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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 

قیمت 3000 تومان    یک شنبه| 10 بهمن 1400| 30  ژانویه  2022 |  27 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 983|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

با نزدیک شــدن به پایان سال، 
ســرمایه گــذاران در حــال 
بررسی بیشــتر بازارهای مالی 
کشور هســتند تا در سال آینده 
بتواننــد تصمیم بهتــری برای 
سرمایه هایشــان در عرصه های 
مختلف و بازارهای متفاوت داخلی 
و خارجی داشته باشند. یکی از 
بازارهایــی که در ســال جاری 
نتوانست نظر سرمایه داران را به 
خود جلب کند و با شکست های 
پیاپی باعث بروز عدم اعتماد در 
بین ســرمایه داران شد، بورس 
است که اگر بر طبق همین فرمان 
جلو برود سال آینده هیچ اقبالی به 
خود نخواهد دید. اما برخی اخبار و 
کارشناسی ها نوید روزهای خوب 
در آینده نه چندان دور در این بازار 
را داده اند. آیا این بازار سال آینده 
دوباره به روزهــای اوج خود باز 

خواهد گشت؟
بر اساس اخبار، دولت عزم جدی 
بــرای حمایت از بازار ســرمایه 
دارد. محســن رضایــی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور با اشاره 
به تصمیمات دولت برای حمایت 
از بازار سرمایه در صفحه شخصی 

خود در توییتر نوشته است... 
2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

  آیا بورس 
سال آینده صعوی می شود؟

امیدی به تاالر 
شیشه ای هست!

The Best Time of The Best Time of 
Day to Drink Coffee Day to Drink Coffee 
According to According to 
ScienceScience
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی: تست های مثبت کرونا به 45 درصد رسید؛

احتمال انفجار امیکرون در اصفهان!
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امام جمعه اصفهان در ستاد استانی دهه فجر انقالب اسالمی:

دستاوردها و پیشرفت های نظام اسالمی برای مردم بازگو و تبیین شود

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهــان از آغاز عملیــات اجرایی و 
بهره برداری از 21 پــروژه زیربنایی 
این شرکت با هزینه ای بالغ بر یکهزار 
و 130 میلیــارد تومــان، همزمان با 
چهل سومین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی ودهه مبارک فجر خبر داد.
مهنــدس رســول موســی رضایی 
مدیرعامل این شــرکت با اعالم این 
خبر گفت: شــرکت برق منطقه ای 
اصفهان درراستای برنامه ششم توسعه 

وهمزمان با چهل و ســومین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و 
دهه مبـارک فجــر، طرح های مهم زیر 
بنایی که حــاصــل همت کارکنــان 
سخت کــوش و پــرتالش صنعــت 
بــــرق اصفهــان است را در سطــح 
مناطق تحت مدیریت آمـاده بهــره 

بــرداری کرده است.
مهندس موسی رضایی اهم طرحهای 
قابل بهره برداری را شــامل احداث 
پست 230 به 63 کیلوولت سمیرم، 

 GIS احداث پست 63 به 20 کیلوولت
شــهدا، احداث کابل 230 کیلوولت 
اســالم آباد 1- اقارب پرست، توسعه 
4 بی پست 63 به 20 کیلوولت کاشان 
1، توسعه 4 بی پست 230 کیلوولت 
راوند کاشان، توسعه 3 بی پست 63 
به 20 کیلوولت گالوانیزه کاشان، ورود 
خروج خط 63 کیلوولت شهرضا 230 
- سمیرم 63 در پست 230 کیلوولت 
ســمیرم، ورود و خــروج خــط 63 

کیلوولت محتشم - آران 1 در پست 
63 کیلوولــت آران 2، احداث کابل 
63 کیلوولت چمران-شهدا وتوسعه 
2 بی در پست 230 کیلوولت محتشم 

کاشان عنوان نمود.
مدیرعامل برق منطقــه ای اصفهان 
ادامه داد: پست 230 به 63 کیلوولت 
سمیرم، آخرین پســت از پروژه های 
تســهیالت اعطایی بانک توســعه 
اسالمی است که با ظرفیت نامی 250 

مگاولت آمپر دارای 4 فیدر خروجی 
230 کیلوولت، 6 فیدر خروجی 63 
کیلوولــت و در زمینی به مســاحت 

