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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

 
تحریم ها و لغو آنها موضوعی است 
که حتی اخبار و شایعات مربوط 
به آن باعث ایجــاد واکنش های 
زیادی در بازارهای ایران می شود 
اما برخی از بازارها و صنایع، تأثیر 
بسیاری بر اثر تغییر در تحریم ها 
خواهند پذیرفت و به همین دلیل 
این روزها که به درستی تکلیف 
برقراری و یا لغو تحریم ها مشخص 
نیست این صنایع در بال تکلیفی 

عمیقی به سر می برند.
رویکردهای اســتداللی همانند 
شیوه های بکار گرفته در اقتصاد 
ســنتی و حتی نئوکالســیک 
ها بیــان می کنند که ســرمایه 
گذاران و مدیــران با رفتار کاماًل 
عقالئــی بــه دنبــال حداکثر 
سازی مطلوبیتشــان هستند، 
اما رویکردهای غیر اســتداللی 
همانند تأثیر هیجانــات افراد، 
احســاس مالکیت آنها، ادراک و 
پیشینه های اخالقی و فرهنگی 
و همچنین برخــی جنبه های 
روانشناســی اجتماعــی نیــز 
می تواننــد تاثیراتــی عمیق در 
اتخاذ تصمیمــات و اجرای آنها 

داشته باشند.
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

به مناســبت ســالروز میــالد حضرت 
زهرا)س( و روز مادر و زن مراسمی با حضور 
شهردار اصفهان، اعضای شورای اسالمی 
شهر، مدیران شهری و با تقدیر از زنان شاغل 

در شهرداری برگزار شد. 

محسن هیئتیان / خبرگزاری ایمنا 

برداشتن تحریم ها 
تنش دوباره ای بر 

اقتصاد ایران!

Why a Why a 
manager’s manager’s 

body language body language 
mattersmatters
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استاندار در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان:

استان نیازمند استفاده از صنایع هایتک و دانش بنیان است
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رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

 ایجاد خانه خیران در اصفهان برای نخستین بار در کشور

منا
ع:ای

منب
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ده کاری که افراد موفق هرگز دوباره انجام نمی دهند:

نبایدهای موفق ها

چرخش گازی اروپا از شرق به غرب آغاز شد!

 رایزنی اروپا برای 
منابع جایگزین گاز روسیه

پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آینده چیست؟

احتمال جهش سـریع!

چهره  برتر چهره روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان:

بازار اصفهان مستعد وقوع حوادث 
و آتش سوزی های بزرگ است

پروژه ها با پیوست های زیست 
محیطی تعریف و اجرا می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بازار اصفهان وضعیت بسیار 
نگران کننده و مستعد وقوع حوادث و آتش 

سوزی بسیار بزرگی نظیر پالسکو را دارد.
امیرحســین بانکی پور فرد با بیان اینکه 
هفته گذشــته ســالگرد وقــوع فاجعه 
ساختمان پالســکو تهران بود افزود: در 

صورت ...

منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت 
به مناسبت ۲۳ دی ماه سالروز تأسیس 
ذوب آهن اصفهان در گفتگو با برنامه زنده 
رود شبکه استانی سیمای مرکز اصفهان 
به تشریح دســتاوردها و شرایط روز این 
شرکت پرداخت.یزدی زاده با بیان این که 
ذوب آهن اصفهان روند صنعتی شدن در 

63کشور را رقم زد گفت: در...

حسین ایزدی - شهردار فوالدشهر

حسین ایزدی-  شهردار فوالدشهر
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آگهـی

آگهـی

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای 
مجوز قانونی و واجد صالحیت و دارای رتبه بندی واگذار نماید.

نوع موضوعردیف
آگهی

شماره صورتجلسه 
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت  
در مناقصه )ریال(

مبلغ پایه 
)ریال(

1

واگذاری عملیات حفظ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی واقع 
در محدوده محالت جدید فوالدشهر شامل: محله شهید بهشتی )ب2 - ب3( ، محله هویزه )ب4(، 
محله دکتر حسابی )ب6( ، محله استاد شهریار )ب7( ، محله فجر )ب8( ، محله شهید چمران )سی 

1( ، محله گلبهار )سی 2( ، محله هشت بهشت )سی 4( ، محله مفتح )سی 5(

تجدید
مناقصه

6/00/207
1400/7/281.723.531.88434.470.637

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از ا سناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 به سامانه الکترونیکی 
دولت به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران 
و شرکت های دارای مجوز قانونی و واجد الشرایط واگذار نماید.

نوع موضوعردیف
آگهی

شماره صورتجلسه 
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت  
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

آبرسانی به فضای سبز محالت فجر و استاد شهریار )محله 1
ب 2 و ب 8( و اجرای شبکه قطره ای سطح شهر فوالدشهر

تجدید
مناقصه

5/99/2282
99/12/28399.967.2757.999.345.506

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از ا سناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 به 
سامانه الکترونیکی دولت به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013

 اخبار اصفهان:    مدیر مرکز مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 96/5 درصد ازکارکنان رسمی و غیر 
رسمی آبفای استان اصفهان با تزریق حداقل دوز 
اول و دوم واکسن کرونا در مقابل ویروس کووید 19 

واکسینه شده اند.
ابراهیم محمدی با اعالم این که در روزهای اخیر با 
هدف افزایش ایمنی کارکنان آبفای استان اصفهان 
در مقابل بیماری کووید 19، عملیات واکسیناسیون 
دوز دوم و سوم در ستاد مرکزی انجام شد گفت: این 
اقدام با پیگیری های صورت گرفته توســط پایگاه 
مقاومت بسیج آبفا و همکاری دفتر ایمنی و بهداشت 

HSE و مرکز بهداشت اصفهان صورت گرفت.
وی افزود: در روزهای ۲8 و ۲9 دی ماه بالغ بر 150 
نفر از کارکنان آبفا دوز دوم و ســوم واکسن های 
برکت، سینوفارم، اسپایکوژن و آسترازنکا را دریافت 

کردند.
مدیر مرکز مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل و 
HSE آبفای استان اصفهان به آن گروه از کارکنانی 
که تاکنون واکســن کووید 19 را تزریق نکرده اند 

اشــاره کرد و اظهار داشــت: این افراد شامل زنان 
باردار، افرادی که حساسیت یا بیماری خاص دارند 
و یا مبتال به بیماری کرونا شــده و دوره نقاهت را 

می گذرانند، هستند.
محمدی افزود: افراد واکســن نزده به محض رفع 
مشــکل باید اقدام به تزریق دوز اول واکسن کرونا 
کنند چرا که بر اساس مصوبات هفدهمین نشست 
ستاد کرونای آبفای استان اصفهان، شرط ورود افراد 
به شرکت ارئه کارت واکسیناسیون و یا جواب منفی 

تست PCR که 7۲ ســاعت از اعتبار آن نگذشته 
باشد، است.

 گفتنی است واکسیناسیون در محل شرکت آبفای 
استان اصفهان، مناطق ششــگانه شهر اصفهان و 
تصفیه خانه های فاضالب، از شهریور ماه سال جاری 
آغاز شد و همه کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی 
نظیر ماموران رسیدگی به حوادث، ماموران قرائت 
کنتور و کارکنان تصفیه خانه ها بر ضد ویروس کرونا 

واکسینه شدند.

مدیرمرکزمدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان خبر داد؛

 بیش از 96/5 درصد کارکنان آبفای استان اصفهان دربرابر کرونا واکسینه شده اند



ادامه از صفحه یک:
...   ماجرای لغــو تحریم ها و اخبار و 
شایعات مربوط به آن دقیقاً جز موارد 
غیر استداللی است که نمی توان به 
درستی راجع به آن نظر داد به همین 
دلیل هر کسی نسبت به آن عکس 
العمل متفاوت و خاص خود را اتخاذ 
کرده و همین امر یک ســردرگمی 

عجیبی در بازار ایجاد کرده است.
متاسفانه انجام تراکنش های مالی 
در سطح جانی برای تولید کنندگان 
و بازرگانان ما تبدیل به مانع و ســد 
اصلی شده که به دلیل تأثیرپذیری 
تحریم هاست و امید و انتظار می رود 
به مــوازات احیای برجام، شــاهد 
تصویب لوایح FATF باشیم. چراکه 
این کار باعث تسهیل مبادالت بیشتر 

ایران با سایر کشورها خواهد شد.
با اســتناد به آمار و ارقام رســمی 
موجود، حــدود ۵۰ درصد صادرات 
ایران به چین و عراق صورت می گیرد. 
متاسفانه طی سال های اخیر فقط 
تمرکزصادرات ایران بر ۱۵ کشــور 
همسایه و دو کشــور هند و چین به 
عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح 
می شود. به بیان دیگر، یک اقتصاد 
بزرگ مانند ایــران نباید تقریباً ۷۰ 
درصد تجارت خــود را تنها با پنج یا 
شش کشــور انجام می دهد که نه 
توجیه اقتصادی دارد و نه به صالح 
کشور است. یعنی باید تالش کرد از 
طریق افزایش حجم تجارت خارجی 
این تنوع سازی را ایجاد کنیم و این 
مهم چه بسا اتفاق مثبت برای تجارت 

کشورمان خواهد بود.
چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 
تجــارت خارجــی، محرومیت از 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی و 
آزاد با دیگر کشورهاست. روان سازی 
در تجارت خارجی میســر نیست؛ 
مگر آنکه دیوارهای موانع تعرفه ای 
و غیرتعرفه ای پایین بیاید تا صنایع 
داخلی غیررقابتی از امکان رقابت و 
توانمندسازی بهره مند شوند و صنایع 
قابل رقابت، با سهولت بیشتری امکان 
صادرات محصــوالت را در بازارهای 
خارجی بیابند. البته بخشنامه های 
محدودیت یا ممنوعیــت واردات یا 
صــادرات که با هدف تنظیــم بازار 
داخلی هر از گاهی صورت می گیرد، 
از دیگر چالش های مهم روان سازی 
تجارت و حصول یک توافق تجارت 

ترجیحی یا آزاد واقعی است.
اما اگر قرار است به زودی تحریم ها 
کنار گذاشته شود، آیا صنایع داخلی 
ایران توان ورود حداکثری به بازارهای 
جهانی را دارند؟ جواب این ســؤال 
تنها یک کلمه است، خیر! بنابراین 
جهت پیشگیری از وقوع آسیب های 
بالقوه در حوزه اقتصادی- تجاری باید 
تدابیری اندیشیده شود. نخست در 
حوزه آماده کردن زیرســاخت های 
الزم برای حضــور در کالس جهانی 
و استانداردهای جهانی تجارت و دوم 
جلوگیری از آســیب های احتمالی 

اقتصادی.
 باید برای تولیــد صادرات محور بر 
روی کیفیت و استانداردهای جهانی 
کاالهای تولیدی کار شــود و برخی 
از زنجیره تأمیــن حتماً به صورت با 
کیفیــت در داخــل کشــور انجام 
شــود. نیروهای داخلــی به منظور 
به کارگیری تکنولوژی های اشتغال زا 
و مفید باید آموزش فنی و مدیریتی 
دیده باشند و هزاران تدبیر و برنامه 
ریزی دیگر که در جهت حمایت از 
اقتصاد در زمان عدم وجود تحریم ها 
باید انجام شــود و گرنه برداشــتن 
تحریم ها تنها راه واردات به کشور را 
می گشاید و تنش دوباره ای می شود 

بر بدنه بی جان اقتصاد ایران.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای تسهیالت 

رفع موانع تولید با 
همکاری بانک ها 

در چند ماه گذشته 
تصویب شده است که 

نشانه ای از همکاری 
بانک های مرتبط برای 
رفع موانع و ایجاد کار و 

اشتغال است.

وی با بیان اینکه اســتانداری نقش 
تســهیل گری، رهبری و حمایت از 
کارآفرینان را بر عهــده دارد افزود: 
کارآفرینی نمی تواند با تمرکز در یک 
منطقه، پاسخگو باشــد و نهادهای 
مســوول باید از حرکت های خوب 

کانون کارآفرینی حمایت کنند.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان افزود: این استان 
صنعت محور و دارای شــرکت های 
دانش بنیان توانمند اســت بنابراین 
باید به سمت اشتغال ُخرد پیش برود 
و این فرصت مغتنمی بــرای ایجاد 

اشتغالزایی در استان است.
وی وجود دانش تخصصی، اهداف واال 
و حضور افراد دغدغه مند اجتماعی 
را از مزیت هــای قابل توجه اســتان 
برشــمرد و گفــت: در این راســتا 
باید همــه نهادهــا و متخصصان و 
کارشناسان با همکاری و هم افزایی 

به میــدان بیایند تا شــاهد رونق و 
شکوفایی اشــتغالزایی و کارآفرینی 

در این استان باشیم.
معاون استاندار اصفهان ایجاد حتی 
یک شــغل را کار باارزشــی دانست 
و افزود: با تعمیــق و همکاری همه 
اعضا باید ایده ها و افکار بلندمدت و 
پیشــران های اقتصادی برای استان 

اصفهان طراحی شود.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: هیأت اندیشه ورز کارآفرینی با 

تصمیم سازی برای کانون کارآفرینی 
می تواند کمک دهنــده و ایده پرداز 

باشد.
وی تصریح کرد: یک هــزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای تســهیالت رفع 
موانع تولید با همــکاری بانک ها در 
چند ماه گذشته تصویب شده است 
که نشــانه ای از همکاری بانک های 
مرتبط برای رفع موانع و ایجاد کار و 

اشتغال است.
نقش بیان داشت: استانداری اصفهان 
نیز با تشویق، حمایت و پشتیبانی از 

اختصاص تسهیالت از فعالیت های 
کارآفرینی در استان حمایت می کند.

وی بر تقویت نقش کانون کارآفرینی 
تاکیــد و تصریــح کــرد: برگزاری 
رویدادهــای کارآفرینــی اســتان 
اصفهان می تواند به گسترش فرهنگ 
کارآفرینی در این منطقه کمک کند.

به گزارش ایرنا، در این جلسه اعضای 
کانون کارآفرینــی به بیان دغدغه ها 
و نیازهــای این بخــش پرداختند و 
خواستار حمایت بیشتر مسووالن از 

این مجموعه شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

حوزه کارآفرینی در اصفهان نیازمند نگاه خیراندیشانه است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
حوزه کارآفرینی و اشــتغال در این استان نیازمند نگاه 
خیراندیشانه و حمایت گرانه استامیررضا نقش در جلسه 
کانون کارآفرینی در اســتانداری افزود: نقشه مسیر و 
برنامه های حکمرانی در حوزه کارآفرینی در استان تاکنون 

درست و مطلوب پیش رفته است.
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در شــــــهر 

برداشتن تحریم ها، 
تنش دوباره ای بر 

اقتصاد ایران!

 دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه معین استان اصفهان:

آیا دانشگاه های اصفهان درترم 
بهمن حضوری می شوند

دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه معین استان اصفهان 
از ابالغ بر حضوری شدن حداکثری دانشگاه های استان خبر داد و 
گفت: در جلسه آینده شورای مدیریت آموزش عالی استان، تصمیم 
نهایی در خصوص بازگشایی کامل دانشــگاه های استان بررسی و 

نتیجه اعالم خواهد شد.

    ظهور هر بار یک سویه دانشگاه ها را دچار تردید می کند
حضوری شدن کامل دانشــگاه، ذهن تمام دانشجویان و اساتید را 
به خود مشغول کرده و بارها مسئوالن کشور در این زمینه جلسات 
متنوعی را برگزار کرده اند، اما هر ترم با شــیوع سویه جدید کرونا 
برنامه ریزی ها تغییر یافته و دانشگاه ها نتوانسته اند به صورت کامل 

پذیرای حضور دانشجویان خود باشند.
نخســتین زمزمه های بازگشایی دانشــگاه ها از مهرماه مطرح شد 
و بنابر تصمیم نهایی وزارت علوم مقرر شــد، دانشــجویان مقطع 
تحصیالت تکمیلی از ۱۵ مهرماه و مقطع کارشناسی از ۱۵ آبان ماه 
به صورت حضوری در کالس های درس فعالیت داشته باشند، اما در 
نهایت دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی به دانشگاه بازگشتند و 

حضور دانشجویان مقاطع کارشناسی به ترم بهمن ماه موکول شد.
خبری که اول از همه معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد

۲۷ دی ماه، علــی خاکی صدیق، معاون آموزشــی وزارت علوم در 
بخشنامه ای به رؤسای شورای استانی آموزش عالی کشور حضوری 

شدن نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعالم کرد.
براســاس این مصوبه که به تمام دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی ابالغ شده، مقرر شــد تمام کالس های آموزشی دانشجویان 
در دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی در تمام مقاطع تحصیلی 
نیمســال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار شود، البته 

این مصوبه شامل چهار تبصره است.

    درخصوص بازگشایی کامل دانشگاه های اصفهان تصمیم 
نهایی اتخاذ نشده است

دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه معین استان اصفهان 
در همین راستا به ایسنا، گفت: براساس مصوبه ابالغی به دانشگاه ها، 
 شروع نیمســال دوم تحصیلی بر حضوری شــدن دانشگاه تأکید 

دارد.
محمد فرامرزی با بیان اینکه دانشگاه ها از ۱۵ آبان درگیر موضوع 
بازگشایی بودند و جلسات متعددی در همین خصوص برگزار شده 
اســت، گفت: در مهرماه و بنا برتصمیم شــورای مدیریت آموزش 
عالی استان، درحالی که امکان حضوری شدن کالس ها برای مقطع 
کارشناسی میسر نبود، آموزش حضوری دانشجویان دکتری و ارشد 
با رعایت مالحظات از ســر گرفته شد و حضوری شدن کالس های 

دانشجویان کارشناسی به ترم بهمن ماه موکول شد.

    کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشــی از کرونا امکان 
تصمیم گیری را فراهم کرده است

مدیر نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت آموزش عالی استان اصفهان 
با اشاره به کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کرونا، اظهار 
کرد: خوشبختانه آمار ابتال بســیار کاهشی شده و بر اساس مصوبه 
اخیر وزارت علوم، تصمیم کلی بنا برآموزش حضوری در تمام مقاطع 

است، اما این مصوبه سه تبصره دارد.
فرامرزی توضیح داد: براســاس تبصره های ایــن مصوبه، اولویت 
آموزش حضوری با مقاطع دکتری و ارشد اعالم شده و موضوع دوم 
اینکه در مقاطع پایین تر اولویت با رشــته های عملی، کارگاهی و 
آزمایشگاهی است. همچنین در مقاطع کارشناسی با توجه به تعداد 
دانشجویان، فضا و وسایل مورد نیاز و الزاماتی که رعایت پروتکل ها 
دارد، تصمیم به شورای آموزش عالی استان ها واگذار شده و براساس 
اولویت ها و برنامه ریزی و مالحظاتی که دانشــگاه ها دارند تصمیم 

نهایی اتخاذ می شود.

