاری 

خود دســت یابند و از این طریق رشــد و موفقیت 
بیشتری را کسب کنند.

درواقع می توان گفت که برای دســتیابی به 
جمع آوری داده هــای بزرگ و اهداف فروش 
و بازاریابی، استفاده از اقتصاد دیجیتال امری 
ضروری است. این مقاله به بررسی موضوعات 

زیر می پردازد:

 ۱- راه های آســان برای تعامل هرچه بهتر مشاغل 
با مشتریان.

 ۲ - فشــار به مشــاغل برای اختراع محصوالت و 
خدمات جدید. 

۳ - ایجــاد فرآیندهای کارا و مقــرون به صرفه از 
نظر زمان بــرای ارائه خدمات، تعامــل و فروش به 

مشتریان.
اقتصــاد دیجیتال همزمــان با برقــراری پیوند با 
زندگی مشــتریان، تأثیر زیادی نیز بر تکنیک ها و 
اســتراتژی های خدمات، فروش و عملیات کسب 

و کارها دارد.

    اندازه گیری تأثیر اقتصاد دیجیتال
دفتر تجزیه و تحلیــل اقتصادی ایــاالت متحده 
برآوردهایــی را در مــورد اینکه چگونــه اقتصاد 
دیجیتال با اقتصاد فدرال منطبق می شود محاسبه 
کرده اســت. بر اســاس گزارش این دفتر، ارزش 
واقعی اقتصاد دیجیتال از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ به 
طور متوسط ســاالنه ۹.۹ درصد رشد داشته است. 
این تخمین ها همچنین ادعــا می کند که اقتصاد 
دیجیتال حدود ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی 
در ســال ۱۹۹۷ را به خود اختصاص داده است که 
این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۶.۹ درصد افزایش یافته 

است.
این روندهای صعودی نشان دهنده رشد و گسترش 
فروش و خدمات آنالین است. ســازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی بعدهــا ابزار بهتــری را برای 
اندازه گیری رشــد اقتصاد دیجیتــال ایجاد کرد. 
کشورهای سراســر جهان با این دستورالعمل ها و 
روش شناســی های جهانی می توانند به طور قطع 

نحوه رشــد اقتصــاد دیجیتــال را به خصوص در 
زمینه های خــاص، بهتر و دقیق تر بســنجند. این 
اندازه گیری ها به دولت ها این امکان را می دهد که 
مقررات مناسب تری داشته باشند و اطالعاتی را که 
کسب و کارها برای ادامه نوآوری و گسترش آنالین 

نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهند.

    تأثیر اقتصاد دیجیتال بر تجارت الکترونیک
همزمان با رشد اقتصاد دیجیتال، خرده فروشی های 
تجــارت الکترونیک و ارائه خدمــات دیجیتال در 
بسیاری از صنایع گسترش یافته است. امروزه کسب 
و کارها برای بازاریابی برند خــود، ارائه اطالعات و 

انجام معامالت به اینترنت تکیه دارند.
خدمات تجارت اشتراکی که نرم افزار یا سایر خدمات 
آنالین را از طریق یک پلت فــرم تجارت دیجیتال 
ارائه می دهند، روشی محبوب برای جذب مشتریان 

توسط سایت های تجارت الکترونیک هستند.
 Saas( اختــراع ســرویس ابــری اس ای ای اس
software as a service)(( کــه در آن نرم افزار و 
اطالعات مربوط به آن به طور کامل و یکپارچه روی 
ابر مستقر شده اند و دسترسی کاربران به نرم افزار با 
کمک یک مرورگر وب امکان پذیر است، برای کسب 
و کارهایی که به دنبال عبور از سیستم های قدیمی 
و بهره مندی از کارایــی و صرفه جویی های مرتبط 

با فناوری مدرن هســتند، یک موهبت بوده است. 
ســایت های اختصاصی تجارت الکترونیک باید از 
میان انبوه کســب و کارهایی که برای جلب توجه 
مصرف کنندگان آنالین رقابــت می کنند، متمایز 
باشند. در واقع کســب و کارهای تجارت دیجیتال 
مجبور به اتخاذ روش ها و محصوالت نوآورانه تری 

برای جذب مشتریان خود هستند.