حدود 6 هکتار احداث گردیده است.
وی اضافه کــرد: پســت 63 به 20 
کیلوولــت GIS شــهدا بــا هدف 
تکمیل رینگ شبکه فوق توزیع شهر 
اصفهان و تغذیه برق مورد نیاز مترو 
به ظرفیت 80 مگاولت آمپر دارای 16 
فیدر خروجی 20 کیلوولت و با بهره 

گیری ازجدیدتریــن تکنولوژی روز 
 Gas( یا GIS دنیا یعنی سیســتم
 )Insolation Substation

احداث شده است.
مهندس موســی رضایی اهم اهداف 
پروژه های مذکور را شــامل توسعه 
زیرساخت و افزایش پایداری شبکه، 
تأمین دیماند برق مصرفی مشترکین 
منطقه و متقاضیان جدیــد، فراهم 
نمودن امکان مانور بار مشــترکین و 
جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، 
تأمین ولتاژ استاندارد و کاهش تلفات 
انرژی و بار خطوط و ایستگاههای 63 
کیلو ولت درمنطقه و کاهش بارسایر 
ایســتگاه ها وخطــوط 63 کیلوولت 
عنوان نمــود و افزود: بــرای به بهره 
برداری رسیدن 10 پروژه فوق مبلغ 
638 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کــرد: پروژه هــای آماده 
کلنگ زنی این شرکت در دهه مبارک 
فجر شامل: احداث پست 400 به 63 
کیلوولت نجف آباد، توسعه قطر پست 
230 کیلوولت اردســتان، توسعه 4 
بی 230 کیلوولت نیروگاه کاشــان و 
احداث پست 230 به 63 کیلوولت، 
احداث پســت 63 به 20 کیلوولت 

علویجه، احداث پســت 63 به 20 
کیلوولت گندمــان، تعویض ترانس 
پست 63 به 20 کیلوولت تلمبه خانه 
 GIS سد زاینده رود، احداث پست
ســیار ســجزی 3، افزایش ظرفیت 
پست 63 به 20 کیلوولت نجف آباد 
1، احداث خط 230 کیلوولت نیروگاه 
کاشــان تا پســت 400 به 230 در 
منطقه کاشان، ورود خروج خط 230 
زواره - منتظری در پســت اردستان 
واحداث اتصاالت 63 کیلوولت پست 
400 نجف آباد فاز اول که برای اجرای 
11 پروژه فوق اعتباری معادل493 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. 
الزم به ذکر است چندین پروژه آماده 
کلنگ زنی دیگر نیــز متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
مهندس موســی رضایــی در پایان 
ابراز امیدواری کرد: با به ثمر رسیدن 
پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها 
آغاز گردیده ضمــن فراهم نمودن 
زمینه های توســعه منطقه بیش از 
پیش، بــــرگ زرین دیگری را نیز 
درعـرصه خـــدمت رسانی و دفتر 
افتخــــارات شرکت برق منطقه ای 

اصــفــهــــان ثبـت نمــایند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد:

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 21 طرح زیربنایی
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مدیران و کارفرماها باید این موارد را را بشناسید!

 8 عادت مهم و پنهان
 کارمندان خوب

نماینده ادوار مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 بازتولید معارف دینی
 با ادبیات جدید ضروری است

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

فناوران شهرک می توانند بسیاری از چالش های 
کشور را رفع کنند

چهره  برتر چهره روز

روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از رویکردهای جدید 
نمایشگاهی که موجب توسعه اقتصادی می شود؛

 مسئول کارگروه
 امالک و مستغالت مطرح کرد:

  معرفی برندهـای ایـران
 را به جهان

ثبت ۱۷۰ هزار مشخصات فردی 
مشاوران امالک در »سامانه امالک«

اخبار اصفهان:   ایران در روزگاری نه 
چندان دور، مرکز اقتصادی منطقه و پل 
ارتباطی بازرگانان و تاجران شرق و غرب 
بود. این نقش در طــول تاریخ، همواره 
وجود داشته و جایگاه استراتژیک ایران 

نیز آن را تقویت کرده است.

عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران 
گفت: ســامانه امالک و مســتغالت با 
شناسایی 1۷0 هزار مشخصات فردی 
از مشاوران امالک در اقصی نقاط کشور 
از ســوی اتاق اصناف ایران در حال به 

66روزرسانی است و ...

شرکت برق منطقه ای اصفهان با اعتباری 
بالغ بریکهزار و 130 میلیــارد تومــان عملیات 

اجرایی و بهره برداری از 21 طرح زیربنایی
 را آغاز کرد

مهندس رسول موسی 
رضایی:



دبیر جامعه اســامی مهندســین اســتان 
اصفهان گفــت: در مدیریت اســتان به نظر 
می رســد انتصابات مقداری کند است و باید 
سریع تر این انتصابات انجام شــود و از زمان 
به نفع مردم اســتفاده کنیم، چون مردم از ما 
کار می خواهند. رسول حامدیان، دبیر جامعه 
اسامی مهندسین استان اصفهان در افتتاحیه 
دوازدهمین کنگره جامعه اسامی مهندسین 
استان اصفهان ضمن تبریک دهه فجر اظهار 
داشــت: ما در سی امین ســال این مجاهدت 
سیاسی بزرگی هســتیم که در اصفهان آغاز 
شد و ادامه یافت و تاش مســتمری در این 
دوره بوده و توانســته به موفقیت های خوبی 

هم برسد.
وی ادامــه داد: اولیــن ویژگــی این حرکت 
سی ساله اســتمرار آن، بوده اســت، بعضی 
از احزاب هســتند که با آمدن یک دولت در 
انتخابات می آیند و بعد ناپدید می شــوند اما 
بعضی از احزاب ریشه دار هســتند و جامعه 
مهندســین از همین احزاب است که شهید 
بهشتی و مقام معظم رهبری از بنیان گذاران 

آن بوده اند.
حامدیــان با تاکیــد اینکه جامعه اســامی 
مهندسین جزو پایدارترین احزاب به بیان همه 
اســت، ادامه داد: جامعه اسامی مهندسین 
همیشه با والیت بوده اســت و سعی نکردیم 
تندتر یا کندتر برویم و همیشه پشت سر والیت 

حرکت کردیم.

دبیر جامعه اسامی مهندسین استان اصفهان 
در بیان ویژگی ســوم خاطرنشان کرد: مشی 
ما همیشــه دوری از افراط و تفریط و حرکت 
بر مدار تعــادل بوده اســت، انقابی گری به 
بیان مقام معظم رهبری استفاده از عقانیت 
در عمل اســت و بنابراین کمتر دچار مشکل 
شده ایم.وی افزود: نکته بعدی این است که ما از 
ابتدا بر کادرسازی تاکید داشتیم، امروزه یکی از 
بزرگترین مشکات کشور در نیروهای انسانی 
عدم وجود استفاده از نیروهای کارآمد و مجرب 
است و بنابراین اگر کادرسازی درست نباشد 
احزاب دچار افراط و تفریط می شوند و این به 

دولت ها هم سرایت می کند.

حامدیان تصریح کرد: تنها تشکلی که به غیر 
از سیاسی بودن، فنی و تخصصی است، جامعه 
اسامی مهندسین است و این یک مزیت ویژه 
است، ما کمیته های تخصصی تشکیل دادیم 
در بخش های مختلــف صنعت و تکنولوژی و 
نیروهای تشکل در این کمیته ها کارهای فنی 
و مهندسی را بررسی و نتایج آن را در اختیار 
مسؤوالن قرار می دهیم که البته در دوره قبلی 
از این نتایج کمتر استفاده شد اما امیدواریم در 
دولت فعلی عنایت بیشــتری به این کارهای 
تخصصی شود. دبیر جامعه اسامی مهندسین 
استان اصفهان با اشاره به حضور تکلیف مدارانه 
جامعه مهندسین در انتخاب بیان کرد: ما هیچ 

موقع دنبال ســهم خواهی از دولت نبوده ایم، 
برای نمونــه در دو انتخابــات اخیر مجلس و 
شورای شهر، ما از موسسان مجمع نیروهای 
انقاب بودیم، اما از نیروهای جامعه مهندسین 
کم انتخاب شــدند ولی دنبال نکردیم و هیچ 
موقع دنبال سهم خواهی نبودیم، چون رویکرد 

اصلی ما وحدت بین نیروهای انقاب است.
وی خاطرنشــان کرد: در دولت فعلی با روی 
کارآمدن آقای رییسی امیدهای زیادی بوجود 
آمده اســت که امیدواریم کم رنگ نشــود، 
در استان هم تیم اســتانداری از دوستان ما 
هستند، همانطور که در مدیریت شهری هم 
کسانی که هستند اعم از شــهردار و معاونان 
تیم خوبی هستند و از آن ها حمایت می کنیم.