    اصل بر آموزش حضوری است
وی با اشــاره به تفاوت نوع ارائــه دروس و امکانــات متفاوت در 
زیرنظام های مختلف دانشگاه ها، ادامه داد: اصل بر آموزش حضوری 
است، اما به دلیل اینکه دانشــگاه ها و زیرنظام ها به لحاظ نوع ارائه 
و امکانات تفاوت دارند، احتماالً شــرایط بازگشــایی نیز متفاوت 

خواهد بود.
به گفته فرامــرزی، برای ترم بهمن مــاه حداکثر آموزش حضوری 
مدنظر است که با رعایت اولویت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 

رشته های عملی در مقطع کارشناسی خواهد بود.
به احتمال زیاد درصدی از کالس ها آموزش غیر حضوری خواهد بود

مدیر نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت آموزش عالی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: احتماالً برای تمام دانشجویان کارشناسی و همه 
دانشــگاه های اســتان امکان آموزش حضوری درترم بهمن مسیر 
نخواهد بود و به احتمــال زیاد درصدی از کالس هــا آموزش غیر 
حضوری خواهد بود، امــا هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشــده که در 
هفته های آینده جلســه شــورای مدیریت آموزش عالی برگزار و 

تصمیم نهایی اعالم می شود.

 یک دکترای برنامه ریزی شهری 
مطرح کرد:

 لزوم گسترش
 فضای سبز برای 

ارتقای کیفیت 
زندگی شهری

یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: 
نبود فضاهای باز و سبز در شــهرهای پرازدحام و 
شــلوغ امروزی، کیفیت زندگی شهری را کاهش 
می دهد و هزینه زیادی را بر مدیریت شــهری و 
ساختارهای زیست محیطی شهر تحمیل می کند. 
مهدی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: تعیین سرانه های شهری متناسب با جمعیت 
و جانمایی و مکان یابی صحیح آن ها از مهم ترین 

وظایف برنامه ریزان شهری است.
وی با بیان اینکه توجه به ســرانه فضای ســبز و 
حفظ تعادل های طبیعی در شــهرها به خصوص 
شهرهای پرجمعیت و صنعتی اهمیت زیادی دارد، 

خاطرنشان کرد: سرانه های خدماتی ازجمله سرانه 
فضای سبز در طرح های شهری پیش بینی می شود؛ 
اما این ســرانه های پیش بینی شده در اکثر موارد 

محقق نمی شود و تغییر کاربری اتفاق می افتد.
این دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاکید 
کرد: این مسئله درخصوص سرانه فضاهای آموزشی 
نیز مشهود است و دلیل آن نیز کم اهمیت قلمداد 
کردن سرانه برخی فضاهای شهری، نبود مدیریت 

واحد و نبود بسترهای قانونی است.
وی ادامــه داد: فضاهای ســبز نقــش مهمی در 
کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی 
شــهرها دارد؛ اما امروزه چنــدان در طراحی ها و 

برنامه ریزی های شهری مورد توجه نیست.
ابراهیمی تصریح کرد: حفظ و گسترش فضاهای 
سبز در سطح محالت و مناطق شهری، همچنین 
ایجاد بوســتان های کوچک محلی نقش مهمی 
در افزایش سرانه فضای سبز شهر دارد و کیفیت 
زندگی را در ســطح شــهر و محالت آن افزایش 

می دهد.
وی گفت: نبود فضاهای باز و سبز در شهرهای پر 
ازدحام و شــلوغ امروزی کیفیت زندگی شهری 
را کاهش می دهد و هزینه زیــادی را بر مدیریت 
شهری و ساختارهای زیست محیطی شهر تحمیل 

می کند.

گزارش ویژه

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

عطر زندگی؛ رویدادی ویژه برای 
بانوان نصف جهان

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان:

۸۴۰ حادثه دیده در دی ماه 
امدادرسانی شدند

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

 نصب تابلو متغیر خبری
 در بزرگراه شهید اقارب پرست

معاون ورزشــی تفریحی سازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد »عطر زندگی« 

ویژه بانوان اصفهانی خبر داد.
 احسان بعیدی با اشاره به ویژه برنامه »عطر زندگی« 
اظهار داشت: با توجه به اینکه مادر عطر زندگی و الهام 
بخش حیات همه ماســت، در همین راســتا با هدف 
گرامیداشت مقام مادر ویژه برنامه ای مفرح و شاد برای 

بانوان شهر اصفهان برنامه ریزی کرده ایم. 
وی افزود: رویداد عطر زندگی در اصفهان شهر زندگی 
به همــت اداره تفریحــی معاونت ورزشــی تفریحی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
به مناســبت میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا 
 )س( و روز زن در باغ های بانوان شهر اصفهان برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه هدف از برگــزاری این رویداد ایجاد 
فضایی مفرح و شاد برای بانوان است، گفت: این رویداد 
در سه باغ بانوان شامل ناژوان، پردیس و طلوع برنامه 
ریزی شده که بانوان اصفهانی با گرد هم آمدن روزی 

پرنشاط را می گذرانند. 
وی ادامه داد: برنامه های متنوعی شــامل مســابقه، 
ایســتگاه بازی و اجرای رویدادهای تفریحی در نظر 
گرفته شــده که امیدواریم مادران اصفهانی به عنوان 
مهمانــان ویژه این برنامــه روز خوبــی را در کنارهم 

سپری کنند.

معاون امــداد و نجــات جمعیت 
هالل احمــر اســتان اصفهــان از 
امدادرسانی نجات گران این جمعیت به ۸۴۰ حادثه دیده 
در ۲۲۲ حادثه دی ماه امســال خبر داد. داریوش کریمی 
درخصوص وضعیت امدادرســانی نجات گران جمعیت 
هالل احمر اصفهان طی ماه گذشته به حادثه دیدگان، اظهار 
کرد: در دی ماه امسال پوشش امدادی ۲۲۲ حادثه توسط 

امدادگران این جمعیت انجام شده است.
وی اضافه کرد: در این مدت نجات گران جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان به ۸۴۰ حادثه دیده امدادرسانی کردند که از 
۲۱۱ نجات یافته در این حوادث، ۸۵ نفر به صورت سرپایی 
تحت درمان قرار گرفتند و ۱۲۶ نفر به مراکز درمانی منتقل 
شــدند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان تاکید کرد: برای امدادرسانی به این حوادث، ۸۲۶ 
نیروی عملیاتی در قالب ۳۱۴ تیم امدادی، عملیات امداد 
و نجات را با به کارگیری ۲۴۱ دستگاه آمبوالنس به انجام 
رساندند. وی تصریح کرد: بیشــترین حوادث رخ داده در 
این بازه زمانی با ۱۳۱ مورد حوادث جاده ای بوده اســت و 
امدادگران و نجات گران هالل احمر اصفهان در طول این 
مدت به طور میانگین در مــدت زمان ۱۱ دقیقه در محل 
حادثه حضور یافته اند. کریمی خاطرنشان کرد: در این مدت 
۳۳ مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت 
انجام شده است و ۱۳۹ تن از افراد آسیب دیده ناشی از برف، 
کوالک و سایر حوادث در استان توسط این جمعیت اسکان 

اضطراری داده شدند.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان 
گفت: بــه منظور ســاماندهی و 
کاهش ترافیک، تابلــوی متغیر خبــری )vms( در 
بزرگراه شــهید اقارب پرســت با هزینه ای معادل سه 
میلیارد ریال تا اواخر بهمن ماه امســال نصب خواهد 

شد.
احمد رضایی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: اصالح 
هندسی تقاطع های شــهر عالوه بر ســهولت تردد، 
خطرات احتمالی و حوادث رانندگی را در معابر اجرای 

طرح کاهش خواهد داد.
مدیر منطقه ۵ شــهرداری اصفهان، ادامه داد: اصالح 
هندسی خیابان قائم سپاهان شهر با هزینه ای بالغ بر 
۱۵ میلیارد ریال انجام و پنج اصالح هندسی تا پایان 

امسال در دستور کار این منطقه قرار دارد.
وی افزود: بــه منظور ســاماندهی و کاهش ترافیک، 
تابلوی متغیــر خبــری )vms( در بزرگراه شــهید 
اقارب پرست با هزینه سه میلیارد ریال تا اواخر بهمن 
ماه نصب خواهد شــد.رضایی، در ادامه از خط کشی 
معابر سپاهان شــهر با هزینه بالغ بر پنج میلیارد ریال 
و خط کشــی بزرگراه شهید اقارب پرســت و خیابان 
شهدای صفه با هزینه بالغ بر ســه میلیارد ریال خبر 
داد و تاکید کرد: گارد ریل های حدفاصل پل شــهید 
ســتاری تا پل جانبازان نیز به منظــور رعایت ایمنی 
جمع آوری و نیوجرسی نصب می شود که تاکنون ۱۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه اعضای شورای دوره ششم، پیشنهادی 
مبنی بر ایجاد خانــه خیرین را در اصفهان 
برای نخستین بار در کشــور ارائه کرده اند، 
گفت: شورای شــهر با تشکیل این خانه در 
نظر دارد خیران را از هر طیف و سلیقه ای، 
گرد هم جمع کند تا ترویج و تقویت اهداف 

و نیات خیر صورت گیرد.
محمد نورصالحی همراه بــا دیگر اعضای 
شورای ششــم شــهر اصفهان هم زمان با 
سالروز خجســته میالد حضرت زهرا )س( 
در ســرای صادقیه حضور یافــت، ضمن 
تبریک روز مادر اظهار کرد: از کســانی که 
گام مثبتی در سرای ســالمندان صادقیه 
برداشته اند، کمال تشــکر را دارم. این یک 
صدقه جاریه است که همواره برکات آن تا 

سالیان متمادی جاری و ساری است.
وی با بیــان اینکه طبق گزارشــات واصله 
در حال حاضر ۲۵۰ مــادر در این مجموعه 
حضور دارند، افزود: بسیار خرسندم که در 
شهری زندگی می کنیم که افراد بلند همتی 
همچون »زنده یاد کریم پوستی« مؤسس 

مجموعه صادقیه زندگــی می کنند و امید 
که در ســایه این همت بلند، لطف خداوند 

شامل حال ما شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: شورای شهر به نمایندگی از مردم اصفهان 
از هر گونه همراهی و مســاعدت به خیرین 

مضایقه نمی کند.
نورصالحی با بیان اینکه اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان در دوره ششم پیشنهادی مبنی 
بر ایجاد خانــه خیریــن را در اصفهان برای 
نخستین بار در کشــور ارائه کرده اند، گفت: 
شورای شهر با تشکیل این خانه در نظر دارد 
خیران را از هر طیف و سلیقه ای گرد هم جمع 
کند تا ترویج و تقویت اهــداف و نیات خیر 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قصد داریم با یک هم افزایی 
از تجربیات و اقدامات خیران در طول سالیان 
گذشته بهره مند شــویم، خاطرنشان کرد: 
در این راســتا باید نقاط ضعف نیز شناسایی 

و ایده هایــی از ســوی خیران به اشــتراک 
گذاشته شــود که در این صورت، می توانیم 
در زمینه هایی که نیاز است از ظرفیت خیران 

استفاده کنیم.
رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: 
در راســتای حفظ حرمت و نگــه داری این 
سرمایه های شهر از هیچ کمک و تالشی دریغ 

نخواهیم کرد.

    قدمت ۴۶ ساله سرای سالمندان صادقیه
محمدصــادق کتیرایی، مدیرعامل ســرای 
صادقیه نیز در این دیدار اظهار کرد: ســرای 
ســالمندان صادقیه اصفهان در سال ۱۳۵۴ 

با هدف نگه داری از سالمندان تأسیس شد. 
این مؤسسه درحال حاضر در یک ساختمان 
سه طبقه با ۳۰ هزارمترمربع زمین و ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شد که 
دو طبقه از این مجموعه به نگه داری از بانوان و 
یک طبقه به آقایان اختصاص داده شده است.

    ایجاد خانه خیرین در اصفهان برای 
نخستین بار در کشور

وی تصریح کرد: سرای ســالمندان صادقیه 
که پس از سرای سالمندان کهریزک تهران، 
دومین آسایشــگاه بزرگ کشــور محسوب 
می شــود، درحال حاضر حــدود ۴۰۰ نفر را 
در بخش ســالمندان به صورت شبانه روزی 
پذیرا اســت و خدمــات متنوعــی از جمله 
کلینیــک چشم پزشــکی، گــوش و حلق و 
بینی، فیزیوتراپی، بخش قلب و مشاوره را به 
ســالمندان ارائه می دهد. مدیرعامل سرای 
صادقیه تصریح کرد: این مرکز براساس طرح 
توســعه خود در قطعه زمینی به مســاحت 
۱۰ هزار مترمربع اقدام به احداث واحدهای 
ســاختمانی برای نگه داری سالمندان کرده 
که در بخش ویژه ۶۹ سوئیت در چهار بلوک 
تحت عنوان شهرک ویالیی شهروندان ارشد 
انجام شــده؛ همچنین این مرکز دارای اتاق 
فیلم، حسینه و کتابخانه است.وی خاطرنشان 
کرد: سالمندان در این مجموعه به سه گروه 
مستقل، نیمه مستقل و وابسته تقسیم شده 

است.

شهرداری
خـــبــــر

 هالل احمر
خـــبــــر

 شهرداری
خـــبــــر

رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

ایجاد خانه خیران در اصفهان برای نخستین بار در کشور



رئیسادارهکتابخانههایعمومیشهرستانخمینیشهر:

دو کتابخانه خمینی شهر در جشنواره کشوری برگزیده شدند

مدیرسرپرستیبیمهسالمتشمالاستاناصفهان-کاشان:

طرح پوشش بیمه سالمت برای ساکنان 
محله های کم برخوردار کاشان آغاز شد

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم کرد: فعالیت مدارس شهری 
شهرستان فریدن روز شنبه )فردا( بدلیل برودت هوا و کوالک با یک ساعت 
تأخیر آغاز می شود. فعالیت مدارس روستایی بصورت غیر حضوری و فعالیت 

مدارس شهری شهرستان فریدن با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.
بر اساس این اطالعیه، باتوجه به برودت هوا و احتمال کوالک در معابر روستایی 
فعالیت حضوری مدارس روستایی شهرستان فریدن تعطیل و بر همین اساس 

کلیه کالس های مدارس روستایی به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
همچنین شروع فعالیت مدارس شهری با یک ساعت تأخیر و رأس ساعت ۹ 
صبح است. به گفته منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، کاهش ۶ تا هشت درجه دمای هوا در سطح استان تا روز شنبه و 
کوالک برف و یخ زدگی جاده ها در محورها و جاده های غرب و جنوب 

استان پیش بینی می شود.
در ۱۴۰  نفر  هزار  بر ۴۹  افزون  با جمعیت  و  دامنه  و  داران  با ۲ شهر  فریدن 

کیلومتری غرب استان واقع است.

ادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهان:

فعالیت مدارس فریدن به علت برودت هوا 
با تأخیر آغاز می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

بازار اصفهان مستعد وقوع حوادث و آتش سوزی های بزرگ است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: بازار اصفهان 
وضعیت بسیار نگران کننده و مستعد وقوع حوادث و آتش سوزی بسیار 

بزرگی نظیر پالسکو را دارد.
امیرحسین بانکی پور فرد با بیان اینکه هفته گذشته سالگرد وقوع فاجعه 
ساختمان پالسکو تهران بود افزود: در صورت وقوع اتفاق ناگواری در 
قسمتی از بازار اصفهان، هیچگونه راه عبور و مرور برای نیروهای امدادی 

وجود ندارد که ممکن است خسارت های بزرگی به شهر وارد کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در چند 
دهه گذشته تا کنون چنین فاجعه ای در استان اتفاق نیفتاده است اما باید 
پیشگیری کنیم و پیش از وقوع فاجعه راه های پیشگیری از آن را پیدا 

کنیم.

وی اضافه کرد: فرونشست در اصفهان زمینه وقوع حوادث بسیاری را از 
جمله در خطوط زیر زمینی شهر ایجاد می کند.

بانکی پور فرد با بیان اینکه بطور قطع دشمنان از این زمینه های آسیب 
زا در استان اصفهان اطالع دارند خاطرنشان کرد: وجود دشمنانی که 
بویژه در سال های اخیر و برای سال آینده برنامه ریزی کردند ما را نگران 

می کند که می تواند مشکالتی را برای ما بوجود آورد.
وی بیان کرد: بستر وقوع زمینه های نابسامانی فراهم است و دشمنان در 

این نابسامانی ها دست به اقداماتی مخربی می زنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نیاز است که 
این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار گیرد و توسط 
و  اصناف  در خصوص  بینی های الزم  پیش  و  بررسی شود  کمیته ای 

کارخانه ها پیش بینی شود. وی تاکید کرد: احتمال وقوع حادثه ای شبیه 
انفجاری که سال گذشته در بیروت لبنان اتفاق افتاد در انبارهایی در پنج 
تا ۶ نقطه اصفهان وجود دارد که بی توجهی زیادی نسبت به آنها می شود 
و این موضوع از جمله مواردی است که می تواند مشکالتی را برای همه 

مردم ایجاد کند.
بانکی پور فرد افزود: پیشنهاد می دهیم که کمیته ای بررسی این موارد را 
در دستور کار خود قرار دهد و تا ۲ سه ماه آینده در این زمینه تصمیمات 
خوبی گرفته شود. بازار تاریخی اصفهان که قدمت آن به دوره صفویه 
باز می گردد از ضریب ایمنی کافی برخوردار نیست و بر اساس برخی 
برآوردها افزون بر هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در این بازار با 

دو شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 978خطر آتش سوزی و سایر حوادث روبرو هستند.
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مسـئول فوریت های پزشـکی شهرسـتان اردسـتان گفـت: در 
پـی بـارش بـرف و لغزندگـی محـور اردسـتان بـه ناییـن، ۴ 
خـودرو سـبک و سـنگین واژگـون و ۶ نفـر مصـدوم شـدند. 
جـواد مطیعـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـارش 
بـرف و یخبنـدان در محـور اردسـتان بـه ناییـن شـبی سـخت 
را بـرای نیروهـای امـدادی رقـم زد.وی افزود: بـه علت بارش 
شـدید بـرف و یخبـدان شـدید در محـور اردسـتان بـه نایین، 
محدوده روسـتای ظفرقند حداقل سـه دسـتگاه تریلی و یک 
دسـتگاه پـژو از جـاده منحـرف و واژگـون شـدند. مسـئول 
اینکـه  بیـان  بـا  اردسـتان  شهرسـتان  پزشـکی  فوریت هـای 
همچنیـن شـب گذشـته تعـداد زیـادی ماشـین در بـرف گیـر 
کردنـد، گفت: در پی واژگونی و تصـادف تعدادی خودرو، 
۶ مصـدوم در نقـاط مختلـف ایـن محور در پی داشـته اسـت 
کـه آمبوالنس هـای اورژانس اردسـتان و ظفرقنـد و نیروهای 

هـالل احمر مصدومان را سـریعاً به بیمارسـتان شـهید بهشـتی 
اردسـتان انتقـال دادند.