    استراتژی ها و فرآیندهای کسب و کار
کســب و کارها همزمان با رشــد مســتمر اقتصاد 
دیجیتــال، مجبور بــه توســعه اســتراتژی ها و 
فرآیندهای جدیدی هستند که روش های تحقیق، 
تعامل با شرکت ها و خرید کاالها و خدمات مشتریان 
را در بر گیرد. کســب و کارهای تجارت الکترونیک 
باید خدمات خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل 
کنند که دقیقاً آنچه را که به دنبال آن هســتند به 

مشتریان ارائه دهند.
بسیاری از کســب و کارهایی که ممکن است حتی 
یک بار هم به حضــور آنالین فکر نکرده باشــند، 
امــروزه به دلیــل گســترش اقتصــاد دیجیتال، 
استراتژی ها و فرآیندهای دیجیتال آنالین را اساس 
کار خود قرار داده انــد. در واقع می تــوان گفت از 
آنجایی که روش های خرید و جستجوی اطالعات 
مصرف کنندگان تغییر کرده اســت، این کســب 
و کارها مجبور شــده اند شــیوه تعامل خود با این 
مصرف کنندگان را تغییر دهند. کسب و کارها برای 
حرکتی بهتر به ســمت دیجیتالی شدن الزم است 

روی موارد زیر تمرکز کنند.
۱- سیســتم های پرداخت: کســب و کارها باید از 
سیستم های پرداخت دیجیتالی استفاده کنند. به 
عنوان مثال از طریق ایجاد صورت حساب مشترک، 
مشــتریان به طور منظم در ازای خدمــات مداوم، 
صورت حســاب دریافت می کنند. در واقع اقتصاد 
دیجیتال کار این مشتریان را برای دریافت محصول، 
درخواست کمک و پرداخت صورت حساب مشترک 
ماهانه خود آسان می کند. صورت حساب خودکار و 
گزینه های پرداخــت دیجیتال، خرید آنالین کاال و 

خدمات را برای مشتریان آسان تر و بیشتر می کند.

۲- کمپین های بازاریابی: تبلیغات روی بیلبوردها 
در گذشته به تنهایی جهت بازاریابی کسب و کارها 
کافی بود اما امروزه در اقتصاد دیجیتال شــرکت ها 
باید بر موتورهای جستجو، رســانه های اجتماعی، 
کمپین های ایمیلی و سایر استراتژی های بازاریابی 
آنالین تمرکز کنند تا بتوانند مشتریان بیشتری را 

جدب کنند.
۳ - داده های کالن: کسب و کارها از طریق تعامل 
آنالین بیشتر، فرصت جمع آوری داده های کالن در 
مورد الگوی خرید مشتریان را به دست خواهند آورد. 
کســب و کارها با این داده ها می توانند فرآیندهای 
خود را بهبود بخشــند و به درک بهتــری از اینکه 
مشــتریان به دنبال کدام محصــوالت و خدمات 
هســتند برســند. آن ها می توانند بر اساس آنچه 
می دانند تجربه خود در مورد الگوی خرید مشتریان 

را ارتقا دهند.
۴- یادگیری ماشین: اســتفاده از داده های کالن 
به طور مؤثر از طریق یادگیری ماشین انجام می شود. 
کســب و کارها می توانند از طریــق الگوریتم ها و 
فرآیندهای خــود کار تجزیه و تحلیــل داده های 
جمع آوری شده، دانش الزم را در مورد اینکه چگونه 
می توانند فرآیندهای فعلی خــود را تغییر دهند تا 
مشتریان بیشتری را جذب کرده و مشتریان فعلی را 

راضی نگه دارند کسب کنند.
۵ - هــوش مصنوعــی: چت بات هــا، پلتفرم های 
تجاری آنالین و سایر اشــکال هوش مصنوعی نیز 
در اقتصاد دیجیتال رو به رشد بسیار مهم هستند. 
این فناوری هــا باعث می شــوند بازدیدکنندگان و 
خریداران آنالین بتوانند آنچه را کــه به دنبال آن 
هستند پیدا کنند و خدمات مورد انتظار خود را حتی 