حامدیان ادامه داد: توصیه ما این است که در 
انتصابات واقعاً کارآمدی ماک باشد و حزبی و 
قبیله گرایانه نباشد، نیروهای توانمند و انقابی 
منصوب شوند و همچنین دارای تجربه باشند، 
عاوه بر این در مدیریت استان به نظر می رسد 
انتصابات مقداری کند است و باید سریع تر این 
انتصابات انجام شــود و از زمان به نفع مردم 
استفاده کنیم، چون مردم از ما کار می خواهند.

دبیر جامعه اسامی مهندسین استان اصفهان 
در پایــان ابراز امیــدواری کرد: بــا تیم های 
مدیریتی که در اســتان در حال حاضر شکل 
گرفته است، امیدواریم کارها به سرعت پیش 
برود و جامعه مهندسین هم آماده همکاری با 

همه دوستان است.

ادامه از صفحه یک:
...  مصوبه 10 بنــدی حمایت از 
بورس که دو ماه پیش در ســتاد 
اقتصادی دولت تصویب شده بود، 
مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد 
بندهایی از آن به مجلس ارسال 
و بقیه به وزرا اباغ شــود. ستاد 
اقتصادی دولــت در حمایت از 

بورس مصمم و هماهنگ است.
هر چند تا کنون اخبار این چنین 
زیاد به گوش رسیده است اما شاید 
این بار کمی جدی تر از قبل دولت 
تصمیم به حمایت از بازار سرمایه 

دارد.
از ســوی دیگر فعاالن این بازار 
انتظار دارند ثبات به بازار برگردد، 
که اگر این صحبت هــا اجرایی 
شــوند، بازار ســرمایه تغییرات 
جدی را تجربه خواهد کرد، در غیر 
اینصورت احتمــال وقوع طوفان 

وجود دارد.
بر اســاس نظر برخی از اقتصاد 
دانان می تــوان انتظار داشــت 
همین 10 بند حمایتی در آینده 
نزدیک تغییرات جدی در وضعیت 
بازار ایجاد کند به طوریکه سود و 
زیان برخی شــرکت ها تا میزان 
۵0 درصــد با تغییــر در فرمول 
محاسباتی سوخت و گاز و سایر 
تصمیمات از جمله لغو معافیت 
مالیاتی به شدت تحت تأثیر قرار 
می گیرد. ضمن آنکه صحبت های 
وزیر اقتصاد این انتظــار را برای 
فعاالن بازار سرمایه ایجاد کرد که 
این گفته ها دچار تغییرات بنیادی 
و اساســی حداقل در میان مدت 
نشود. در غیر این صورت احتمال 
وقوع تاطمی که اخیراً شــاهد 

بودیم همچنان وجود دارد.
 با وجــود تمام اخبــار مبنی بر 
حمایت از بورس، هفته گذشته باز 
هم شاهد ریزش این بازار بودیم. 
محرک اصلی تشدید روند نزولی 
عبارت از اعام شــمول مالیات 
بر صــادرات محصــوالت اصلی 
پتروشیمی به عنوان بزرگ ترین 
صنعت بــورس تهران توســط 
کمیســیون تلفیق مجلس بود. 
اعام تصمیمــات غیرمترقبه در 
خصوص بودجه سال آینده منجر 
به ایجاد فضایــی از عدم اعتماد و 
تلقی تحمیل افزایش هزینه های 
سنگین به صنایع سودآور و بزرگ 
نزد سرمایه گذاران شده است. با 
توجه به اصل ترسو بودن سرمایه 
طبیعی است که شرایط کنونی 
منجر به تشدید فشــار فروش و 
تمایل به خــروج افراد حقیقی از 

بازار شود.
بر اســاس آمار موجــود، بخش 
عمده پول وارد شــده توســط 
ســرمایه گذاران حقیقی در دو 
سال گذشته، راه خروج از بورس 
را در پیش گرفته است. البته برخی 
حمایت ها در روز چهارشنبه و نیز 
اعام مصوبات جدیــد دولت در 
زمینه اعمال سقف نرخ خوراک 
و سوخت صنایع منجر به ایجاد 
تعادل نسبی در بازار شد؛ وضعیتی 
که هنوز راه طوالنی جهت احیای 
اطمینان عمومی به چشم اندازی 
سودآوری شرکت ها در پیش دارد.