مطیعـی با اشـاره بـه اینکه حال یـک مصدوم وخیـم گزارش 
شـده اسـت، گفـت: در ایـن حادثـه چنـد سـانحه رانندگـی 
دیگـر نیـز رخ داد کـه خوشـبختانه مصـدوم جـدی نداشـت. 
وی تصریـح کـرد: بـه رانندگان توصیـه می کنیـم در این ایام 
اگـر قصد سـفر دارند، ابتدا تجهیزات کامل فصل زمسـتان را 
همـراه خـود داشـته باشـند و در صورت مشـاهده جـاده برفی 
و لغزنـده نسـبت بـه توقف خـودرو تا بهتر شـدن مسـیر اقدام 
کننـد. مسـئول فوریت هـای پزشـکی شهرسـتان اردسـتان بـا 
تاکیـد بـر اینکـه همـراه داشـتن زنجیـر چرخ شـرط تـردد در 
جاده هـای برفگیـر اسـت، گفـت: مسـافران لبـاس گـرم بـه 
همراه داشـته باشـند و حتماً باید قبل از انجام سـفر از وضعیت 

ایمنـی خـودروی خـود اطمینان حاصـل کنند.

شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
نتایــج داوری دومیــن  بــا اعــالم  خمینی شــهر گفــت: 
ــه مــن« توســط نهــاد  طــرح کشــوری »مأموریــت کتابخان
کتابخانه هــای عمومــی کشــور، دو کتابخانــه از شهرســتان 

خمینی شــهر در ایــن طــرح برگزیــده شــدند.
ــا ایســنا، دربــاره طــرح  مجتبــی درویشــی در گفت وگــو ب
ــه مــن« اظهــار کــرد: اوایــل  کشــوری »مأموریــت کتابخان
ــا  ــنواره ای ب ــا، جش ــاد کتابخانه ه ــوزه نه ــاری ح ــال ج س
ــای  ــه کتابخانه ه ــن« را ب ــه م ــت کتابخان ــوان »مأموری عن
ــن طــرح  ــالغ کــرد کــه در ای ــی سراســر کشــور اب عموم
ــه خودشــان تعریــف  ــد مأموریتــی در محل کتابخانه هــا بای

ــد. و طراحــی کنن
وی افــزود: بــر اســاس ایــن طــرح کتابخانه هــا بایــد محیــط 
محلــه را آنالیــز و بــا توجــه بــه جمعیــت و معضــالت محــل 
و ... مأموریتــی را بــرای خــود تعریــف کننــد. ۲۰ کتابخانــه 
از سراســر کشــور در ایــن طــرح برگزیــده شــده اند کــه از 
ایــن میــان، کتابخانه هــای الغدیــر، علــی ابــن ابیطالــب )ع( 
از خمینی شــهر و کتابخانــه مطهــری از اصفهــان، در لیســت 

ایــن ۲۰ کتابخانــه کشــوری قــرار دارنــد.
جشــنواره،  ایــن  محورهــای  خصــوص  در  درویشــی 
تحلیــل  کتابخانــه،  مأموریــت  گفــت: شخصی ســازی 
ــان  ــه و ذینفع ــایی زمین ــه ای، شناس ــای کتابخان مأموریت ه

کتابخانــه،  خدمت گیــر  جمعیــت  بررســی  کتابخانــه، 
طراحــی  کتابخانــه،  برنامه ریــزی  کارگــروه  اســتقرار 
خدمــت در کتابخانــه، تســت خدمــت و اجــرای آن، 
ــرح  ــانی ط ــه ای و اطالع رس ــات کتابخان ــته بندی خدم دس

و ... از مهم تریــن مباحــث ایــن دوره بــود.
شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
خمینی شــهر گفــت: بیــش از ۱۰۰ کتابخانــه از سراســر 
ــا ۲۷  ــه تنه ــد ک ــرکت کرده ان ــرح ش ــن ط ــور در ای کش
کتابخانــه موفــق بــه راه یابــی بــه مرحلــه دوم طرح شــده اند. 
در مرحلــه پایانــی طــرح بایــد کتابخانه هــا طرح هــای 
ارائــه شــده خــود را عملیاتــی کننــد و مأموریــت خــود را 

ــانند. ــان برس ــه پای ب
توســط  شــده  ارائــه  مأموریت هــای  دربــاره  وی 
کتابخانــه  کــرد:  اظهــار  خمینی شــهر،  کتابخانه هــای 
ــف  ــت خــود را تعری ــان مأموری ــر در حــوزه نوجوان الغدی
ــن  ــون ای ــز پیرام ــیاری را نی ــات بس ــه جلس ــود ک ــرده ب ک

طــرح برگــزار و طــرح خوبــی ارائــه کــرد.
 ۱۷ حاضــر  حــال  در  خمینی شــهر  گفــت:  درویشــی 
کتابخانــه نهــادی و ۱۷ کتابخانــه مشــارکتی دارد. کل 
اعضــای کتابخانه هــای ایــن شهرســتان نزدیــک ۶۰ هــزار 
ــه ۱۸ هــزار نفــر  نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد نزدیــک ب

ــد. ــال دارن ــت فع عضوی

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان - کاشان گفت: طرح پوشش 
بیمه سالمت برای ساکنان محله های کم برخوردار این شهرستان در راستای 
فرمایش های رهبر معظم انقالب درباره توانمندسازی این محله ها و حمایت 

ویژه از نیازمندان آغاز شد.
پیرو هدف های  افزود:  با خبرنگاران  مسلم آشوری روز شنبه در گفت وگو 
تعیین شده در تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بیمه سالمت ایران و 
دبیرخانه طرح توسعه و تحول اجتماع محور محله های کم برخوردار، پوشش 
بیمه ای ساکنان بدون هرگونه پوشش بیمه ای محله ها در دستور کار سازمان بیمه 

سالمت قرار گرفته است.
وی با اشاره به طرح تحول و توسعه اجتماع محور محله های کم برخوردار اظهار 
داشت: بسیاری از ساکنان این محله ها ممکن است از زیر پوشش بیمه سالمت 
همگانی قرار گرفتن به طور رایگان اطالع نداشته باشند، بر همین پایه با تشکیل 
کارگروه تصمیم گیری های الزم برای فراخوان شناسایی افراد اتخاذ می شود و 
به صورت رایگان و در صندوق بیمه سالمت همگانی و تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند تا در نهایت از طریق نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده اقدام های 

الزم انجام شود.
مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان - کاشان از تشکیل کارگروه 
بیمه  مدیر  و گفت:  داد  خبر  این طرح  اجرای  برای  ارزیابی  و  نظارت  فنی، 
سالمت، معاون فرماندار، رییسان ستاد بازآفرینی شهرداری، مرکز بهداشت، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی و جمعیت هالل احمر کاشان در این 

کارگروه عضویت دارند.
وی یادآور شد: افراد بدون پوشش هرگونه بیمه ای می توانند با در دست داشتن 
اصل شناسنامه تمامی افراد خانواده، یک قطعه عکس و اصل کارت ملی به ۲ 
دفتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سالمت به نشانی چهار راه آیت اهلل کاشانی و 
بلوار نماز کاشان مراجعه و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی زیر پوشش بیمه 

سالمت همگانی قرار گرفته و از خدمات بستری و سرپایی بهره مند شوند.
معاون مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان، اطالع رسانی این طرح از رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد با اطالع رسانی هیچ 
خانواده ای در تمامی محله های کم برخوردار شهرستان کاشان بدون بیمه نباشد.

درمان  بر  پیشگیری  اولویت  پایه  بر  سالمت محور  نظام  بر  تاکید  با  آشوری 
خاطرنشان کرد: با اجرای طرح پوشش بیمه سالمت برای ساکنان محله های 
کم برخوردار افراد بیشتری در کاشان زیر پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و به 
صورت مستمر آمار افراد فاقد پوشش بیمه ای در این محله ها رصد خواهد شد.

افزون بر ۱۳۰ هزار بیمه شده در شهرستان های کاشان، آران و بیدگل و نطنز 
در  قرارداد  طرف  موسسه   ۵۴۰ و  هستند  بهره مند  سالمت  بیمه  خدمات  از 
این سه شهرستان با سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان - کاشان از 
آزمایشگاه،  سونوگرافی،  شامل  پاراکلینیک ها  داروخانه ها،  پزشکان،  جمله 

تصویربرداری و ام آر ای فعالیت می کنند.

مسئولفوریتهایپزشکیاردستانخبرداد:

واژگونی ۴ خودرو در محور برفی اردستان

عروسک های شرق اصفهان راویان قصه های دیروز و سفیران فرهنگی امروز هستند که از گنجه 
جامه دان مادربزرگ ها و از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه اهالی روستاهای این خطه بیرون 

آمده اند.
عروسک ها بخشی از شناسنامه فرهنگی اقوام در مناطق مختلف ایران هستند؛ اهمیت و ارزش 
حفظ و احیای عروسک ها، چه آیینی و چه بازیچه های کودکانه، خوانِش کتاب فرهنگ و 
شناخت ارزش های مرمان هر منطقه است. سبک زندگی، آیین ها و ارزش های مردمان شرق 
اصفهان در پیوندی ناگسستنی با اقلیم خشک این منطقه، میراث شفاهی عروسک هایی است که 

احیا شده اند و حاال در مسیر ثبت ملی قرار گرفته اند.
باید گفت که راویان اعصار دور و  ایرانی  اقوام  در اهمیت شناخت و احیای عروسک های 
نزدیکند؛ راویت گر اسطوره ها، پندارها، خواهش ها و آرزوها؛ لعبتکانی که از هزارتوی زمان، از 
دل اندیشه های کهن و باورها، عبور کرده اند و میراث دار فرهنگ و تجربه زیست چندهزار ساله 

اقوام گوناگون ایران در پهنه این سرزمین به شمار می روند.
 عروسک هایی از دل بقچه مادربزرگ ها وخاطره ها

فرزانه سلیمانی نیسیانی پژوهشگر هنر و صنایع دستی، احیاکننده عروسک های شرق اصفهان 
است که کوشیده است روایت عروسک های شرق اصفهان را بشنود و این میراث ناملموس را از 

دل بقچه مادربزرگ ها و خاطره ذهنی اهالی این منطقه بازآفرینی کند.
رودوزی های خاص منطقه شرق اصفهان اولین پل های ارتباطی سلیمانی با عروسک های این 
منطقه بوده است؛ رودوزی هایی برگرفته از نقِش چشم و صورت )ِچشمارو( که حامل میراث 
فرهنگی ناملموس از دوران قبل از اسالم به این سو بوده و در بین دست های زنان روستاهای شرق 

اصفهان چرخیده و به امروز رسیده است.
پیکره های  نمادیِن  تجلِی  به چگونگی  ادامه  در  است،  هنر  پژوهش  دکترای  دارای  که  وی 
عروسکِی شرق اصفهان اشاره کرد و گفت: در طول سال های فعالیتم که روی لباس های محلی 
شرق اصفهان یا مراسم عروسی و عزا تحقیق می کردم، شبکه ای از زنان را شناسایی و به هم وصل 
کردم؛ از تمام کسانی که این رودوزی ها را انجام می دادند، خواستم خاطره ذهنی را که از آیین ها 
و مراسم منطقه شان، مثل باورهای عامیانه یا قصه ها دارند، تجلِی نمادیِن پیکره ای داشته باشند و 

این شد که آنها هر آنچه را در خاطره ذهنی شان بود، در پیکره ای عروسکی متجسم کردند.
 آروچا و گاوچاه، بازآفرینی عروسک های آیینی شرق اصفهان

به گفته احیاکننده عروسک های شرق اصفهان، اولین عروسکی که زنان شرق اصفهان به صورت 
جدی بازآفرینی کردند، عروسک »آروچا« به معنی عروس چاه و قنات بود؛ عروسکی که بر 
اساس یک خاطره ذهنی از یک آیین واقعی به نام« آروچا« در این منطقه ریشه می گیرد؛ آیینی 

که به تعبیر وی ریشه در آیین های باران خواهی دارد.
سلیمانی یادآور شد: در مستندات مکتوِب آخرین منطقه ای که در کویر، آیین آروچا را برگزار 
می کردند، در اصفهان و منطقه گلپایان بوده و این موضوع به خوبی در کتاب »باورهای عامیانه 
مردم ایران« نوشته دکتر حسن ذولفقاری شرح داده شده است. مردم روستاهای شرق اصفهان، 
خاطره ای که از آن عروس و لباس سفید و کت بومی که بر تن داشته و یک شب را به اتفاق 

یکی از مادربزرگ ها در قنات به سر می برده، بازآفرینی کردند.
عروسک دیگری که به گفته سلیمانی با استفاده از خاطره ذهنی یک آیین بومی و محلی در 
مناطق کویری شرق اصفهان بازآفرینی شده، عروسک«گاوچاه » است. گاوچاه، گاوی سیستانی 

و بسیار قوی است که در تمام طول روز از چاه آب می کشد.
در این رابطه، سلیمانی به ایرنا گفت: زنان و مردان کشاورز برای گاو سیستانی می خوانند تا حیوان 
بتواند از صبح تا شب برای کشیدن آب از زمین دوام بیاورد و این رابطه بین انسان و حیوان، هم 
حیات دوباره به انسان و هم به حیوان می بخشد. گاوچاه در واقع تالش برای آبیاری زمین های 

کشاورزی در منطقه ای خشک است که به همراه زن و مرد آوازخوان بازآفرینی شده است.
 عروسک پرنده های گاوخونی تاالب، یادبود چاهی بزرگی که دیگر آب ندارد

بازآفرینی عروسک های شرق اصفهان به اِسفندی یا آروچا و گاو چاه ختم نمی شود و در 
حالی که تاالب گاوخونی نفس های آخر را می کشد و مردم شرق اصفهان شاهد از دست 
رفتن یکی از پهنه های آبی و حیاتی فالت مرکزی ایران هستند، پرنده های تاالب گاوخونی 

نیز بر اساس خاطره ذهنی مردان کشاورِز شرق اصفهان بازآفرینی می شوند.
سلیمانی درباره ویژگی بومی و محلی نقش های رودوزی بر دست دوزها و عروسک های 
آیینی این منطقه گفت: خورشید، نقشی تجلی بخش از فضای آیینی در فرهنگ تجسمی و 
اسطوره ای ایران زمین است که به خصوص در بیشتر در و دیوارهای منطقه شرق اصفهان 
دیده می شود که به شکلی گویا، نماد خواستن فرزندان بیشتر است و این صورتک های 

خورشیدی، برگرفته از باورهای کهن و مادرانه آنها هستند.
این دانش آموخته دکترای پژوهش هنر افزود: این نقش از هزاره های تاریخی ما در صنایع 
دستی و هنرهای سنتی حضور چشمگیر داشته است و بویژه باید گفت، تنها و تنها در 
فرهنگ بومی و محلی اصفهان و بویژه در شرق آن، هنوز در زندگی مردم جریان دارد و 

ریشه آن می تواند به آیین ها و باورهای میترایسم )آیین مهر( برگردد.
 عروسک ها، راهنمایان فرهنگی ایران

همچنین پژوهشگر و مدیر موزه عروسک ملل، عروسک ها را انسان های کوچک شده ای 
خواند که هر کدام از یک فرهنگ می آیند و راوی آداب و رسوم، پوشاک، ادبیات، 
فرهنگ و هنر، تاریخ و اساطیر هر سرزمین هستند. علی گلشن در گفت و گو با ایرنا افزود: 
عروسک ها می توانند ابزار بسیار جالب و درستی برای شناخت فرهنگ یک منطقه باشند؛ 
در بسیاری از کشورهای جهان عروسک ها شناسایی، معرفی و احیا شده اند و چند سالی 
است که در ایران این اتفاق افتاده و مناطق مختلفی از ایران عروسک ها را شناسایی کرده اند.

وی افزود: پژوهشگران عروسک های قدیمی را که در بقچه ها و صندوق های مادربزرگ ها 
این  بومِی ساخت  تکنیک های  با  قدیم  از  را که  افرادی  و  بیرون آوردند  بودند، دوباره 
عروسک ها آشنا بودند، شناسایی کردند و نمونه سازی شد. این عروسک ها ثبت ملی شدند 
و تا به امروز هم به عنوان طرح هایی برای توانمندسازِی زنان روستایی کار می شوند؛ در 
نتیجه عالوه بر اینکه این عروسک های بومی تولید می شوند، فروششان می تواند چرِخ بخش 
کوچکی از زندگی مردم بومی منطقه را تأمین کند؛ این اتفاق خیلی خوبی است و می تواند 

باعث شناخت بیشتر ما از فرهنگ باشد.
به گفته گلشن، اگر می خواهیم فرهنگ کشورمان را به کودکان و نوجوانان بشناسیم، 
عروسک ها بهترین ابزار هستند، گویی عروسک ها دستمان را می گیرند و ما را به سفر و 
به قوم و ایل و عشایر مناطق مختلف می برند و راجع به لباس، زبان، ادبیات و هنر آن منطقه 
صحبت می کنند. در واقع هر کدام از عروسک ها، یک راهنمای فرهنگی هستند و این نشان 
می دهد که چقدر شناخت، حفظ و ثبت ملی عروسک ها اهمیت دارد. وی یادآور شد: 
عروسک های برخی مناطق ایران تا امروز ثبت ملی شده اند و مناطق دیگری هم متوجه این 
موضوع شده اند و آستین ها را باال زده اند. ما هم همپای دیگر کشورهای جهان این گنجینه 

فرهنگی را می شناسیم و حفظش می کنیم.