بدون دخالت انسانی دریافت کنند.
رشد اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت و بقای یک 
کســب و کار به تمایل آن برای پذیرش این فضای 
آنالین بستگی دارد. کســب و کارها باید برنامه ها، 
فرآیندها و رویه های بازاریابی خود را تجزیه و تحلیل 
کنند تا بتوانند به صورت آنالین با مشتریان مالقات 
کرده و اطالعات و تجربیاتــی را که انتظار دارند در 

اختیار آنها بگذارند.

پژوهشگاه فضای مجازی بررسی کرد؛

 تأثیر رشد اقتصاد دیجیتال
 بر کسب و کارها

اقتصاد نوین
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وزارت ارتباطات از تشکیل کمیته 
اصالح مهندسی ترافیک شبکه 
ملی اطالعات در راستای طراحی 
و بازمهندسی جریان ترافیک داده 
کشور خبر داد. با اجرای این طرح 
یکی از عوامل کندی شــبکه از 

میان برداشته می شود.
با هدف اصالح توزیــع ترافیک 
شــبکه و تحقق الزامات شــبکه 
ملی اطالعــات، »کمیته اصالح 
مهندسی ترافیک شــبکه ملی 
اطالعــات« بــرای طراحــی و 
باز مهندســی جریــان ترافیک 
داده کشــور با همکاری شرکت 
ارتباطات زیرســاخت، سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی، ســازمان فنــاوری 
اطالعات، پژوهشــگاه ارتباطات 
و مشــارکت فعــال اپراتورها و 
شرکت های تأمین کننده محتوا 

تشکیل شده است.
بر اســاس این گــزارش یکی از 
مشکالت موجود شبکه ارتباطی 
کشــور در ســطح اپراتورهــا و 
تامین کنندگان محتــوا، تمرکز 
شبکه و محتوای مورد نیاز کاربران 
در تهران است، به گونه ای که این 
موضوع تأثیر معناداری در کندی 
شبکه و تأخیر دسترسی کاربران 

به اطالعات را ایجاد می کند.
به دلیل تمرکز تجهیزات مربوط 
به سیســتم های مســیریابی، 
ترجمه آدرس IP و صورتحساب 
مشــترکین در تهــران، ارتباط 
بین دو کاربر در یــک اپراتور و یا 
ارتباطات بین کاربران دو اپراتور 
حتی اگر هــم فرســتنده و هم 
گیرنده درون یک اســتان باشد 
الزاماً باید به تهران منتقل شده و 
بازگردد و به این ترتیب تأخیر قابل 
توجهی در ارسال بسته های دیتا 
از مبدأ تا مقصد ایجاد می شــود 
و اگر این ارتباط بیــن دو اپراتور 
متفاوت باشد، پیچیدگی و تأخیر 

در این مسیر بیشتر هم می شود.
یکی از چالش های این نوع توزیع 
ترافیک در بحران های طبیعی و 
غیر طبیعی مشهود است و تهران 
به عنوان نقطه تمرکز عبور دیتا، 
ضعف بزرگی برای ارتباطات کشور 

محسوب می شود.
هــدف اصلــی کمیتــه اصالح 
مهندسی ترافیک در الیه شبکه، 
بازمهندسی شــبکه برای توزیع 
ترافیک شبکه کشــور از طریق 
 )IXP( مراکز تبادل ترافیک داخلی
و مراکز تبادل ترافیک بین الملل 
)IGW( و نقاط هسته شبکه ملی 

اطالعات است.
همچنین در الیه توزیع محتوا نیز 
شبکه توزیع محتوای داخلی در 
سطح کشــور و متناسب با نقاط 
IXP در دســتور کار قرار گرفته 

است.
با توجه به اقدامات بازمهندســی 
انجام شــده، در فاز نخست سه 
شهر تبریز، شیراز و مشهد برای 
توزیع شبکه و توزیع محتوا در نظر 
گرفته شــده و در فاز دوم، شبکه 

IXP تا ۱۰ نقطه توسعه می یابد.
بر اســاس همیــن گــزارش، تا 
کنون ۹ جلســه فنی در ســطح 
کمیتــه مهندســی ترافیــک، 
جلسات با اپراتورها و شرکت های 
تأمین کننده محتوا برگزار شده و 
۲۰ درصد اقدامات اجرایی مورد 
نیاز برای پیاده سازی این طرح تا 

انتهای سال جاری انجام می شود.