آنچه مسلم است دولت کمتر از 
۵0 روز دیگــر فرصت دارد تا این 
بازار را سامان دهد و اگر اینگونه 
نشود ساال آینده نیز همچنان باید 
شاهد ریزش بورس باشیم زیرا به 
طور رسمی فروردین ماه مبدائی 
بــرای تصمیم گیری ســرمایه 

گذاران محسوب می شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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پژمان عقدک در گفــت و گو با ایرنا 
افزود: تســت های مثبــت و قطعی 
کرونا یک ماه گذشــته در اســتان 
اصفهان بین پنج تــا 10 درصد بود 
اما اکنون به حدود ۴۵ رســیده که 
نشان دهنده خیز موج ششم کرونا 
و افزایش سرعت شیوع این ویروس 

در سطح جامعه است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر در 
شهرستان های زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، اصفهان در 
وضعیت نارنجی )پــر خطر( و 1۴ 
شهرســتان در وضعیت زرد )خطر 
متوســط( همه گیــری بیمــاری 
کووید-1۹ قرار دارد، اظهار داشت: 
این در حالی است که هفته گذشته 
فقط یک شهرســتان زرد داشتیم و 
بقیه شهرســتان ها آبی )کم خطر( 

بود.
وی درباره دلیل تغییر ناگهانی رنگ 
بندی شهرســتان ها در یک هفته 
اخیر گفت: میزان تست های مثبت 
کرونــا، بیمــاران ســرپایی و افراد 
بستری در بیمارستان ها در این مدت 
دچار تغییر شدیدی شد و اگر تغییر 
آمار با همین روند باشد بعید نیست 

که در چند روز آینده باز هم شاهد 
تغییر رنگ بندی و قرمز شدن برخی 

شهرستان ها بویژه اصفهان باشیم.
عقدک با بیان اینکه در زمان حاضر 
حدود ۳۵0 بیمار دارای عائم کرونا 
در بیمارستان های استان اصفهان 
بستری هستند، اضافه کرد: این آمار 

هفته گذشته حدود ۲۳0 نفر بود.
وی با اشــاره به اینکه در چند روز 
اخیر تعــداد بیماران مشــکوک به 
کرونا افزایش یافته است و از طرفی 
تســت های کرونا منفــی و کاذب 
زیادی هــم داریم، تاکیــد کرد: از 
افرادی کــه دارای عائــم بیماری 
کووید-1۹ و سرماخوردگی هستند 
درخواســت می کنیم کــه خود را 

قرنطینه کنند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکــه آمار مرگ و 
میر قطعــی ناشــی از کرونا در یک 
هفته گذشــته در این استان صفر 
بود، تصریح کرد: اما این آمار دیروز 
هشتم بهمن ناگهان افزایش یافت 
و به ۲ نفر قطعی و ۴ نفر مشــکوک 

رسید.
وی با اشاره به اینکه سویه اُمیکرون 

در روزهای ابتدایی که شیوع یافت 
بیشــتر گروه های ســنی میانسال 
را درگیــر کــرد، افزود: ایــن نوع 
ویروس نســبت به دلتا، گروه های 
ســنی پایین تــر را بیشــتر درگیر 
می کنــد بنابراین همه افــراد باید 
با واکسیناســیون و رعایت شــیوه 
نامه های بهداشــتی از خود در برابر 

این بیماری مراقبت کنند.
عقدک درباره آمادگی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان برای مواجهه با 
موج ششم کرونا اظهار داشت: این 
دانشگاه با استفاده از تجربه ۲ ساله 
خود و بــا آموزش، اطاع رســانی، 