راویانقصههایدیروزوسفیرانامروز؛

عروسک های شرق اصفهان

گزارش ویژه

گــزارش

همزمان با دهه ایثار و ۲۹ دی ماه روز حماسه و ایثار شهرستان 
و  رشادت ها  از  قدردانی  و  یادآوری  منظور  به  و  لنجان 
حماسه های شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر ایثارگران و 
خانواده هایشان در سال های دفاع مقدس و همچنین تکریم 
و ارج نهادن به فداکاری های مادران و همسران شهدا، آئین 
گرامیداشتی ۲۸ دی ماه در ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین قاسم باقریان امام جمعه زرین 
دیده  ایثارگری ها  و  خدمت ها  از  بسیاری  گفت:  شهر، 
انتهای خالق  نمی شوند که در رأس آن ها نعمت های بی 
هستی و بعد از آن حماسه های شهدا و خانواده های آن ها 

است.
وی افزود: علی رغم میل خانواده های شهید و ایثارگر به 
ذکر نابسامانی ها، مسئولین باید به مشکالت به حق آن ها از 
نظر مادی و مهم تر از آن از جنبه معنوی رسیدگی و توجه 

کنند.
گفت:  نیز  لنجان  شهرستان  فرماندار  صالحی  خدامراد 
تشییع جنازه ۴۵ شهید گرانقدر  دلیل  به  ماه  روز ۲۹ دی 
و  ایثار  حماسه،  روز  عنوان  به  دوران  آن  در  شهرستان 
شهادت لنجان تعیین گردیده و همه ساله برنامه های متنوعی 
در این روز و دهه برگزار می شود که در سال جاری هم 
شهر،  زرین  شهرهای  در  متنوعی  بزرگداشت  مراسم 
علی  محمد  شهید  سردار  بزرگداشت  و  فوالدشهر  سده، 

شاهمرادی در ورنامخواست برگزار شده است.
وی با قدردانی از رشادت ها و حماسه آفرینی های شهدا 
گفت:  آن ها  معظم  خانواده های  و  رزمندگان  سایر  و 
این خانواده ها بسیار صبور هستند و ما در نظر داشتیم که 
هم  و  تجلیل  و  تقدیر  متضمن  هم  مراسم  این  برگزاری 
جنبه کاربردی داشته باشد و به همین جهت از مسئولین 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، شهرداران، بخشداران و 
معتمدین خانواده های ایثارگر لنجان دعوت کرده بودیم که 

مشکالت خانواده های شهدا و ایثارگر را رسیدگی کنند.
بنیاد  مدیرکل  مشاور  باقری  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهید و امور ایثارگران استان نیز به اهمیت و نقش مادران 
و همسران شهدا در نجات جامعه اسالمی در برابر دشمن و 
حفاظت از دستاوردهای انقالب اسالمی پرداخت و گفت: 
مشکالت این خانواده های معزز بررسی و پیگیری خواهد 
شد. علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
نیز آمار شهدا و ایثارگران و عملکرد رزمندگان ذوب آهنی 
و حماسه های آن ها طی سال های دفاع مقدس را تشریح 
کرد. شایان ذکر است؛ این مراسم با شکوه به همت ستاد 
برگزاری مراسم گرامیداشت دهه حماسه و ایثار شهرستان 
لنجان و روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و موسسه راویان 
فتح لنجان برگزار شد و با بازدید از خط تولید ذوب آهن 

اصفهان همراه بود.

همزمانباروزحماسهوایثارلنجاندرذوبآهناصفهانبرگزارشد:

گرامیداشت ۲۹ دی و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران لنجان



Iran has once again ruled out 
any prospect of hammering 
out an interim agreement with 
the United States in Vienna, 
underlining that such a deal 
would stop short of securing 
its interests. 
Despite progress made in 
talks in Vienna, speculations 
about an interim agreement 
have come to the surface 
again. On Saturday, NBC 
News reported that Russia 
proposed to Iran an interim 
agreement with U.S. knowl-
edge that would see Iran scal-
ing back some of its nuclear 
activities in exchange for get-
ting limited sanctions relief. 
According to NBC News, the 
proposed agreement stipu-
lates that Iran stops enriching 

uranium up to 60 percent and 
puts restrictions on enrich-
ment at 20 percent and its 
advanced centrifuges. In ex-
change, Iran would receive 
some $10 billion in sanctions 
relief from unfrozen assets in 
South Korea, Japan and Iraq. 
The agreement had a six-
month duration, with the op-
tion to extend after it expired, 
NBC News claimed. 
Iran rejected the proposal out-
right. “Iran seeks a reliable but 
also durable agreement that is 
consistent with the promises 
made in the JCPOA, and any 
agreement that does not meet 
these two criteria is not on the 
agenda for us,” NBC News 
quoted Iran’s mission to the 
United Nations as saying in a 

statement on Friday. 
Also, Fars News rejected the 
alleged interim agreement. 
Citing a source close to the 
Vienna talks, Fars News said, 
“At present, there is no ques-
tion of an interim agreement 
in the Vienna talks, and the 
Iranian delegation is focused 
on reaching a lasting and de-
finitive agreement.”
This is not the first time the in-
terim agreement is being tout-
ed by Western and non-West-
ern media outlets. Last year in 
November, Axios claimed that 
National security adviser Jake 
Sullivan raised with his Israe-
li counterpart the idea of an 
interim agreement with Iran 
to buy more time for nuclear 
negotiations.

Two weeks ago, the Lon-
don-based Rai Al-Youm 
online newspaper floated 
a similar allegation, saying 
an interim agreement was 
reached in Vienna that would 
last for two years. A source 
familiar with the talks rejected 
this allegation in remarks to 
Fars News at the time. 
Right from the start, Iran said 
it will not accept any interim 
deal and that the only option 
on the table is reviving the 
2015 nuclear deal, formally 
called the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA).
The main reason for Iran to 
reject the idea of an interim 
deal seems to be a deep-root-
ed Iranian distrust of the U.S. 
honoring its commitments. 

“The interim deal is a code 
name designed by the Biden 
administration to evade fulfill-
ment of JCPOA commitments 
while at the same time notch-
ing up a dramatic achieve-
ment within the framework 
of Democrats’ slogans in the 
2020 presidential election,” 
wrote Nour News, a web-
site close to Iran’s Supreme 
National Security Council, 
in reaction to the NBC News 
report.
If true, the interim deal would 
be the latest effort on the part 
of the Biden administration to 
delay discussing such thorny 
issues as guarantees and 
verification measures that are 
now stymieing the talks. 
Iran’s rejection of the Rus-
sian-brokered interim agree-
ment has been portrayed as 
representing a schism be-
tween Tehran and Moscow. 
But some observers believe it 
should by no means be seen 
as such. Analysts believe that 
the rejection of the deal should 
be put in the broader context 
of the U.S unwillingness to 
fully return to the original deal 
and that the rejection of the 
provisional deal has nothing 
to do with interactions be-
tween Iran and Russia. The 
interim agreement has been 
floated after the U.S. refused 
to show flexibility in terms of 
fully returning to the JCPOA in 
the first place.

Iran rules out prospect for interim agreement

Defense minister: 
Conditions favora-
ble for strategic 
achievements
The ground has been prepared 
at the Iranian Defense Ministry 
for achieving great and strate-
gic targets.
Defense Minister Brigadier 
General Mohammadreza Ash-
tiani made the remark on the 
sidelines of a visit to an exhi-
bition by Iran’s Aerospace In-
dustries Organization (AIO) on 
Saturday, IRNA reported.
He added the ministry’s plan-
ning is aimed at making col-
lective efforts to this end.
Brigadier General Ashtiani 
said studies and field assess-
ments show that the AIO has 
managed to, in line with the 
guidelines of Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei, imple-
ment effective measures and 
take great leaps forward.  

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

Persian Gulf litto-
ral states among 
importers of Irani-
an handicrafts: Un-
ion head
The head of the Antiquities and 
Handicrafts Union of Tehran 
said the Persian Gulf littoral 
states are among main im-
porters of Iranian handicrafts.
In an exclusive interview with 
Iran Daily, Mohammad Ab-
dollahi added that Iran also 
exports handicrafts to Syria, 
Iraq and the Central Asian 
countries.
Due to the increase in the 
price of raw materials and 
tools needed to produce hand-
icrafts, along with an increase 
in wages of labor forces, the 
cost of goods sold (COGS) 
has increased by 2.5 times in 
the production of handicrafts 
in recent years.
Referring to the conditions of 
sanctions, the COVID-19 pan-
demic, the decrease in the ar-
rival of tourists and the rise of 
inflation in Iran, Abdollahi said 
that the sales of handicrafts in 
Iran and foreign markets have 
dropped.

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

Gilan tourism 
sector to flourish 
a g a i n
Thanks to an increase in vac-
cination rates and a decrease 
in the number of patients with 
COVID-19 in Iran, many tour-
ists arrived in the northern 
province of Gilan during the 
recent months.
Although COVID-19 changed 
the way of life in the commu-
nity, the tourism sector of the 
province is expected to flour-
ish again in the near future.
If the COVID-19 situation re-
mains stable in the province, 
efforts should be made to take 
the utmost advantage of it in 
favor of the tourism industry, 
and this requires proper plan-
ning and training.

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

128mn Doses of 
COVID Vaccines 
Administered
Iran’s Health Ministry said on 
Saturday that more than 128 
million doses of COVID-19 
vaccines have been adminis-
tered across the country.
Over 60.46 million people 
have received the first dose 
of the vaccine. The ministry 
also put the death toll from 
COVID-19 in Iran at 132,202, 
after the disease took the lives 
of 30 patients over the past 24 
hours.

MP: Iran neutralizes 
sanctions regardless 
of Vienna talks
A member of the presidium of the 
parliament said on Saturday that 
Iran continues to neutralize sanc-
tions regardless of what happens 
in Vienna.Negotiations are already 
underway in Vienna to lift illegal 
sanctions against Iran by reviving 
the 2015 nuclear agreement.
“In this period of negotiations, 
we have more confidence in our 
country’s negotiating team, and 
we are not worried that the posi-
tions and principles of the country, 
the establishment and the inter-
ests of the nation will be reiterated 
in the negotiations,” Hosseinali 
Haji Deligani said. 
The MP pointed out that the presi-
dent has repeatedly stated that the 
parliamentary ratification, under 
the name of Strategic Act to Lift 
Sanctions, will help the diplomatic 
service and that negotiations will 
be pursued accordingly. 
“Of course, the Majlis (parliament) 
also believes that this law should 
never be violated, and if negotia-
tions are to continue, the Strategic 
Act to Lift the Sanctions should be 
on the agenda of the negotiators,” 
he asserted.
Haji Deligani further said that if 
Iran is to accept a decision about 
the percentage of enrichment, the 
other side must decide today
Also, they should officially and 
transparently prepare the neces-
sary coordination between the 
Central Bank of Switzerland and 
the Central Bank of Iran in order to 
conduct bank transactions.
“Some of the dues we have should 
enter our country through the offi-
cial channel,” he reiterated.
The member of the parliament 
presiding board said that Iran will 
never accept credit and “we only 
consider the agreement of cash 
for cash as a criterion for action.”
The MP stated, “Currently, there 
is a headquarters to lead the ne-
gotiations so that diplomacy is in 
the service of the battlefield and 
the battlefield is in the service of 
diplomacy, and these two issues 
will move together.”
He added that there is also anoth-
er headquarters to neutralize the 
sanctions, which happens to be 
more active than before.

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

Raisi voices hope trip 
to Russia be turning 
point in relations
Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi has expressed 
hope that his recent visit to Rus-
sia would be a turning point in 
improving relations between 
Tehran and Moscow.  Upon re-
turning from a two-day visit to 
Russia, Ayatollah Raisi spoke to 
reporters about the achievements 
of the visit, saying, “The topics of 
discussion in this visit were in line 
with the realization of the Islamic 
Republic of Iran’s foreign policy, 
which is maximum interaction 
with world countries, especially 
allies.” Noting that a fundamental 
agreement was reached during the 
visit to expand comprehensive, 
stable and beneficial relations be-
tween the two countries, the presi-
dent added, “Undoubtedly, the de-
velopment of relations with Russia 
will contribute to the security and 
welfare of the two nations.” He 
said, “I hope that the visit to Rus-
sia will be a turning point in im-
proving relations with the friendly 
and neighboring country of Rus-
sia, and that the combination of 
these relations will help improve 
the level of security in the region 
and resolve regional and global 
crises,” according to the official 
website of the Iranian presidency.
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Iran exported 6.263 million tons of 
agricultural and foodstuff products 
worth $3.878 billion in the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 21, 
2021), Deputy Agriculture Minister 
Mohammad Ghorbani said.
According to Ghorbani, Iranian 
farmers exported 795,000 tons of 
watermelon, 617,000 tons of fresh 
or chilled tomatoes, 598,000 tons of 
fresh apples, 528,000 tons of fresh 
or chilled potatoes, and 284,000 
tons of onions, shallots, and garlic 
in the mentioned period, IRIB re-
ported.
The above-mentioned products 
were the top exported items dur-
ing the mentioned nine months in 
terms of weight, the official said.
He also noted that in terms of value, 
pistachio, tomatoes, watermelons, 
dates, and apples were the top ex-
ported items, respectively.
In the mentioned period, over 
23.411 million tons of agricultural 
and foodstuff products were also 
imported into the country, Ghorbani 
noted.
The five major imported items in the 
said time span in terms of weight 
were livestock corn with 6.893 

million tons of imports, wheat with 
5.28 million tons, barley with 2.678 
million tons, soybean meal with 
1.971 million tons, and soybean 
with 1.823 million tons of imports.
The country’s livestock and poultry 
sectors exported 443,000 tons of 
products worth $406 million during 
the said period, while fishery export 
stood at 88,000 tons worth $159 
million, export from the agricultural 
sector was $4.11 million tons worth 
$1.409 billion, and orchards export-
ed 1.707 million tons of products 
worth $1.877 billion.
The total value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent during the first nine 
months of the current year as com-
pared to the same period of time in 
the past year, the head of the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) has announced.
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 
mentioned period.
According to Moghadasi, the weight 
of trade in the mentioned period 
also grew by 11 percent in compar-
ison to the figure for the previous 
fiscal year.

Agricultural, foodstuff 
exports exceed $3.8b in 9 months

 Following the significant temperature 
drop over the past few days, the con-
sumption of natural gas by Iranian 
domestic and commercial sectors 
reached 662 million cubic meters 
(mcm) to register a new record high 
in the current Iranian calendar year 
(ends on March 20), an official with 
the National Iranian Gas Company 
(NIGC) announced.
According to Head of NIGC Dispatch-
ing Department Mohammadreza 
Jolaei, although the domestic sector’s 
current gas consumption has de-
creased to 640 mcm, the figure is still 
significantly higher than the previous 
year, IRIB reported.
“Currently, 80 percent of the natural 
gas produced in the country is con-
sumed by the domestic and com-
mercial sectors, and therefore, for 
the stability of the gas network, con-
sumption must be managed and re-
duced in these sectors,” he stressed.
Jolaei stated that due to the contin-
uous cold weather in the coming 
days, natural gas consumption by 
the domestic and commercial sectors 
is expected to increase further by 10 
percent, adding that if people do not 
manage their consumption, gas sup-
ply to some regions will be disrupted 

and NIGC would be forced to limit the 
supply to the industrial sector.
“Of course, to date, despite the in-
crease in gas consumption, none 
of the provinces in the country have 
faced gas shortages,” he said.
Back in November 2021, Iranian Gas 
Transmission Company (IGTC)’s 
Managing Director Mehdi Jamshi-
di Dana had said his company was 
completely prepared for sustainable 
gas supply throughout the country 
during winter.
He said major overhaul operations 
have been carried out for pressure 
boosting facilities, pipeline operation 
centers, and smart monitoring sta-
tions, while timely periodic visits have 
also been done to ensure sustainable 
and secure gas supply to Iranian sub-
scribers in the country during winter.
Stating that the company has taken 
all the necessary measures for the 
sustained transmission of gas during 
the winter, Jamshidi Dana said: “Due 
to the increase in the amount of gas 
consumption at peak periods, all op-
erational areas are ready to operate at 
maximum capacity and spare units 
are also prepared to ensure the stabil-
ity of gas transmission and to avoid 
any disruption.”

Natural gas consumption 
hits new record high



Iran’s Foreign Ministry spokesman on Saturday condemned 
deadly airstrikes on Yemen.
Saeed Khatibzadeh offered condolences to the bereft families 
and expressed sympathy with them
The continuation of the coalition’s attacks on Yemen amid the 
silence and indifference of the international community, uncon-
trolled arms sales to the aggressors coupled with the adoption 
of a biased approach and double standards at international 
bodies during the 7-year aggression against the Yemeni people 
have made it more difficult than ever before to establish a fair 
peace in the country, Khatibzadeh stated.
The spokesman went on to stress that the countries that supply 
destructive bombs and weapons to aggressors that kill Yemeni 

women and children are accomplices in the crimes and must be 
held accountable before the public opinion and Yemeni people.
Khatibzadeh added the continued siege and bombing of Yemen 
show lack of serious will to push for a political settlement of the 
Yemen crisis. 
It is also indicative of insistence on the destructive military ap-
proach which will have no outcome but the devastation of the 
great country of Yemen and the destabilization of the wider re-
gion, he regretted.
At least 70 people were killed and dozens of others wounded 
in an air raid on a prison in northern city of Saada on Friday 
morning.
Footage released by Ansarallah on Friday showed rescue work-
ers were pulling bodies out of the rubble.
Taha al-Motawakel, the health minister in the Yemeni National 
Salvation Government, which controls the country’s north, told 
The Associated Press that 70 detainees were killed at the prison. 
He said the death toll was expected to rise since many of the 
wounded were seriously hurt.
A Doctors without Borders (MSF) spokesperson told the AFP 
news agency at least 70 people were killed and 138 others were 
wounded in the attack.
The figures came from one hospital in Saada, the spokesper-
son said, adding, “Two others in the city have received many 
wounded as well and the rubble is still being searched.”