سالی که فروش آنالین گوی سبقت از تجارت سنتی ربود؛

رونق تجارت آنالین در
 2021 و امیدواری به 2022

ثبت نام رویداد »الکام پیچ« با هدف رقابت استارت آپهای دارای ایده برتر در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ از ۲۱ دی ماه آغاز می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام رویداد »الکام پیچ« به عنوان یکی از بخش های مهم جانبی الکام استارز در نمایشگاه الکامپ 
۱۴۰۰ از ۲۱ دی ماه آغاز می شود و تا ۱۲ بهمن نیز ادامه پیدا خواهد کرد. در الکام پیچ، استارت آپ های دارای ایده های برتر در 
تمامی حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال به رقابت می پردازند و خود را در معرض قضاوت داوران در این 
رویداد استارت آپی قرار می دهند. در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ برای اولین بار »ویدئوپیچ« به عنوان شکل تازه ای از ارائه های استارت 
آپی به بخش الکام پیچ اضافه شده است. ویدئوپیچ برای تیم های مختلف به ویژه تیم های مستقر در شهرستان ها طراحی شده و 
در آن تیم های متقاضی می توانند مطابق با استانداردها و ســواالتی که طراحی شده با یک ویدئوی ضبط شده ۵ تا ۱۰ دقیقه ای 
کسب وکار خود را معرفی کنند. متقاضیان برای حضور در الکام پیچ و ویدئوپیچ می توانند با مراجعه به سایت الکامپ با طی کردن 
مراحل الزم، ثبت نام کنند. الکام پیچ به مدت ۴ روز از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در ســالن های ۸ و ۹ نمایشگاه بین المللی تهران به 
شکل ترکیبی )حضوری، آنالین و ویدئویی( برگزار می شود و چگونگی شرکت هر یک از تیم ها متناسب با مذاکره مستقیم با آن ها 

تعیین و به آن ها اعالم خواهد شد.

از ۲۱ دی ماه آغاز می شود:

ثبت نام برای رقابت ایده های برتر در الکامپ

خبرروز
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در وزارت ارتباطات؛
کمیته اصالح مهندسی 

ترافیک شبکه ملی 
اطالعات تشکیل شد

 همه گیری کرونا بسیاری از عادات در زندگی شهروندان کشورها 
را تغییر داده که یکی از این حوزه ها افزایش میل به خریدو فروش 
آنالین اســت. طبق برخی برآوردها تجارت آنالین در سال ۲0۲۱ 
نسبت به دوره پیش از کرونا نزدیک به دو برابر شده وگوی سبقت را 

از تجارت سنتی ربوده است.

دوسال از شــیوع کرونا در جهان می گذرد و در این دوره انسان های 
زیادی جان خود را از دســت داده اند و صدمات گوناگونی به جامعه 

بشری تحمیل شده است.
 بخش مهمی از آسیب ها به بخش های اقتصادی و صنعتی به واسطه 
اعمال محدویت های اجتماعی و قرنطینه گسترده شهرها بسته بودن 

صنایع، بنگاه ها و کارخانجات وارد شد.
 با اینحال یکی از بخش های اقتصادی که توانســت از شرایط رکود 
حاکم بر جهان به دلیل اعمال محدودیت های اجتماعی ســود ببرد 

بخش تجارت آنالین بود.
اگرچه تا قبل از کرونا هم بســیاری از تجارت ها و بنگاه ها، فروش به 
صورت غیرحضوری و در فضای اینترنــت را راه اندازی کرده بودند 
و فروش آنالین در کشــورهای پیشــرفته و در حال توسعه موضوع 
ناشناخته ای نبود اما قرنطینه عمومی و ترس مردم از حضور در بازارها 
و فروشگاه ها موجب شد که ارسال سفارش غیرحضوری و پرداخت 
آنالین و دریافت کاال و خدمات از طریق پست در دوسال گذشته رشد 

خیره کننده ای پیدا کند.

   تغییر عادت های زندگی مردم
جرقه هجوم مردم به سوی خرید مجازی به واسطه همه گیری ویروس 
کرونا بوده است. بدلیل آنکه بیماری فوق، جریان آزاد رفت و آمد را 
محدود کرد، بسیاری از مردم گزینه ای جز خرید آنالین نداشته اند. 
شرایط اکنونی به گونه ای تغییر کرد که برای بسیاری از مردم تصور 

جهانی بدون وب سایت های خرید اینترنتی دشوار شده است.
 برخی کارشناســان اعتقاد دارند به طور حتم از این به بعد و حتی 
در دوره پس از کرونا فروشگاه های آنالین به بخش جدایی ناپذیر از 

زندگی مردم جهان تبدیل خواهند شد.
تغییرات رفتاری مردم در طول همه گیری موجب شد آن ها به اسکن 
کدهای کیو آر )QR( برای خواندن منوهای رستوران ها و فروشگاه ها 

و دیگر مراکز خرید اینترنتی در تلفن های همراه شان عادت کنند.
پایگاه خبری تحلیلی »اینوســتوپدیا« هم بر این باور است کووید 
۱۹ عادات خرید مردم را تغییر داده اســت. در این دوره بسیاری از 
مصرف کنندگان عــادت کردند غذا را در منزل اســتفاده کنند و به 
دنبال آن رغبت برای خانه ماندن و آشــپزی کــردن به میزان قابل 

توجهی افزایش یافته است.
 به همین دلیل قیمت اقالم خوراکی و غذایــی در خرید از خواربار 
فروشــی ها افزایش یافت. همچنین به علت تاکید بر سالمت، لوازم 
بهداشتی و ضدعفونی کننده هم بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و بر 

قیمت آن ها نیز افزوده شد.
طبق این گزارش، یکی از عرصه های اجتماعــی که در این دوره به 
شــدت تغییر کرد میل به خرید در میان شــهروندان بود. خرید به 
صورت آنالین یکی از دیگر جنبه های دگرگونــی زندگی امروزین 

بشر بوده است.
 فروشــگاه های کوچک و بزرگ بــا محدودیت هــای گوناگونی در 
زمینه عرضه مستقیم و حضور مردم روبرو شدند و خرید و پرداخت 

غیرمستقیم بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
»ســوزی دیویدخانیــان« تحلیلگر حوزه خرده فروشــی و تجارت 
الکترونیــک در Insider Intelligence اعتقــاد دارد: کاری که مردم 
اکنون به انجام آن عادت کرده اند، خرید آنالین است. تغییرات رفتاری 
مردم در طول همه گیری موجب شد آن ها به اسکن کدهای کیو آر 
)QR( برای خواندن منوهای رستوران ها و فروشگاه ها و دیگر مراکز 

خرید اینترنتی در تلفن های همراه شان عادت کنند.

»کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد« موسوم به »آنکتاد« 
نیز در گزارش تحلیلی خود که با بررسی دیدگاه های مردم در سراسر 
جهان انجام داد، چنین نتیجه گرفت که کووید ۱۹ در کل نحوه خرید 
مردم را برای همیشه تغییر داده است. این بیماری زندگی بشر را به 

سوی تعمیق دیجیتالی شدن سوق داد.
این گزارش که براســاس یک نظرســنجی در ۹ اقتصاد نوظهور و 
توسعه یافته جهان و در سال نخست شیوع کرونا صورت گرفت نشان 
داد که در سال ۲۰۲۰ بیشــتر از ۵۰ درصد مردم بیشتر از گذشته 

خریدهای آنالین انجام دادند.
 اگرچه مردم برای کسب خبر، اطالعات گوناگون، سرگرمی بیشتر از 
گذشته به سراغ اینترنت می روند آن ها برای خرید خود نیز بیشتر از 