Why a manager’s body language matters

Iran launches first IranGeo fair
The IranGeo International Exhibition is 
the first geographical positioning system 
information of its kind that was opened 
on Thursday at the presence of Defense 
Ministry officials, the Vice President for 
Science and Technology, and related 
agencies at the Persian Gulf Hall of the 
permanent Tehran International Exhibi-
tions. The exhibition is open to the public 
from December 25 to January 23.
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Iran strongly condemns airstrikes
on Yemen, says arms supplier are accomplice

TEDPIX 
gains 2,000 
points on 
Saturday

TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 2,410 points to 1.281 
million on Saturday. Over 
4.411 billion securities worth 
35.245 trillion rials (about 
$121.53 million) were traded 
at the TSE. The first market’s 
index gained 4,080 points, 
and the second market’s index 
rose 2,344 points. TEDPIX lost 

55,000 points (4.3 percent) to 
1.279 million in the past Irani-
an calendar week (ended on 
Friday). During the past week, 
the indices of Mobarakeh Steel 
Company, Bandar Abbas Oil 
Refining Company, Isfahan 
Oil Refinery, Tehran Oil Re-
fining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, 
and National Iranian Copper 

Company were the most wide-
ly followed ones. The govern-
ment has applied several new 
changes in the national budget 
bill for the next Iranian calen-
dar year (begins on March 21, 
2022) which according to ex-
perts and analysts will ensure 
the stock market’s stability and 
growth in the coming years, 
IRNA reported.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.officevibe.com/blog/why-a-managers-body-language-matters

 During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 1.725 
million tons of commodities worth 
141 trillion rials (about $486.2 
million) were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
The exchange experienced trade 
of 1.353 million tons of commod-
ities valued at more than 85.025 
trillion rials (about $293.18 mil-
lion) on its metals and mineral 
trading floor.
Furthermore, the IME saw on 
both domestic and export pits of 
its oil and petrochemical trading 
floor 354.836 tons of commod-
ities worth nearly 53 trillion rials 
(about $182.7 million).
Last but not least was the IME’s 
side market with 16,713 tons of 
commodities traded on it.
The value of trades at Iran Mer-

cantile Exchange in the previous 
Iranian calendar year (ended on 
March 20, 2021) rose 108 percent 
compared to the preceding year.
During the past year, about 3.5 
quadrillion rials (about $83.5 bil-
lion) worth of commodities were 
traded at the mentioned market.
In the past year, several new re-
cords were achieved in terms of 
the volume and value of transac-
tions in the mentioned market’s 
various floors including the indus-
trial, petroleum, and petrochemi-
cal floors.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the other 
three markets are Tehran Stock 
Exchange (TSE), Iran’s over-the-
counter (OTC) market known also 
as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran 
Energy Exchange (IRENEX).

The vice president of a Fortune 500 company 
is speaking at a leadership conference. He’s a 
polished presenter with an impressive selection 
of organizational “war stories” delivered with a 
charming, self-deprecating sense of humor.
The audience likes him. They like him a lot.
Then, as he finishes his comments, he folds his 
arms across his chest and says, “I’m open for 
questions. Please, ask me anything.”Suddenly, 
there is a shift of energy in the room – from en-
gagement to uncertainty.
The audience that was so attentive only mo-
ments ago is now somehow disconnected and 
unable to think of anything to ask.
I was at that event. As one of the presenters 
scheduled to follow the executive, I was seated 
at a table onstage with a clear view of the entire 
room. And the minute I saw that single gesture, I 
knew exactly how the audience would react.
Later I talked with the speaker (who didn’t realize 
he’d crossed his arms) and interviewed mem-
bers of the audience (none of whom recalled the 
gesture, but all of whom remembered struggling 
to come up with a question).
How body language affects managers
So what happened – how could a simple arm 
movement that none of the participants were 
even aware of have had such a potent impact? 
And what does this mean to you as a manager?
Business relationships are all about communi-
cation. You already know that. In preparing for 
an important meeting – with your staff, boss, or 
clients – you concentrate on what to say, mem-
orize crucial points, and rehearse your presenta-
tion so that you will come across as credible and 
convincing.
But did you also know that the people you’re 
speaking to will be subliminally evaluating your 
credibility, confidence, likeability and trustwor-
thiness – and that their evaluation will be only 
partially determined by what you say?
Did you know that your use of personal space, 
physical gestures, posture, facial expressions 
and eye contact could enhance, support, weaken 
or even sabotage your message?
The executive who addressed that conference in 
New York made a basic body language blunder 
when his gesture didn’t match his words.
And it is this kind of misaligned signaling that 
your staff or team will also pick up on more 
quickly and critically than almost any other.

When your nonverbal signals conflict with verbal 
statements (for example, dropping eye contact 
and glancing around the room while stating you 
are being candid, rocking back on your heels 
when talking about the project’s solid future or 
– like the VP — folding your arms while stat-
ing you are open to questions) you send mixed 
messages.
If forced to choose between what you said, and 
how you looked when saying it, people will dis-
count the verbal content and, instead, believe 
what they saw.
But why did the executive make that gesture? 
Did he not want questions? Was he more com-
fortable standing that way? Was he cold?
I didn’t ask him, because it really didn’t matter.
It never does.
Nonverbal communication speaks volumes
With nonverbal communication, it’s not how the 
sender feels that matters most; it is how the ob-
server perceives how the sender feels.
And crossing arms is almost always perceived 
as a closed sign of resistance. That’s why your 
nonverbal signals don’t always convey what you 
intended them to.
If you pass a colleague in the hallway and don’t 
make eye contact, she may jump to the conclu-
sion that you are upset with the report she just 
turned in.
You may be slouching because you’re tired, but 
your team will read it as a sign of disinterest. If 

you frown in a staff meeting, attendees will prob-
ably think you didn’t like what you just heard – 
and they will keep their opinions to themselves.
In fact, when you make any nonverbal display 
of anger, irritability, or annoyance, people are 
more likely to hold back their ideas, limit their 
comments, and look for ways to shorten their 
interaction with you.
And, by the way, since the human brain pays 
more attention to negative messages than it 
does to positive ones, what people uncon-
sciously look for and react to the most, are 
signs that you are in a bad mood or are not to 
be approached.
Definition of body language
Body language is the management of time, 
space, appearance, posture, gesture, touch, ex-
pression, eye contact, and vocal prosody.
As such, nonverbal communication is a key part 
of your effectiveness as a manager. From a body 
language perspective, effective managers send 
two sets of signals. Both are very important, but 
they are each more important under certain cir-
cumstances.
For example, powerful people sit, stand, walk 
and gesture in ways that exude confidence, 
competence and status.
These are the kind of signal leaders might want 
to send when addressing the Board of Directors. 
Leaders send power and authority signals by 
standing tall, actually expanding into space.

You will notice, for instance, that high-status 
male executives at a conference table are like-
ly to spread out their paperwork. They may put 
their arms on the back of other people’s chairs 
and even sit with their legs far apart.
But the most effective leaders also send nonver-
bal signals of warmth and empathy – especially 
when nurturing collaborative environments and 
managing change. The nonverbal signals that 
convey inclusiveness, likeability, and friendliness 
include open palm gestures, leaning slightly for-
ward, giving people eye contact when they talk, 
nodding your head when someone is speaking, 
or tilting your head slightly to encourage them 
to speak more.
Since most of my clients are in organizations 
that are trying to move from a hierarchical com-
mand control structure to a flatter, more nimble, 
and more collaborative environment, I see a lot 
of senior managers who run into body language 
challenges.
They are so used to having to project a strong 
persona that they don’t realize the power of let-
ting the other set of (empathy) signals take over.
Of course, learning to align body language with 
intents and messages is only one side of the 
nonverbal coin.
More business executives are learning not only 
how to send the right signals, but also how to 
read them.
Peter Drucker, the renowned author, professor 
and management consultant, understood this 
clearly:
The most important thing in communication is 
hearing what isn’t said.
In a meeting, when people aren’t completely on-
board with an initiative, leaders need to be able 
to recognize what’s happening – and to respond 
quickly.
During the hiring process, the ability to read 
nonverbal cues can make the difference between 
a great hire and a big mistake. And knowing 
when a negotiating partner is bluffing is a skill 
well worth developing.
Good body language skills can help your ex-
ecutives influence and motivate direct reports, 
improve productivity, bond with audiences, 
present ideas with more authority and impact, 
and authentically project their personal brand of 
charisma. That’s a powerful set of skills for any 
leader to develop.

Commodities worth over 
$486m traded at IME in a week

Iran Beat Iraq in 
2022 Asian Hand-
ball Championships
The national men’s handball 
team of Iran defeated the na-
tional team of Iraq at the 2022 
Asian Men’s Handball Champi-
onship.
In a close match on Saturday, 
the Iranian national men’s 
handball team played its first 
match in the main round of the 
Asian Handball Championship, 
hosted by Saudi Arabia, against 
Iraq, and could finally defeat its 
opponent 28-25.
At the beginning of the match, 
the Iranian handball players led 
by coach Manuel Montaya Fer-
nandez were able to take con-
trol of the game and finished 
the first half 16 to 12.

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

Iran strongly con-
demns airstrikes 
on Yemen, says 
arms supplier are 
accomplice
Iran’s Foreign Ministry spokes-
man on Saturday condemned 
deadly airstrikes on Yemen.
Saeed Khatibzadeh offered con-
dolences to the bereft families 
and expressed sympathy with 
them
The continuation of the coali-
tion’s attacks on Yemen amid 
the silence and indifference of 
the international community, 
uncontrolled arms sales to the 
aggressors coupled with the 
adoption of a biased approach 
and double standards at in-
ternational bodies during the 
7-year aggression against the 
Yemeni people have made it 
more difficult than ever before 
to establish a fair peace in the 
country, Khatibzadeh stated.

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

Agricultural, food-
stuff exports ex-
ceed $3.8b in 9 
months
Iran exported 6.263 million 
tons of agricultural and food-
stuff products worth $3.878 
billion in the first nine months 
of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 
21, 2021), Deputy Agriculture 
Minister Mohammad Ghorbani 
said.
According to Ghorbani, Iranian 
farmers exported 795,000 tons 
of watermelon, 617,000 tons 
of fresh or chilled tomatoes, 
598,000 tons of fresh apples, 
528,000 tons of fresh or chilled 
potatoes, and 284,000 tons of 
onions, shallots, and garlic in 
the mentioned period

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

Foreign travel 
agencies to ex-
plore East Azarbai-
jan on fam tour
The northwestern Iranian prov-
ince of East Azarbaijan is ready 
to host tour operators and 
travel insiders from neighbor-
ing counties on familiarization 
tours, the provincial tourism 
chief has announced.
Tours like these will promote 
tourism in the region and in-
troduce the province as a 
top tourist destination, CHTN 
quoted Ahmad Hamzezadeh as 
saying on Saturday. It will also 
promote tourist exchanges be-
tween Iran and its neighbors, 
he noted.
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سیدرضا مرتضوی، در یکصد و نهمین 
جلسه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصــی اســتان در اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: این رویکرد، 
ما را به حضور فعاالنه و مؤثر در عرصه 
صنایع دانش بنیان و هایتک رهنمون 

خواهد کرد.
وی اضافه کرد: ایــن صنایع باید بر 
ظرفیت های جدید اقتصادی استان 
بیفزاید اما آسیب های صنایع موجود 

را نداشته باشد.
اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: 
فعالیت های اقتصــادی موجود در 
استان را باید با توجه به محدودیت ها 

به پیش ببریم.
وی با بیان اینکه مجموعه اقتصادی 
و اتــاق بازرگانی اســتان ُموظف به 
گشــایش مســیرهای جدید برای 
فعاالن اقتصادی هستند، ادامه داد: 

اصفهان ظرفیت هــای متعددی در 
حوزه ســامت، میراث فرهنگی و 
بخش های مختلــف طبیعت گردی 

دارد.
مرتضــوی، گردشــگری را یکی از 
حوزه هایی دانست که در سند آمایش 
استان بر آن تاکید شده است و در این 
زمینه نیز ظرفیت های متعددی در 

استان وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: باید بــا تعریف 
مختصات و مقتضیات جاری، در حوزه 
گردشگری و اقتصادی فعالتر شویم و 
به این واسطه ارتباط موثرتری را نیز با 
تاجران کشورهای دیگر برقرار کنیم.

اســتاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
اَبَرپروژه های زیرســاختی در حوزه 
گردشگری اســتان وجود دارد که 
اجرای مشترک آنها با کمک فعاالن 
اتاق بازرگانــی و ســرمایه گذاران 

اقتصادی، به توســعه بیش از پیش 
استان کمک می کند.

وی بــا بیان اینکه انجــام کارهای 
مشترک و سرمایه گذاری در زمینه 
طرح های توســعه گردشــگری در 
دوره های گذشــته انجام شــده، اما 
استمرار نیافته اســت تصریح کرد: 
راه اندازی خط هوایی برای اصفهان از 
جمله این کارهاست که در گذشته، 
بدرســتی مدیریت و راهبری نشده 

است.
مرتضوی با اشــاره بــه اینکه بانک 
اطاعاتی ُمتقن و کاملی برای استفاده 

سرمایه گذاران در حوزه های مختلف 
در استان وجود ندارد، گفت: مجموعه 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان می توانند به 
شناســایی موردی ایــن ظرفیت ها 

کمک کنند.
اســتاندار اصفهان افزود: شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
از جلســه های پایه ای استان است 
که فعاالن اقتصادی و دســتگاه های 
اجرایی، بطور جدی و فعاالنه در آن 

حضور دارند.
وی یــادآور شــد: در ایــن شــورا، 

سیاســتگذاری الزم در باره بعضی 
رویه های غلط یا مقرراتی که بدلیل 
بعضی مقــررات پایین دســتی یا 
باالدســتی ُمخل امر تولید و جریان 
اقتصادی اســت، مورد شناسایی و 

بررسی قرار می گیرد.
به گــزارش ایرنا، یکصــد و نهمین 
جلسه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان با حضور 
استاندار و تعدادی از مدیران بخش 
خصوصی در اتــاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشــاورزی اصفهان برگزار 

شد.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه این استان نیازمند استفاده از 
صنایع هایتک و دانش بنیان است، گفت: رویکرد جدید مدیریت 
استان در این دوره مبتنی بر اســتفاده از ظرفیت های جدید 
اقتصادی بر اساس آمایش سرزمین است. هایتک )High-tech( به 
جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها اشاره دارد و در بازه زمانی 
حاضر سرآمد سایر فناوری هاست و در تعریفی ساده، صنعتی 
است که در آن نقش »علم« از »تجربه« بیشتر و از سرعت تحول 

باالیی برخوردار است.

06
مدیر متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: هم اکنون فوالد مبارکه بیش از ۵۰۰ گرید فوالدی در 
حوزه های مختلف لوازم خانگی، خودروسازی، لوله سازی، 
صنایع قوطی سازی و ... تولید می کند. به گزارش خبرنگار 
فوالد، علیرضا مولــوی زاده مدیر متالــورژی و روش های 
تولید شرکت فوالد مبارکه امروز )۲۷ دی ماه( در نشست 
هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار که با مشتریان 

فوالد مبارکه در عرصه تولید لوازم خانگی برگزار شد، اظهار 
کرد: برای استفاده صحیح از هر گرید فوالد مبارکه، مشتریان 
این شــرکت می توانند از خدمات مشاوره فوالد مبارکه در 
این زمینه استفاده کنند. وی با بیان این که در صورتی که 
سفارش گذاری ها به درستی انجام شود، مشکات مشتریان 
به حداقل می رسد، افزود: از آن جا که فوالد مبارکه قابلیت 
تولید محصوالت تجاری، کششی، فوق کششی و استحکام 

باال را دارد، بنابراین این شرکت می تواند تولید محصوالت 
کیفی ویژه را در دستور کار خود قرار دهد. مدیر متالورژی 
و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه از نظر تلرانس های ابعادی 
درخواستی مشتریان مطابق با استانداردهای بین المللی را 
در ۲ حالت تلرانس نرمال و تلرانس ویژه می تواند محصوالت 

خود را به مشتریان عرضه کند.

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه 
مطرح کرد:

 تولید و عرضه بیش 
 از ۵۰۰ گرید فوالدی 

در فوالد مبارکه

منصور یزدی زاده مدیرعامل 
شــرکت به مناسبت ۲۳ دی 
ماه سالروز تأسیس ذوب آهن 
اصفهان در گفتگــو با برنامه 
زنــده رود شــبکه اســتانی 
ســیمای مرکز اصفهــان به 
تشریح دستاوردها و شرایط 

روز این شرکت پرداخت.
یزدی زاده با بیان این که ذوب 
آهن اصفهــان روند صنعتی 
شــدن در کشــور را رقم زد 
گفت: در صنعــت فوالد تمام 
رشته های دانشــگاهی اعم 
از فنــی- مهندســی و علوم 
اجتماعی درگیر هستند و در 
حقیقت صنعت فوالد شرایط 
الزم برای به کار گیری علوم و 
فنون و توسعه سایر صنایع را 

فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت به فرآیند 
سوددهی ذوب آهن اصفهان 
نیز پرداخت و افــزود: ذوب 
آهن اصفهان بر اســاس اصل 
۴۴ خصوصی شــد اما چون 
زیان انباشته داشت سهام آن 
در بازار فرابورس عرضه شد. 
پس از آن با تاش همکاران، 
تولیــد محصوالت بــا ارزش 
افزوده بــاال، افزایش قیمت 
محصــوالت و ســایر عوامل 
مرتبط از زیان انباشته خارج 
شد و به ســوددهی رسید و 
در دو سال اخیر با سوددهی 
قابل ماحظه ای که داشــت 
سهام آن از فرابورس به بورس 

انتقال یافت.
 وی با بیان این که پروژه های 
ذوب آهــن با پیوســت های 
زیســت محیطــی تعریف و 
اجرا می شود تاکید کرد: ذوب 
آهن اصفهان از دیرباز مباحث 
زیســت محیطی را در ســه 
مقوله آب، خاک و هوا مدنظر 
داشته و با اجرای پروژه های 
مختلف مانند بــک فیلترها، 
الکتروفیلترهــا، درب هــای 
فلکســیل و... در راســتای 
استانداردهای زیست محیطی 
اقدام می کند کــه تمام این 
اقدامــات از طریق ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت 

بازرسی و پایش می شود.
یــزدی زاده فعالیت هــای 
صنعتی را بــدون آالیندگی، 
غیرممکن دانســت و تصریح 
کــرد: خودرویــی کــه بــه 
بــازار عرضه می شــود یک 
منبــع آالینده اســت که با 
اســتانداردهای یــورو ۴ و ۵ 
به دنبال کنتــرل آالیندگی 
آن هستند. در صنعت فوالد 
به ویژه ذوب آهــن اصفهان 
نیز با رعایت قوانین زیســت 
محیطی، کنتــرل آالیندگی 
ایــن صنعــت بــر اســاس 
اســتانداردهای تعیین شده 

انجام می شود.
 یــزدی زاده با بیــان این که 
ذوب آهــن اصفهــان تولید 
کننده فوالدهای ساختمانی 
اســت به روند تولیــد ریل 
ملی پرداخــت و گفــت: از 
ســال ۹۲ ذوب آهن اصفهان 
پروژه تولید ریــل را کلید زد 
و طــی این ســال ها با تاش 
همکاران، تولید این محصول 
استراتژیک به ثمر نشست و از 
سال ۹۹ انواع ریل و متعلقات 
آن مطابق با اســتانداردهای 
جهانی به تولید انبوه رســید. 
در سال گذشته توانستیم ریل 
مورد نیاز محورهای در حال 
توسعه راه آهن، کان شهرها 
و معادن کشور را تولید کنیم و 
به سازمان های متولی تحویل 

دهیم.
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منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

پروژه ها با پیوست های 
زیست محیطی تعریف 

و اجرا می شود

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: 
ُرتبه کشورمان در صادرات فرش دستباف در جهان از یک به پنج رسیده و 
اگر مسیر صادرات هموار نشود، تولید فرش دستباف، روند کاهشی خواهد 
داشت. احمدرضا کریمی، در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش در 
دومین نشست مجمع تشکل های فرش دستباف ایران در اصفهان افزود: 
هم اکنون صادرات فرش کشور به زیر یک درصد رسیده است و دولت باید 
صادرات آن را آزاد کند. وی با بیان اینکه با رونق صادرات فرش، تولیدات آن 
نیز افزایش و زمینه اشتغالزایی فراهم می شود، خاطرنشان کرد: اشتهار نام 
فرش دستبافت ایرانی در دنیا بخاطر کیفیت آن بود در حالی که با جایگزین 
کردن ابریشم ایرانی بجای ابریشم وارداتی، کیفیت تولید فرش دستباف 
ایرانی کاهش می یابد و با این وضعیت، ما بازار فروش خود را در دنیا از دست 
می دهیم. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با 
اشاره به اینکه کیفیت ابریشم تولید ایران ضعیف است چون فناوری آن را در 
اختیار نداریم، گفت: هم اکنون ابریشم را از چین وارد می کنیم که ضخامت و 
کیفیت آن برای چله کشی فرش قابل قیاس با ابریشم داخلی نیست، هرچند 

از ابریشم داخلی برای بافت فرش های متوسط استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه امروزه "خودتحریمی" بیش از تحریم های خارجی بازار فرش 
کشور را تحت فشار قرار داده است، ادامه داد: در یک مقطع مقرر شد فرش 
دستباف را از اشرافیت و نظارت وزارت صمت خارج کنند و تحت لوای وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند که با مخالفت جدی تولیدکنندگان 

فرش دستبافت روبه رو شد.
کریمی از تأسیس مرکز ملی فرش دستباف ایران خبر داد و افزود: به منظور 
رونق بازار فرش دستباف و حفظ جایگاه آن در دنیا، این مرکز زیر نظر مستقیم 

ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

     آسیب دیدگی صنعت فرش بدلیل افزایش تعرفه واردات ابریشم 
خارجی

نایب رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
فرش ابریشمی، بخش قابل اعتنایی از صادرات فرش ایران را تشکیل می دهد 
و کیفّیت اعای ابریشم استفاده شده در این نوع فرش برای حفظ کیفّیت و 

اعتبار صادرکنندگان و برندهای ایرانی اهمّیت کلیدی دارد.
ســعید عصاچی، فرش را نماد فرهنگ ایران ذکر کرد و افزود: اســتفاده 
حداکثری از مواد اولّیه ایرانی، کمال مطلوب تولیدکنندگان است اما در زمان 
حاضر، کارخانجات ابریشم کشی داخلی، توان پاسخگویی کّمی و کیفی به نیاز 
امروز بازار را ندارند. وی تاکید کرد: امکان بافت فرش تمام ابریشم با کیفّیت 

مورد نظر بازار بین المللی با استفاده از ابریشم داخلی وجود ندارد.
نایب رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان تصریح کرد: ممانعت از واردات 
ابریشــم مرغوب و افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید ابریشم 
داخلی، نه تنها به تقویت این صنعت با پنج هزار نفر اشتغال منجر نخواهد 
شد بلکه به صنعت هنری فرش دستباف ایران با زنجیره اشتغال ۲ میلیون 

نفری نیز آسیب می زند.
وی اضافه کرد: بهمن سال ۹۷ در غیبت نمایندگان فرش دستباف بعنوان 
مصرف کننده اصلی، تعرفه واردات ابریشم از ۱۵ به ۲۶ درصد رسید که این 
امر نتیجه ای جز افزایش بهای ابریشم و در نتیجه گرانی قیمت فرش نداشت 
و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را فراهم ساخت.

عصاچی افزود: ۲۶ مرداد سال گذشته در کمیته ماده یک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تعرفه واردات ابریشم به ۲۰ درصد رسید که پس از گذشت 
بیش از ۵۲۰ روز از تصویــب آن تاکنون و برغم تأکید معــاون اول دولت 
دوازدهم در اسفند سال ۱۳۹۹، همچنان اباغ نشده و این مصّوبه اساسی 

ُمعلق مانده است.
همچنین مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان نیز در این نشست گفت: 
۲۷۰ هزار بافنده فعال فرش دستباف در استان وجود دارد و تاکنون بالغ بر 

۴۰ هزار و ۳۶۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.
ایرج موفق با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۵۲ نفر از بافندگان فرش 
دستباف بیمه شده اند، تعداد ُفرم تأیید شده برای فرش های شناسنامه دار 
و تمدید بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان در استان اصفهان را ۳۱ هزار و ۴۰ 
فقره اعام کرد. وی ادامه داد: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۸۰ بازرسی از کارگاه های 
قالیبافی استان انجام گرفته که از این تعداد ۴۸۲ نفر برای دریافت تسهیات 
پشتیبان قالیبافی معرفی شــده اند. موفق همچنین آر صدور ۵۴۱ مجوز 
مشــاغل خانگی فرش بافی در اســتان اصفهان خبر داد. به گزارش ایرنا، 
صادرات فرش دستباف ایران با وجود تحریم ها و محدودیت های ناشی از 
شیوع کرونا، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش 
داشته و این افزایش در استان اصفهان قابل توجه بوده است. از بین بیش از 
۲ میلیون نفر شاغان در حوزه فرش دستباف، ۶۰ درصد آنان را قالی بافان 
مســتمر، ۳۱ درصد را قالی بافان غیرمســتمر )فصلی( و ۹ درصد دیگر را 
مشاغل جانبی حوزه فرش دستباف تشکیل می دهند. در سال ۹۹ تعداد ۱۰ 
هزار و ۱۴۰ واحد تولید فرش دستباف در کشور فعال بودند که مشتمل بر 
هفت هزار و ۲۵۶ واحد غیرمتمرکز قالی بافی، ۲ هزار و ۷۸۷ کارگاه متمرکز 
قالی بافی و ۹۷ مجتمع بزرگ قالی بافی بود.همچنین از مجموع ۱۹۱ هزار و 
۵۴۵ نفر شاغل در ۱۲ هزار و ۶۲۵ واحد تولیدی و توزیعی مرتبط، ۶ هزار و 
۶۲۹ نفر در بخش فرش فروشی، ۲ هزار و ۴۹۱ نفر در قالی شویی، یک هزار 
و ۶۸ نفر در فروش مواد اولیه، ۸۹۸ نفر در بخش فروش دار و ابزار، ۳۵۵ نفر 
در بخش رنگرزی، ۴۷۸ نفر در بخش طراحــی فرش و ۷۰۶ نفر در بخش 
رفوگری، پرداخت و مرمت فعال هســتند. تا سال ۹۹، تعداد بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی در فرش دستباف به بیش از ۲۶۱ هزار نفر رسید، اما برای 
سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده تا این آمار رشد ۲۰ درصد داشته باشد، یعنی به 
تعداد ۳۱۳ هزار نفر افزایش یابد که به همین منظور یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان تخصیص خواهد یافت. همچنین در مجموع پنج هزار و ۸۹۹ نفر در ۱۹ 
دانشگاه و ۱۱۵ هنرستان در سطح ۱۹ استان کشور در رشته فرش مشغول 
به تحصیل هستند که ۲ هزار و ۵۳۹ نفر آنان را دانشجویان و سه هزار و ۳۶۰ 

نفر را هنرجویان هنرستان های فرش تشکیل می دهند.

گزارش

دومین نشست مجمع تشکل های فرش دستباف ایران در اصفهان برگزار شد

ناهمواری مسیر صادرات، تولید فرش 
دستباف را کاهش داده است

اقتصاد استان

استاندار در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان:

استان نیازمند استفاده از صنایع هایتک و دانش بنیان است

   برگزاری کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: انجام فعالیت های فرهنگی و مذهبی در 
کنار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز توسعه مطلوب جامعه اسامی خواهد شد.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: الزم است نســبت به ترویج و احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به 
عنوان یک فریضه الهی بی تفاوت نباشیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر از میان مردم برود 

بقیه فریضه ها نیز کمرنگ می شود.
وی با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با دنیای استکبار حفظ حجاب است که تمامی توطئه های 
دشمنان را خنثی می کند یادآورشد: در وصیت نامه شهدای انقاب اسامی و دفاع مقدس به 

چهار اصل تقوا، نماز، والیت و حجاب تاکید شده است.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: نباید رنگ الهی را در خانواده، جامعه، محیط کار و تمامی 
مراحل زندگی فراموش کنیم چرا که با رنگ خدایی، انســان به کمال می رســد و قاعده یک 

مسلمان این است که رنگش را به دیگران بدهد نه رنگ دیگران را بگیرد.
وی با اشاره به ایام والدت حضرت زهرا )س( و روز زن بیان داشت: اگر زنان و دختران ما حضرت 

زهرا )س( را به عنوان یک زن برتر باور کنند قطعاً و یقیناً او را یک الگو قرار می دهند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه با اشــاره به فعالیت نمایشگاه اصفهان و تأکید بر حفظ شئون 
فرهنگی و اسامی در محیط نمایشگاه ها گفت: با توجه به حضور پر رنگ بانوان در نمایشگاه و 
اداره بسیاری از غرفه ها توسط آنان، الزم است در این زمینه حفظ حجاب اسامی مورد تأکید 
قرار گیرد. وی همچنین با تأکید بر لزوم پخش اذان در همه محیط های سطح شهر، از رویکرد 
مدیریت جدید بر اجرای این مهم در نمایشگاه تشکر کرد و افزود: انجام فعالیت های فرهنگی 
و مذهبی در کنار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز توسعه مطلوب جامعه اسامی 

خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان هم گفت: یکی از قوانین و قواعد مدیریت 
غرفه ها حفظ حجاب است و ســعی کرده ایم در خصوص مدیریت غرفه ها و فضای نمایشگاه 

مسائل فرهنگی و اسامی را در اولویت قرار دهیم. 
علیرضا مرتضوی افزود: در مدت سپری شده از فعالیتم به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاش کرده ام یک موضوع را به صورت کلی تثبیت کنم و آن اینکه 
نمایشگاه زیرساخت کارآفرینی است. وی افزود: نمایشگاه، محلی برای معرفی، تبیین و ترویج 
پدیده های نوین علم، صنعت و انتقال فناوری های روز است و در نمایشگاه بین المللی اصفهان 

قابلیت برگزاری نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بیشترین تمرکز ستاد 
خدمات سفر امسال بر ایجاد بستر مناسب چرخه گردشگری در نقاط کمتر شناخته شده و روستایی 

استان اصفهان است.
علیرضا ایزدی در دومین ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان با اشاره به اینکه اداره کل میراث 
فرهنگی نمود فعالیت های گردشگری در ایام نوروز اســت، اظهار داشت: به دلیل محدودیت های 
کرونایی در ۲ سال گذشته نتوانستیم خدمات شایسته انجام دهیم اما امسال شرایط مطلوب تر خواهد 

بود.
وی با اشاره به اینکه سفر یک فعالیت فرا بخشی است، افزود: درخواست دارم در فضای تعاملی مناسب 
و با بهره گیری از حوزه های بخش خصوصی و دولتی، هدف گذاری شایسته ای برای گردشگران درهِمه 

نقاط استان صورت گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: درصدد هستیم تا شرایطی را 
فراهم کنیم تا ماندگاری در روستاها را بیشتر کنیم زیرا هدف ما امسال ایجاد بسترهای مناسب و ایجاد 

فضای نشاط اجتماعی در سایر نقاط کمتر شناخته استان در چرخه گردشگری است.
محمدعلی صلواتی معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان نیز در این جلسه 
بابیان اینکه بسیاری از رانندگان اتوبوس های جاده ای به دلیل نبود مسافر تغییر شغل داده و به بخش 
باربری رفته اند، بیان داشت: خرید یک دســتگاه اتوبوس بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و این 

درحالی است که ممکن است مقرون به صرفه نباشد.
وی افزود: در دوران کرونا رانندگان اتوبوس از نبود مسافر بسیار ضرر دیدند و حاضر به سرمایه گذاری 

نیستند درحالی که عمر مفید ناوگان اتوبوس اکنون به ۱۱ سال رسیده است.
معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان تصریح کرد: این مساله کشوری است و تاکنون 
مکاتبات و پیگیری های مختلفی راجع به نرخ باالی اتوبوس های مسافربری و بازدهی الزم و طبق 

تبصره ماده ۱۸ نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری انجام شده است.
اکبر عادل مرام معاون نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز در این نشست 
گفت: درخواست داریم در تعطیات ایام نوروز کشتارگاه ها فعال باشند تا بتوانند مرغ به روز و گرم به 
مردم عرضه کنند.معاون نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان تأکید کرد: از جهاد 
کشاورزی استان درخواست داریم کشتارگاه های مرغ را در ایام نوروز به صورت شیلی فعال کنند تا بهتر 

بتوانند در بازار و بازارچه های نوروزی مطابق مجوزهای قانونی اقدام کنند.
سرهنگ عزیز اله سپهوند رییس پلیس پیشگیری جرائم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان نیز 
از فعال شدن دوربین های پایش درون و برون شهری در این منطقه خبر داد و گفت: الزم است شرایطی 

فراهم شود تا طریق پایش تصویری محل اسکان مسافران را برای پیشگیری از سرقت رصد کرد.

امام جمعه اصفهان دردیدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:

تلفیق فعالیت های فرهنگی با اقتصادی زمینه ساز توسعه مطلوب 
جامعه اسالمی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان:

تمرکزستاد سفرهای نوروز بر نقاط کمتر شناخته شده است



کارشناسان بازارهای مالی معتقدند سقوط شدید قیمت بیت کوین 
و ارزهای دیجیتال، تحت تأثیر سه عامل کلیدی بوده است که برخی 
از آنها در روزهای اخیر تشدید شده اند. آن ها انتظار دارند روند نزولی 
قیمت در روزهای آینده و برای کوتاه مدت، همچنان ادامه داشــته 

باشد.
 به گزارش کوین دســک، رونــد نزولی بازار بیت کویــن و ارزهای 
دیجیتال، از روز پنج شنبه و به پیروی از بازار جهانی سهام آغاز شد. 
همان طور که فایننشیال تایمز گزارش کرده است، ریزش اخیر بازار 
جهانی سهام، بزرگ ترین سقوط هفتگی در یک سال گذشته بود. 
کارشناسان بازارهای مالی، سقوط اخیر قیمت بیت کوین را عمدتاً به 
سه عامل کلیدی نسبت داده اند که در ادامه این مطلب هر یک از آنها 

را بررسی خواهیم کرد.

۱. احساسات سرمایه گذاران به شدت منفی است
ســقوط شــدید قیمت بیت کویــن تحت تأثیر احساســات منفی 
سرمایه گذاران و دنباله همان جریانی است که در چند هفته گذشته 
شاهد آن بودیم. جیسون دین )Jason Deane(، تحلیلگر مجموعه 
کوانتوم اکونومیکس )Quantum Economics( گفته اســت »اخبار 
منفی ای که اخیراً به گوش می رســند، داده های عینی مرتبط با این 
دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهند و باعث تقویت این احساسات منفی 
شده اند«. چشم انداز دین نسبت به روند بلندمدت قیمت همچنان مثبت 
است. او تصور می کند این روند نزولی در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت و 
معتقد است که همچنان احتمال افزایش فشار نزولی در بازار وجود دارد.

دین می گوید: زمانی که ترس بازار را فرا می گیرد، مدتی طول می کشد 
تا وضعیت تغییر کند و پیش از عادی شدن شرایط باید نظاره گر فروش 

معامله گران باشید.
۲. تأثیر همیشگی موقعیت های معامالتی اهرم دار

بِن مک میالن )Ben McMillan(، بنیان گذار مؤسســه آی دی ایکس 
دیجیتال اَِســتس )IDX Digital Assets(، معتقد است یکی دیگر از 
عوامل مؤثر در ریزش اخیر قیمت ها، استفاده بیش از حد معامله گران 
از موقعیت های معامالتی اهرم دار النگ )خرید( است؛ اتفاقی که فشار 

فروش روز جمعه را هم تقویت کرد.
۳. همبستگی تأثیرگذار بازار سهام و بیت کوین

لوکاس اوتومورو )Lucas Outumuro(، مدیر بخش تحقیقات شرکت 
تحلیلی »IntoTheBlock«، گفته است بیت کوین و به طور کلی بازار 
ارزهای دیجیتال، به عنوان یک کالس دارایی عمل می کنند که نوسانات 

بازار در آنها وابسته به احساسات سرمایه گذاران است.
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۲۰ آبان ماه امســال اقدام خودروســازان 
برای افزایش ۱۰ تــا ۱۸ درصدی قیمت 
محصوالتشان با مخالفت رئیس جمهوری 
مواجه شده بود. در آن هنگام سیدابراهیم 
رئیسی در دستوری به وزیر صنعت اعالم 
کرد: باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای 
افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشــته، 
خودروسازان محصوالت خود را به قیمت 
قبل بازگردانند. براین اساس افزایش قیمت 

خودروهای داخلی موقتاً منتفی شد.
اما طولی نکشــید که در تاریخ ۱۷ آذر ماه 
قیمت خودروهای دو خودروســاز کشور 
به طور رســمی افزایش یافت؛ بنابر اعالم 
خودروسازان قیمت کارخانه خودروها در 
این تاریخ ۱۸ درصد افزایش یافته اســت 
و این اقدام در راستای کوتاه کردن دست 
دالالن از بازار خودرو و، به حداقل رساندن 
اختالف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا 
بازار آزاد، کاهش زیان خودروسازان و رونق 

تولید خودرو صورت گرفته است.
حسین فاطمی امین، وزیر صمت، در اواسط 
آبان ماه گفت: موج جدیــد افزایش تولید 
خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شــد 
و مردم آن را خواهند دیــد هر چند برای 
این کار دو ماه برنامه ریزی شده است و در 
همین راســتا مقرراتی هم برای آن آماده 

کرده ایم.
امیرحســین کاکایی، کارشناس صنعت 
خودرو، در پاسخ به این پرسش که چرا وعده 
وزیر صمت مبنی بــر افزایش آمار تولید با 
گذشت بیش از یک ماه از باال بردن قیمت ها 
عملیاتی نشده است؛ گفت: در خودروسازی 
جریان کاال وجود دارد به عنوان مثال برای 
اســتفاده از فوالد باید سه تا چهار ماه قبل 
آن را سفارش داد و زمانی که توقف تولید 
و یا کاهش تولید اتفاق میافتد به این معنا 
است که جریان کاال کاهش پیدا کرده است 

و راه انداختن دوباره جریان کاال حتی اگر 
نقدینگی داشته باشید زمان بر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه صنعت خودرو 
در ایران یک صنعت سیاسی است و تغییر 
مدیرعامل که به تازگی اتفاق افتاده است 
مســئله ای را حل نخواهد کــرد و عزیزان 
تصمیم گیر و سیاســت گذار یک ســری 
واقعیت های اقتصادی را کتمان می کنند 
و نتیجه آن این می شود که بعد از گذشت 
بیش از یک ماه نه تنها آمار تولید باال نرفته 
است بلکه آمار تولید خودروهای ناقص نیز 

افزایش یافته است.