قبل به فضای مجازی وابسته شده اند.
دبیــر کل UNCTAD در این چارچــوب اعتقــاد دارد تغییراتی که 
کرونا ایجاد کرد اثرات ماندگاری را بر زندگی مردم داشــته است و 
با احیای اقتصاد جهانی نیز همین شرایط ادامه خواهد داشت. یکی 
از فرصت های دیجیتالی بدســت آمده در دوره کرونا، تشدید خرید 

آنالین در سطح جهانی بوده که کماکان در حال افزایش است.
آنکتاد مهم ترین برندگان این دوره را نیز فناوری اطالعات و ارتباطات، 
صنعت داروها، بخش آموزش، لوازم خانگی و مبلمان، لوازم آرایشی، 

بخش مواد غذایی و مراقبت های شخصی عنوان کرد.
در نمودار فوق بیشــترین افزایش خرید آنالین در دوره پس از آغاز 
همه گیری کرونا به اقالمی همچون لوازم آرایشی، محافظت شخصی 
و سرگرمی های دیجیتال اختصاص داشتند. در پایین ترین سطح نیز 
ابزار آالت، گردشگری، رزرو هتل و ملزومات سفر کمترین افزایش 

در خریدهای آنالین را تجربه کردند.
پژوهش آنکتاد همچنین نشان داد که میزان افزایش خرید آنالین در 
دوره کووید-۱۹ بین کشورها متفاوت بوده است. چین و ترکیه در این 
زمینه بیشترین رشد را تجربه کردند حال آنکه در سوئیس و آلمان، 
در کل میزان افزایش تجارت الکترونیک کمتر بود. علت آن است که 
در این دو کشور و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به ویژه در غرب، 

مردم پیش از این هم با خرید آنالین آشنایی داشتند.
عالوه بر این نظرسنجی فوق نشــان داد که زنان و افرادی که دارای 
تحصیالت عالی بودند بیشــتر از دیگر گروه های جمعیتی بر حجم 
خریدهای آنالین خود اضافه کرده اند. افراد ۲۵ تا ۴۴ ساله افزایش 

شدیدتری را در مقایسه با افراد جوان تر یا مسن تر گزارش کردند.

   رشد نزدیک به دو برابری تجارت الکترونیک
به نوشته تارنمای آماری »استاتیستا« مقایســه آمار پلتفورم های 
خرده فروشی آنالین تا ژوئن سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که ترافیک 
جهانی استفاده از این خدمات شاهد افزایش بی سابقه ای بوده است. 
وبســایت های خرده فروشــی جهان در ماه ژوئن ۲۰۲۰ حدود ۲۲ 
میلیارد بار بازدید شدند که نســبت به ۶ ماه قبل از آن یعنی در ماه 

ژانویه ۲۰۲۰ بیشتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است.
در آن زمان حدود ۱۶ میلیارد بازدید از این پایگاه ها صورت گرفت. 
پیش بینی شده است تا پایان سال ۲۰۲۱ میزان مراجعه به پایگاه های 
خرید آنالین در جهان ماهانه به ۳۰ میلیارد مورد نزدیک شده باشد.

اگرچه آمار دقیقی از میزان فروش آنالین به صورت رسمی ارائه نشده 
و آمارهای گوناگونی بیان می شود، برآوردهای متفاوتی از چند صد 
تا هزاران میلیارد دالر در ماه در رســانه ها بیان شده است اما از نظر 
آماری بسیاری از مؤسسات پژوهشی میزان رشد خریدهای آنالین 
در سال ۲۰۲۰ را ۳۰ درصد بیشتر از ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۱ را نزدیک 

به ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بیان می کنند.
تجارت دیجیتال در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۳۲ درصد نسبت به سال 
قبل از آن رشد داشت. این حوزه از اقتصاد در سه ماه های اول و دوم 

سال ۲۰۲۱ نیز رشدی حدود ۳۹ درصدی را تجربه کرد.
آمارها نشــان می دهند تجارت دیجیتال آن هــم در بخش خرده 
فروشی ایاالت متحده تنها در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۳۲ درصد نسبت 
به سال قبل از آن رشد داشت. این حوزه از اقتصاد در سه ماه های اول 