    کار سیاســت گذاران به لجبازی 
رسیده است

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در 
پاسخ به این پرسش که تا پایان امسال روند 
قیمت ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود 
یا خیر؛ گفت: تا زمانی که این واقعیت های 
اقتصادی کتمان شود وضعیت بدتر خواهد 
شــد، در حال حاضر صنعت خــودرو در 
شرایط بدی قرار دارد و سه سال و نیم است 
که کارشناسان هشدار می دهند که قیمت 
گذاری دستوری صنعت خودرو را از میان 
برده است، اما گویا سیاست گذاران لجبازی 
می کنند. با این بهانه قرار بود قیمت گذاری 
دستوری اتفاق بیافتد که قیمت ها در بازار 
تنظیم شود و از آنجا که این اقدام نتیجه ای 
نداشــته اســت و قیمت ها تنظیم نشده 
است مشخص می شــود که قیمت گذاری 
دستوری اشتباه است و مشــکل از جای 
دیگری است، دو ســال پیش هشدار داده 
شد و سیاست گذاران گفتند که نمی دانند و 
حال بعد از نزدیک به چهارسال با این حجم 
از زیان نمی توان گفــت که کماکان ناآگاه 
هســتند و حال سیاســت گذاران حاضر 
نیستند زیر بار این موضوع بروند که قیمت 

گذاری دستوری اشتباه بوده و است و باال 
بــردن قیمت ها به صورت پلــه ای نه تنها 
اوضاع را درست نخواهد کرد بلکه مشکالت 

را تشدید نیز خواهد کرد.

    قیمت دالر در واقعیت باال رفته است
وی در ادامه گفت: درســت است که دالر 
در بازار به نظر کنترل شــده می آید، اما در 
واقعیت قیمت مجموع دالری که در کشور 

جابه جا می شود و صنعت را می چرخاند باال 
رفته است و در حال پیشروی نیز است و از 
طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در حال 
حذف شدن اســت و قیمت ارز سنا نیز در 
حال باال رفتن اســت و این اتفاق در حالی 
می افتد که در ظاهر قیمت دالر از ۳۰ هزار 
تومان به ۲۷ – ۲۶ هزار تومان رسیده است 
و در نتیجه با باال رفتن قیمت دالر طبیعی 

است که قیمت خودرو باال رود.

    حذف ارز ۴۲00 تومانی چقدر خودرو 
را گران خواهد کرد؟

کاکایی در ادامه در پاســخ به این پرسش 
که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر 
قیمت خودرو خواهد گذاشــت؛ گفت: ارز 
۴۲۰۰ تومانی در صنعت خودرو استفاده 
نمی شود، اما محاسبات گمرکات بر اساس 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است و معادل ۲۵ درصد 
قیمت تمام شده خودرو با حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی باال خواهد رفت؛ این اتفاق هنوز رخ 
نداده است، اما یک ســرمایه گذار با خود 
می گوید این کاالیی که خریداری می کند 
به زودی گران خواهد شد و در نتیجه قیمت 
در بازار خودرو باال خواهد رفت و شــوک 

قیمتی به بازار خودرو وارد شده است.

    خودرو تا پایان ســال چقدر گران 
خواهد شد؟

وی در ادامه گفــت: اگــر بخواهیم روند 
قیمت ها در بــازار خــودرو را پیش بینی 
کنیم باید گفت که در صورتی که طرفین 
مذاکرات به توافق خوبی دست پیدا کنند 
و دالرهای بانک مرکزی آزاد شود و واردات 
خودرو از سر گیرد قیمت ها پایین خواهد 
آمد، اما امیدواری برای وقــوع این اتفاق 
زیاد باال نیست و قیمت ها در بازار خودرو 
را مصرف کنندگان تعییــن نمی کنند و 
سرمایه گذاران هستند که روند این بازار 
را تعیین می کنند و این سرمایه گذاران نیز 
دو دسته اند عده ای ســرمایه گذاران خرد 
هســتند که پول خود را جمع می کنند تا 
با خرید خودرو سرمایه خود را حفظ کنند 
که این عده نیز تعیین کننده قیمت در بازار 
نیستند بلکه آن عده از سرمایه گذاران که 
به صورت انبوه خودرو خریداری می کنند 
و از آنچه در صنعت خودرو اتفاق می افتد 
آگاه هستند تعیین کننده قیمت هستند 
و در نتیجــه قیمت ها به صورت آهســته 
به پیشــروی ادامه خواهد داد به خصوص 
زمانی که نزدیک ســال نو شــویم با گرم 
شدن بازار خودرو، رشــد قیمت ها شدت 
بیشتری خواهد گرفت و اگر مذاکرات به 
نتیجه ای نرسد ســرمایه گذاران از پیش 
بینی هــای خود مطمئن تر خواهند شــد 
و رشد قیمت ها شــتاب بیشتری خواهد 

گرفت.

پیش بینی عجیب یک کارشناس از قیمت خودرو؛ 25 درصد افزایش!

 خـودرو، صنعت سیاسی که 
دچار لجبـازی است

کارشناسان بازارهای مالی اعالم کردند:

 سه دلیل برای 
سقوط اخیر و ارزهای 

دیجیتال

حوریه محزونیه:   جنگ ها و 
دعوای که پوتین راه انداخته مصرف 
کننده های اصلــی گاز جهان را که 
اروپایی ها هستند به صرافت انداخته 
که برای آینده انرژی فکری بکنند. 
به همین دلیل رایزنــی اروپا برای 
منابع جایگزین گاز روسیه آغاز شده 
اســت تا آنها بتوانند با دست باال در 
فقره های مثل ماجــرای اوکراین با 

آقای تمامیت خواه مذاکره کنند.
 حاال بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در 
حال محک زدن اوضاع است تا دریابد 
آیا شرکای تجاری این بلوک شامل 
آمریکا می توانند عرضه گاز طبیعی 
به این منطقه را در بحبوحه عرضه 
محدود روســیه و رشــد تنشهای 

ژئوپلیتیکی افزایش دهند.
به اســتناد گــزارش منتشــره در 
بلومبرگ، اتحادیه اروپا برای تقویت 
تاب آوری خود در برابر شــوکهای 
ناشــی از افزایش قیمتها در آینده، 
در حال بررسی مقرراتی برای بهبود 
هماهنگــی درباره ذخیره ســازی 
گاز و خرید داوطلبانــه ذخایر گاز 

استراتژیک است.
»کادری سیمســون«، کمیسیونر 
انرژی اتحادیه اروپا پــس از دیدار 
شنبه با وزیران کشــورهای عضو 
گفت: در حالی کــه اتحادیه اروپا 
زیرســاخت گاز قــوی و رویه های 
واضحی در صورت وقوع شــرایط 
اضطــراری دارد، باید فــوق العاده 
هوشیار مانده و پیش آمادگی در برابر 
ریسک را بهبود دهد. کمیسیون اروپا 
در حال آنالیز سناریوهای مختلف 
برای تضمین طرحهای ملی مناسب 
برای این هدف در شرایطی است که 
مخازن گاز منطقه در سطح بسیار 
اندکی قرار دارند و تنشها در مرزهای 
شرقی این بلوک افزایش پیدا کرده 

است.
سیمســون در امیان فرانســه به 
خبرنــگاران گفــت: کمیســیون 
همچنین سرگرم مذاکره با شرکای 
اتحادیه اروپا درباره پتانسیل افزایش 
عرضه به اروپاســت. وی گفت: در 
دیدارهای کریــدور گاز جنوبی در 
جمهوری آذربایجان در چهارم فوریه 
و شورای انرژی اتحادیه اروپا-آمریکا 
که ســه روز بعد در واشنگتن برای 
ادامــه مذاکرات برگزار می شــود، 

شرکت خواهد کرد.
کمبود کم سابقه انرژی، قیمت های 
گاز و برق را به رکورد باالیی رسانده 
و بعضی از غولهای صنعتی در اروپا را 
وادار کرده است تولیدشان را محدود 
کنند و مصرف کننــدگان عادی را 
با افزایش هزینه های انرژی مواجه 
کرده است. مخازن ذخیره سازی گاز 
در اتحادیه اروپا به دنبال تعمیرات 
طوالنی تر از حد معمــول میادین 
نروژ و ذخیره سازی داخلی گاز در 
روسیه، در پایینترین سطح فصلی 
بیش از ۱۰ سال گذشته قرار دارند. 
تنش ها در خصوص حضور نظامی 
روســیه در مرز با اوکرایــن هم به 
نگرانیها نسبت به عرضه گاز روسیه 
در صــورت وخامت اوضــاع و بروز 
منازعه نظامی افزوده اســت. طبق 
اعالم کمیسیون اروپا، در میان ۲۷ 
عضو اتحادیه اروپا، ۲۲ عضو اقداماتی 
را برای مقابله با تأثیر بحران انرژی به 
اجرا گذاشته اند که شامل مالیات و 
تعرفه پایینتر، یارانه و حمایت مالی 
مستقیم بوده است. ابزارهای فراتر از 
مالیات و تعرفه، به حدود ۷۰ میلیون 
مصرف کننده خانگی و چند میلیون 
شــرکت کوچک و متوسط کمک 
کرده اند. کمیسیون اروپا برآورد کرد 
که اقدامات برای حمایت از مصرف 
کنندگان به بیش از ۲۱ میلیارد یورو 

)۲۴ میلیارد دالر( بالغ می شود.

چرخش گازی اروپا از شرق به غرب آغاز شد!

رایزنی اروپا برای منابع 
جایگزین گاز روسیه

انرژی
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 امین سریزدی:   چهارشنبه طال و بیت کوین هر دو روندی صعودی را تجربه کردند. 
یک روز بعد هم در پنج شنبه قیمت طال افزایش یافت. همچنین بازدهی خزانه داری 
آمریکا کاهش یافت و بر ارزش دالر تأثیر گذاشت. این رویدادها راه را برای افزایش قیمت 

طال هموار کرد.
    نوسان های ریزودرشت طالوبیت کوین

قیمت طال پس از روند صعودی روز نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت، اما در بازار نقره، 
قیمت ها به شــدت افزایش پیدا کردند. هر دو فلز پنج شنبه به باالترین سطح دو ماهه 
خود دســت یافتند. هر اونس طال در ماه فوریه با ۱.۲۰ دالر کاهش به ۱۸۴۱.۹۰ دالر 

رسید و نقره در ماه مارس نیز با ۰.۴۵۴ دالر افزایش به ۲۴.۶۸ دالر در هر اونس رسید.
این در حالی بود که با نزدیک شدن قیمت بیت کوین به ۴۳.۵ هزار دالر، بیت کوین با 
توجه به ترس از ممنوعیت ارزهای دیجیتالی در روسیه تاحدی روند صعودی را پیش 

گرفت.
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهند که 
بیت کوین در طی چند ساعت در روز پنج شنبه هزار و ۵۰۰ دالر اضافه کرد و به حرکت 

صعودی ادامه داد که با جهش سطح ۴۱ هزار دالری آغاز شد.
این نوسان ها در حالی بود که بیت کوین )BTC( همچنان به ســقوط آزاد خود ادامه 
می دهد و تأثیر این ریزش، در آلت کوین ها و توکن های دیفای بیشتر هم هست. در حال 
حاضر، بیت کوین در پایین ترین سطح قیمت خود در ۶ ماه گذشته قرار گرفته است ولی 

اغلب تحلیل گران نسبت به یک بازگشت سریع، امیدوار هستند.
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که موج فروش 
آغاز شده در اواخر ۲۰ ژانویه، در اواسط روز جمعه هم ادامه یافت و باعث شد که یک واحد 

BTC به حوالی ۳۵۵۰۰ دالری برسد.

    دیوید لیچیز: خطر شکسته شدن گردن است
 David( تحلیل رفتار قیمت بیت کوین از دیدگاه کاماًل تکنیکالی توســط دیوید لیچیز
Lifchitz(، مدیر و رئیس بخش ســرمایه گذاری ExoAlpha، انجام گرفت است. او درباره 
رفتار قیمت بیت کوین گفته: یک الگوی سر و شانه بزرگ برای بیت کوین تشکیل شده بود 

که حاال با شکست سطح حمایت ۳۸۳۰۰ دالر، خطر شکسته شدن گردن آن هم هست.
از نظر دیدگاه تئوری، لیفچیز معتقد است که هدف این الگو می تواند قیمت را تا ۲۰۰۰۰ دالر 
پایین بیاورد، ولی او معتقد است که »سقوط ناشی از این حرکت احتماالً کمتر از این خواهد 

بود و محدوده ۳۱۰۰۰ دالر قطعاً محدوده حمایتی خوبی خواهد بود.«
از نظر دیدگاه فاندامنتال، فیلچیز چندین عامل مؤثر در ایجاد این وضعیت را برشمرد. از 
دیدگاه او، سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو آمریکا، اخبار و شایعات از طرف قانون گذاران 
اروپایی برای ممنوعیت استخراج اثبات کار، ثبت سود از سودهای اواخر ۲۰۲۱ و نگرانی ها 
از آینده اقتصاد جهانی در رابطه با همه گیری ویروس کرونا، از جمله عوامل مؤثر در سقوط 

بیت کوین است.

    مایکل ون د پاپ: ریزش کنونی پولبک است
 Michael van de( تحلیلگر و نویسنده خبرگزاری کوین تلگراف، مایکل ون د پاپ
Poppe( ریزش کنونی را با پولبک ژوئن ۲۰۲۱ مقایسه کرده است و با ارسال تصویر زیر، 

روی سطوح حمایتی مهم نمودار در دوره های ضعف تأکید کرده است.

ون د پاپ در رابطه با وضعیت کنونی گفت: در ژوئن سال قبل، مردم تا محدوده ۲۳۰۰۰ تا 
۲۵۰۰۰ دالر صبر کردند و بعد شروع به خرید کردند. االن، مردم برای خرید منتظر سطح 
۳۰۰۰۰ دالر هستند. می توان انتظار داشت که مشابه گذشته یک بریک اوت کاذب رخ 

دهد و بعد این سطح حمایت تست شود.

    اسکات ملکر: جهش تا ۳9600 دالر!
آخرین دیدگاه در رابطه با وضعیت کنون بیت کوین، توسط معامله گر معروف اسکات ملکر 
)Scott Melker( منتشر شده که با پست نمودار زیر، نشان داده که قیمت سطح حمایت 

بسیار مهمی را شکسته که باید ریکاوری بشود.
ملکر گفت: گاوها به معجزه مقدسی نیاز دارند تا قیمت به باالی سطح ۳۹۶۰۰ دالر برسد. 
بسته شدن کندل هفتگی در زیر این سطح، شکست ساختار بازار و ایجاد کف پایین تر را 
نشان خواهد داد. خرس ها هیچ رحمی ندارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال 
حاضر حوالی ۱.۸۰۱ تریلیون دالر است که سهم بیت کوین از این مقدار ۴۰.۴ درصد است.

            
رویترز هم در این باره نوشته که در حالی که سرمایه گذاران منتظر نشست هفته آینده فدرال 
رزرو برای شفافیت بیشتر در مورد چشم انداز افزایش نرخ هستند، دالر در روز جمعه همراه 

با بازدهی خزانه داری ایاالت متحده کاهش یافت. 
دالر با بازده خزانه داری ایاالت متحده کاهش می یابد اما همچنان به مدت یک هفته افزایشی 
است و بیت کوین سقوط می کند. پیش بینی های اخیر مبنی بر اینکه فدرال رزرو با سرعتی 
سریع تر از پیش بینی های گذشته سیاست های پولی را تشدید کند، باعث افزایش بازدهی و 
دالر دراوایل این هفته شد. دراین هفته شاخص دالرآمریکا بیشترین درصد افزایش هفتگی 

از اواسط دسامبر را داشت.

پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آینده چیست؟

احتمال جهش سـریع!

اقتصاد

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: مصوبه ۱۰ بند ستاد 
اقتصادی دولت درباره بورس اجرایی خواهد شد و مقدمات 
کار در حالی پیگیری اســت. ســتاد اقتصادی دولت در 
جلســه ۲۸ آذر ماه مصوبه ای ۱۰ بندی برای حمایت از 

بازار سرمایه داشت.
از این مصوبــه ۱۰ بندی فقط یک بنــد که در خصوص 
ســوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز بــه تغییراتی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از 

اختیارات دولت است.
بر اساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال 
آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت 
گاز صنایع هــم ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشــیمی ها 

خواهد بود.
بند دیگر مصوبه ســتاد اقتصادی دولت از جمله موارد 
مرتبط با تقویت صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه، بحث 
نرخ تسعیر ارز بانک ها و موسســه های اعتباری یا اوراق 
مشارکت از طریق تصویب آیین نامه در درون دولت اجرا 

می شود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد.
از نظر دولت بهبود شــرایط بازار ســرمایه با تغییر وضع 
متغییرهای کالن اقتصادی رقم خواهد خورد، اما دولت 
بدون دخالت مســتقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط 

بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر اقتصاد جزئیات مصوبات 
اقتصادی دولت برای حمایت از بورس را تشریح کرد. این 

بندها شامل مواردزیر است:
۱( سال آینده ســقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها 
پنج هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی 
خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه های فوالدی 
۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشــیمی خواهد بود، قباًل 
این مرجع ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، 
یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ 
خوراک صنایع ســیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ 
خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب 

در الیحه بودجه ۱۴۰۱ است.
۲( مالیات شرکت های تولیدی در سال آینده پنج واحد 

درصد کاهش می یابد.
۳( سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی کند.

۴( معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه برای 
تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می یابد.

۵( عالوه بــر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیــارد تومان برای 
صندوق تثبیت بازار اختصاص می یابد، به شــرط اینکه 

اوضاع بازار مناسب باشد.
۶( ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه 
می شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می یابد.

۷( انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان 
ورودی منابع به بازار ســرمایه انجام می شــود. یعنی در 
ماه هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق 

دولتی منتشر می شود.

مطابق اعالم سازمان برنامه و بودجه:
مصوبات ستاد اقتصادی دولت در مورد بورس اجرا می شود
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بیش از ۵۰۰ نیاز فناورانه شهرداری 
تهران شناسایی شــده است که ۶۵ 
نیاز آن در حوزه اجرایی کردن شهر 
هوشمند شناسنامه دارد. قرار است 
این نیازهــا و چالش ها کــه عمدتاً 
در حوزه »زیرســاخت هوشمند«، 
»محیــط هوشــمند«، »زندگــی 
هوشمند«، »جابه جایی هوشمند«، 
»حکمرانی هوشــمند« و »اقتصاد 
هوشمند« است، توسط شرکت های 

دانش بنیان پاسخ داده شود.
فن بازار تخصصی شهر هوشمند که 
از آذرماه ســال ۹۸ کار خود را رسماً 
آغاز کرده، یک همکاری مشــترک 
میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شــهرداری تهران برای 
اســتفاده از ظرفیت هــای فناورانه 
شرکت های دانش بنیان و به کارگیری 
دانش و تخصص آنها برای شــتاب 
دادن به روند توسعه شهر هوشمند 

است.
بنا به گفته شباهنگ سلیمانی مدیر 
فن بازار تخصصی شهر هوشمند، در 
این همکاری مشــترک، شهرداری 
به عنوان طرف تقاضــا حضور دارد. 
فن بازار هــم با کمــک کارگزاران 
مورد تأیید معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری طرف عرضه که 
شرکت های دانش بنیان هستند را به 

شهرداری متصل می کند.
وی افزود: شــهرداری بــرای انجام 
کارهای اجرایی خود و پیشبرد مفهوم 
شهر هوشمند در تهران، نیازها را با 
استعالم از همه ارگان های مرتبط با 
این دستگاه شناسایی کرده و در بستر 
»سامانه باهم« در اختیار متقاضیان 
و صاحبان ایده قرار داده اســت. این 
نیازها به تدریج شناسنامه دار شده و 
همه جنبه های جزیی و کلی طرح ها 
در این شناسنامه ها ذکر شده است و 

در سامانه در دسترس قرار دارد.
ســلیمانی در ادامــه بیــان کرد: 
شرکت های دانش بنیان می توانند 
با مراجعه به این سایت و شناسایی 
نیازهــا، درصــورت داشــتن ایده، 
محصــول یــا خدمتی کــه بتواند 
پاسخ درســتی به این نیازها باشد، 
طرح خود را در ســامانه ارائه کنند. 
این محصوالت یا خدمــات پس از 
ارزیابی های تخصصی در صورت مورد 
تأیید قرار گرفتن به نهاد مرتبط با نیاز 

مطرح شده معرفی می شوند.
مدیر فن بازار تخصصی شهر هوشمند 
همچنین گفت: برای سرعت دادن 
به ایــن کار، رویدادهــای معکوس 
نیز برگزار می کنیم. به این معنا که 
شهرداری برخی نیازهای خود را به 
شــکل فراخوان اعالم و شرکت ها با 
حضور در این رویدادها توانمندی ها 
و راهکارهای خود را به شــهرداری 
اعالم کرده و بــا طرحهای برگزیده 
قرارداد همکاری امضا خواهد شد. وی 
درباره طرح های ارسالی به شهرداری 
توسط شــرکت های دانش بنیان، 
بیان کرد: ۴۴ درصد طرح ها به حوزه 
محیط هوشمند یعنی موضوعاتی 
چون حفاظت از محیط زیست، حفظ 
تنوع زیستی، کاهش آلودگی های 
زیستی، مدیریت مؤثر انرژی، آب و 
روشنایی، فضای سبز و به کارگیری 
انرژی های پاک مرتبط است. به گفته 
ســلیمانی، حوزه زندگی هوشمند 
مرتبط با سامانه های شهروند محور، 
افزایش کیفیــت زندگی، مدیریت 
بحران، تسهیل دسترسی به امکانات 
رفاهی و آموزشــی و ترویج مفهوم 
زندگی سالم به کمک آی سی تی نیز 
با ۲۳ درصد در رتبه دوم طرح های 

ارسالی قرار دارد.

کمیته قضایی سنای آمریکا الیحه ای را تأیید کرد که اجازه نمی دهد شــرکت های بزرگی مانند آمازون کسب و کار خودشان را در وب 
سایت هایشان به بقیه ترجیح دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، این درحالی است که مدیران ارشد شرکت های بزرگ مانند تیم کوک از اپل 

برای تصویب نشدن این الیحه البی های بزرگی انجام داده بودند.
بزرگ ترین شرکت های فناوری از جمله متا و اپل با اتهام سوءاستفاده از قدرت بی حدو حصرشان در بازار، تحت فشار کنگره آمریکا قرار 

دارند. به همین دلیل فهرستی بلندباال از لوایح برای کنترل آنها ارائه شده اما تاکنون هیچیک از اقدامات مذکور به قانون تبدیل نشده است.
قانونگذاران روز گذشته به نسخه ای اصالح شده از الیحه رأی داده اند که توسط ایمی کلوبوچار و چاک گرسلی، سناتورهای آمریکایی ارائه 
شده است. در الیحه مذکور تعریف از شرکت هایی که مشمول آن می شوند گسترده تر شده است. به این ترتیب شرکت هایی مانند تیک تاک 
)اپ اشتراک گذاری ویدئو( نیز مشمول آن می شوند. همچنین در این قانون ذکر شده شرکت ها نباید داده هایشان را با مؤسسات دیگری به 
اشتراک بگذارند که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می روند. کلوبوچار، رئیس پنل آنتی تراست پس از رأی گیری درباره تصویب 

قانون اعالم کرد با تیم کوک )مدیرارشداجرایی اپل( و ساندار پیچای )مدیر ارشد اجرایی گوگل( صحبت کرده است.

قانون جدید کمیته زیرمجموعه سنا تأیید شد:

محدودیت ترجیح برای غول های کسب و کارهای اینترنتی

شهری
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مدیر فن بازار تخصصی 
شهر هوشمند:

۵00 نیاز فناورانه 
شهرداری تهران 

شناسایی شد

نائب رئیس کمیســیون مشــترک پیگیری طرح 
حمایت از کاربران فضای مجازی از نهایی شــدن 
گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس در خصوص 
این طرح خبــر داد و گفت: هفته جاری جلســه 
کمیسیون مشترک برگزار می شود. علی یزدی خواه 
در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح حمایت 
از حقــوق کاربران و خدمات پایــه فضای مجازی 
تقریباً نهایی شده است و ما امیدواریم که در هفته 
جاری بتوانیم جلسات کمیسیون مشترک را برای 

تصویب کلیات طرح برگزار کنیم.
نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از حقــوق کاربران فضای مجــازی و خدمات پایه 
کاربردی ادامه داد: مطابق با پیش بینی ها مراحل 
بعدی بررســی و تصویب طرح در ماه جاری طی 
خواهد شــد و ما امیدواریم کــه بتوانیم در عرض 
یک ماه، نســخه نهایی طرح را به شورای نگهبان 

تقدیم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی این طرح 
در مرکز پژوهش های مجلس برخی اختالف نظرها 

وجود داشت که هم اکنون حل و فصل شده و تنها 
در موارد اندکی، اختالف نظراتــی وجود دارد که 
در حال رفع آن هســتیم، افزود: در نسخه نهایی 
که مرکز پژوهش های مجلس آماده کرده اســت، 
اصالحــات مدنظر این مرکز و نظــرات مرکز ملی 
فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شــده 
و به نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار 

دارد.
یزدی خواه با تاکید بر اینکه این طرح از حمایت های 
دستگاه های اجرایی، ســازمان تبلیغات اسالمی، 
ســازمان صدا و سیما )ســاترا(، مرکز ملی فضای 
مجازی و وزارت ارتباطات برخوردار اســت، گفت: 
پس از برگزاری جلســات متعدد، هم اکنون وفاق 

حداکثری در این نسخه دیده می شود.
وی با اشــاره به اینکه در جریان بررسی این طرح 
)نســخه ۶ دی ماه ۱۴۰۰( در مرکز پژوهش های 
مجلس در برخی نکات جزئی، مغایرت هایی وجود 
داشت که هم اکنون رفع شده است، تصریح کرد: 
هم اکنون کلیات این طرح از ۳۷ ماده به ۲۲ ماده 
تنزل یافته و نکات و نقطه نظــرات مدنظر وزارت 

ارتباطات نیز در آن لحاظ شــده است و ما شاهد 
حداکثر همپوشانی در نسخه نهایی هستیم.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از حقــوق کاربران فضای مجــازی و خدمات پایه 
کاربردی با بیان اینکه اختالف نظرها بیشتر مربوط 
به مفاد اختیــارات وزارت ارتباطات، کمیســیون 
عالی تنظیم مقــررات فضای مجــازی و مباحث 
مرتبط با تنظیم گری می شــود، اظهار داشت: طی 
یک ماه ســعی مان بر این خواهد بود که تصویب 
 کلیات و رســیدگی به بندهای طــرح را به اتمام

 برسانیم.
به گزارش مهر، هفتــم دی ماه ۱۴۰۰ و در آخرین 
جلســه بررســی طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، نمایندگان 
عضو کمیسیون مشترک بررسی این طرح بار دیگر 
با درخواســت ارجاع طرح به مرکــز پژوهش های 
مجلس برای بررسی کارشناســی بیشتر موافقت 
کردند و به این مرکــز ۲۰ روز کاری فرصت دادند 
تا گزارش کارشناســی خود را دربــاره این طرح 

اعالم کند.

10کاریکهافرادموفقهرگزدوبارهانجامنمیدهند:
پریسا جمدی:مـوفـق هامـوفـق هانبایدهــــــــای

 دکتر هنری کالود، از مشاهده و بررسی زندگی 
شخصی و کاری افراد موفق دریافته است که این 
افراد هیچوقت به روش هایی که قباًل کارهایشان 

را انجام می داده اند باز نمی گردند.
 بدین ترتیب آنها دیگر هیچوقت شبیه گذشته 

خود نمی شوند.
دکتر کالود می گوید: »ســال ها پیــش، یک تصمیم 
اشتباه کاری، باعث شــد تا بین من و منتورم یک بحث 
جالبی بوجود بیاید. من یک درس بسیار با ارزش را از راه 
سختش یاد گرفتم، و او هم به من قوت قلب داده و گفت: 
خبر خوب این اســت که وقتی آن درس را یاد گرفتی، 
دیگر هیچوقت به عقب بر نخواهی گشت. دیگر هیچوقت 

آن کار را تکرار نخواهی کرد.
دکتر هنری می گوید: »چند ســال پیش، یک تصمیم 
نادرست کاری ســبب شــد تا من با مربی خود بحثی 
جالب داشته باشم. من درس های با ارزش را با روش های 
سختی آموختم، او این اطمینان را به من داد که وقتی 
آن درس را یاد بگیری، دیگر به گذشته بر نخواهی گشت 
و هرگز این کار را انجام نخواهــی داد. من در فکر این 
بودم که چه چیزی باعث چنین انقالب فکری در ذهن 
افراد موفق می شود؟! چه چیزی محرک آن ها به سوی 
موفقیت در کسب و کار، ارتباطات و زندگیشان است؟ 
و تصمیم گرفتم که شروع به تحقیق بر روی این پدیده 

کنم و سال هاست که مشغول به این کار هستم.
البته درست اســت که زندگی درس های بسیار زیادی 
برای ما دارد اما در این مقاله ۱۰ نکته بسیار مهمی را که 
دکتر کلود از مطالعه زندگی افراد موفق کشف کرده را با 

هم بررسی می کنیم.
افراد موفق دوباره هرگز...

به چیزی که عملی نشده برنمی گردند.  .۱
اگر یک شــغل یا یک رابطه به خاطر دلیل خوبی پایان 
می یابد، نبایــد هرگز به عقب برگردیــم و بدون اینکه 
چیزی تغییر کرده باشــد انتظار نتایج متفاوتی داشته 

باشیم.
کارهایی که آنها را تبدیل به افرادی بکند   .۲

که خود واقعی آنها نیست، انجام نمی دهند.
وقتی شروع به انجام هر کاری می کنیم باید از خودمان 
بپرســیم: چرا دارم این کار را انجام می دهم؟ آیا برای 
انجام این کار مناســب هســتم؟ آیا این کار برای من 
ساخته شده است؟ آیا این کار پایدار است؟ اگر جوابتان 
به هر کدام از این ســؤال ها منفی بود، بهتر است دلیل 

خوبی برای ادامه یا انجام کار داشته باشید.

سعی نمی کنند دیگران را تغییر دهند.  .۳
وقتی متوجه می شوید که نمی توانید کسی را به انجام 
کاری مجبور کنید، به آنها آزادی دهید تا بتوانند شرایط 
و موقعیت را تجربه کنند. با این کار، شما آزادی خودتان 

را نیز بدست خواهید آورد.

تصور نمی کننــد که می تواننــد همه را   .۴
خوشحال و راضی کنند.

وقتــی در زندگی خود بــه این واقعیت پــی ببرید که 
نمی توان همه کس را خوشــحال کرد، سعی می کنید 
هدف دار زندگی کنید و به دنبال انســان های درستی 

برای خوشحال کردن می گردید.

آن ها هیچوقت راحتی کوتاه مدت خود را   .۵

فدای اهداف بلند مدت نمی کنند.
وقتی افراد موفق بدانند چیزی که می خواهند نیازمند 
طی زمان است، به مسیر سخت و طاقت فرسای پیش 
رو فکر نمی کنند، چرا که قرار اســت به اهداف طوالنی 
مدت واالیی دست پیدا کنند. زندگی کردن بر مبنای 
این اصل، یکی از تفاوت های اساســی میان افراد موفق 
و ناموفق است؛ چه در زندگی شخصی و چه در زندگی 

کاری.

به چیزی که بی عیب و نقص است اعتماد   .۶
نمی کنند.

این طبیعت ماست که جذب افراد یا چیزهایی شویم که 
به نظر فوق العاده می آیند. ما عاشق بهترین ها هستیم 
و همیشه به دنبال آنها می گردیم. ما باید دنبال افرادی 
بگردیم که در کارشان مهارت دارند. باید در جستوجوی 
کارمندانی باشیم که بهترین عملکرد را دارند، افرادی 
که باالترین استعداد را دارند، دوستانی که شخصیتی 
برجســته دارند و شــرکت هایی که در مقابله با دیگر 
شرکت ها دارای برتری هســتند. وقتی چیزی یا کسی 
بسیار عالی است، حس خوبی به ما دست می دهد و به 
فکر دستیابی و همکاری با آن چیز یا آن شخص هستیم 
اما باید بدانیم که جهان بی نقص نیســت. هیچکس یا 

هیچ چیز بی عیب نیست.

چشــمان خود را از روی هدف بزرگ بر   .۷
نمی دارند.

هنگامی که ما دید متمرکزی نســبت بــه هدف خود 
داریم، از لحاظ احساسی در زندگی و شغلمان عملکرد 
بهتری خواهیم داشــت. افراد موفــق می دادند که با 
داشــتن تمرکز باال نســبت به هدفشــان، می توانند 

انحرافات و حواس پرتی ها را از خود دور کنند.

از تالش و سختکوشی غفلت نمی کنند.  .۸
مهم نیســت که ظاهر یک چیز چقدر زیبا و عالی به 
نظر بیاید، فقط با تالشــی عمیق و با در نظر گرفتن 
مستمر و صادقانه مسائل است که متوجه چیزی که 

باید بدانیم می شویم، این چیز همان واقعیتی است که 
همه ما به خودمان مدیون هستیم.

از موقعیتی که در آن هســتند شکایت یا   .۹
سوالی نمی کنند.

یکی از بزرگتریــن تفاوت هایی که بیــن افراد موفق و 
دیگران است این اســت که که چه در زندگی، چه در 
عشــق و چه در شغلشــان، افراد موفق همیشه از خود 
می پرسند که نقش من در این موقعیت چیست؟ یا به 
عبارت دیگر، آن ها خودشــان را به عنوان قربانی هایی 

نمی بینند که در یک موقعیت گیر افتاده اند.

فراموش نمی کنند که زندگی درونی آنها،   .۱۰
موفقیت بیرونی آنها را مشخص می کند.

زندگی خوب گاهی با شــرایط بیرونی در ارتباط است. 
تحقیقاتی نشــان داد اســت که ما معمــوالً به خاطر 

شخصیت درونی خودمان خوشحال هستیم و زندگی 
درونی ما بیشتر شرایط بیرونی ما را به وجود می آورد.

برعکس این موضوع هم درست است: افرادی که هنوز 
در حال تالش بــرای یافتن موفقیــت در زمینه های 
مختلف زندگی هستند، تقریباً همیشه درگیر الگوهای 
نادرستی می شوند که درآخر سبب می شود اشتباهات 
مشــابه را چندین بار تکرار کنند. همه اشتباه می کنند 
حتــی موفق ترین انســان های دنیا. اما، تفاوتشــان با 
دیگران این اســت که الگوهای نادرستی را شناسایی 
می کنند و دیگرهرگز از آنها استفاده نمی کنند. به طور 

خالصه، آن ها از دردها و اشتباهات درس می گیرند.
چیز خوبی که باید به یاد داشــته باشــید این است که 
درد اجتناب ناپذیر اســت، اما تکرار دوبارهٔ همان درد، 
وقتی می توانیم انتخاب کنیم تــا از آنها درس بگیریم 
و کار متفاوتی انجام دهیم، یقیناً قابل اجتناب اســت. 
باید بگویم: »ما راه های جدیدی برای شکست خوردن 
احتیــاج نداریم، راه هــای قدیمی هنوز هــم کارآیی 

خودشــان را دارند.« وظیفه ما در شــغل و 
زندگیمان این اســت که این راه ها را 

شناســایی کرده و دیگر 
از آنها استفاده نکنیم.
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گزارش نهایی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی آماده شد
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