و دوم سال ۲۰۲۱ نیز رشدی حدود ۳۹ درصد را تجربه کرد.
بر اساس برآورد پایگاه Digital Commerce، همه گیری کرونا بیشتر 
از قبل مصرف کنندگان آمریکایی را به سوی خرید آنالین فرستاد به 
گونه ای که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۵ میلیارد دالر بر درآمد آنالین 

شرکت ها در آمریکا افزوده شد.
 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، فروش آنالین ایاالت متحده 
در آن ســال به ۷۹۱.۷۰ میلیارد دالر رسید که ۳۲.۴ درصد نسبت 
به ۵۹۸.۰۲ میلیارد دالر ســال ۲۰۱۹ بیشتر بود. این باالترین رشد 
فروش ساالنه و آنالین در سال های مورد بررسی دهه اخیر بوده است.

ارقام سه ماهه نخست ۲۰۲۱ نیز نشان دادند که همین روند افزایشی 
ادامه داشــته و حتی بیشتر هم شده است. در ســه ماه ابتدای سال 
۲۰۲۱ خرید آنالین ۳۹ درصد بیشــتر از سال قبل و سه برابر مدت 
مشابه سال ۲۰۲۰ بوده اســت. این روند برای ادامه سال ۲۰۲۱ نیز 

ادامه داشت.
 Mastercard ( مقامــات »مســترکارد«  اظهــارات  طبــق 
SpendingPulse( خرده فروشــی ایاالت متحده در ماه آوریل سال 
۲۰۲۱ هم ۲۳.۳ درصد افزایش یافت و فروش آنالین نیز نزدیک به 

۲۰ درصد نسبت به قبل رشد کرد.
 همچنین سود فروش فروشــگاه های بزرگ در آوریل دو برابر سال 
قبل شد. اگرچه وقتی که در چند ماه اخیر مغازه ها دوباره باز شدند 
و مردم مشــتاقانه منتظر بودند کمد لباس های خود را برای کار و و 
سرگرمی به روز کنند اما به صورت آنالین، خریداران بیشترین هزینه 
را برای پوشــاک کردند و فروش لباس در آوریل بیش از ۶۱ درصد 

افزایش یافت.
وقتی پس از چند ماه مغازه ها دوباره باز شــدند و مردم مشــتاقانه 
منتظر بودند کمد لباس های خود را برای کار و سرگرمی به روز کنند؛ 

خریداران بیشترین هزینه آنالین را برای پوشاک پرداخت کردند.
روزنامه »گاردین« هم گزارش داد به نظر می رسد خرید آنالین مواد 
غذایی، روندی است که فراتر از همه گیری کرونا ادامه خواهد یافت. 
در سال ۲۰۲۱ این موضوع نسبت به سال قبل آن بیش از ۹۷ درصد 

افزایش نشان داد.
 بیشترین افزایش در هزینه های خواربار فروشی آنالین در ماه مارس 
سال گذشته رخ داد، به نحوی که حدود ۱۲۰ درصد بیشتر شد زیرا 
تشدید بیماری موجب شده بود که بســیاری از مصرف کنندگان به 

دریافت آنالین کاال از خرده فروشان مواد غذایی متکی شوند.
در میان بنگاه های بزرگ جهان که به صورت بین المللی در زمینه ارائه 
خدمات خرید آنالین فعال هستند، آمازون در صدر رتبه بندی قرار 
دارد. این بنگاه تجاری بزرگ و برتر جهان توانست از شرایط کرونایی 

بیشترین بهره را ببرد و بر سود خود بیافزایند. 
برآوردها حکایت از آن دارند که سایت این شرکت در سال ۲۰۲۱ با 
بازدید ۲ میلیارد عددی در ماه شلوغ ترین مقصد مجازی افراد برای 
خریدهای اینترنتی بود. ســایت چینی تائو بائــو، ای بی، والمارت، 
جی.دی کام، شاپیفای، بست بای، تارگت، راکوتن و هوم دیپات در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
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