واکسیناســیون و آمادگــی کادر 
درمان و بهداشت برای پیشگیری از 
اوج گرفتن موج بعدی کرونا تاش 
می کند اما اگر موج ششــم ناگهان 
با پیک آمار و افزایش شدید میزان 
بستری بیماران مواجه شود ممکن 
است بیمارستان ها توانایی پوشش 
کامل را نداشــته باشــند به همین 
دلیل باید مراقبت شود تا موج ششم 
بصورت تدریجی طی شود و خیزش 

ناگهانی نداشته باشد.
 وی با بیــان اینکه دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان از نظر تعداد کادر 
درمان و بهداشــت مشــکلی برای 

خدمات رســانی به بیماران ندارد، 
خاطرنشــان کرد: از نظــر حقوق 
و مزایا دغدغه هایی وجود داشــت 
که دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
برای جبران خدمات و زحمات آنها 
تاش کرد اما بهتر است امکانات و 
شــرایط برای کارکنان به گونه ای 
باشــد که با حداکثر رضایت به ارائه 
خدمات بپردازند. بر اساس آخرین 
آماردانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
حدود ۳۵0 بیمار دارای عائم کرونا 
در بیمارســتان های استان بستری 
هســتند که ۵۲ نفر آنها در بخش 

مراقبت های ویژه بسر می برند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی: تست های مثبت کرونا به ۴۵ درصد رسید؛

احتمال انفجار امیکرون در اصفهان!
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه 
احتمال قرمز شدن برخی از شهرستان های این منطقه تا ۲ هفته 
آینده زیاد است، گفت: میزان تست های مثبت و قطعی کرونا 
در این استان در یک ماه گذشته افزایش یافته و به ۴۵ درصد 

رسیده است. 

ISFAHAN
NEWS

0۲
یک شنبه 10 بهمن 1400  | شمـاره 983

در شــــــهر 

 آیا بورس سال آینده صعوی می شود؟

امیدی به تاالر 
شیشه ای هست!

امام جمعه اصفهان در ستاد استانی دهه فجر انقالب اسالمی:

دستاوردها و پیشرفت های نظام اسالمی 
برای مردم بازگو و تبیین شود

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: الزم است تمامی 
خدمات و دستاوردهایی که جمهوری اســامی ایران انجام داده است در 
ایام اهلل دهه فجر برای مردم و نسل جوان تبیین شود. به گزارش ایرنا، آیت اهلل 
سید یوسف طباطبایی نژاد در ستاد استانی دهه فجر انقاب اسامی افزود: 
به برکت خون شهدا و رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقاب، ایران 
اسامی در نقطه اوج پیشرفت قرار دارد و هر روز بیش از گذشته در مسیر 

اقتدار و شکوفایی با حرکت به جلو راه خود را ادامه می دهد.
وی گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقاب توسعه جهاد تبیین است که 
ضرورت دارد در راستای اهداف بیانیه گام دوم انقاب تاش مضاعف داشته 

باشیم.
امام جمعه اصفهان دهه فجر را بهترین فرصت برای تبیین دســتاوردهای 
انقاب اسامی دانست و افزود: در عمر با برکت انقاب اسامی پیشرفت ها 
و خدمات فراوانی در شــهرها و روستاهای کشور انجام شــده و الزمه این 

دستاوردها تبیین و بازگویی آن در ایام اهلل دهه فجر است.
آیت اهلل طباطبایی نژاد اظهار داشت: حتی خدمات صورت گرفته در زمینه 
آب، برق، تلفن، گاز، جاده در انقاب اسامی قابل مقایسه با زمان طاغوت 

نیست.
وی گفت: در زمان طاغوت عدالت اجتماعی در مراکز استان ها وجود نداشت و 

امروز شاهد خدمات مطلوب در دور افتاده ترین روستا هستیم.
وی افزود: پیشرفت های ایران اسامی در عرصه های نظامی، علمی و پزشکی 
با کشورهای اطراف و منطقه قابل مقایسه نیست و دشمنان ما که سخت ترین 
تحریم ها را علیه ایران انجام داده اند، اذعان دارند که تحریم ها بر روی ایران 
اثرگذار نبوده است و جمهوری اسامی ایران توانسته است به حرکت خود 

ادامه دهد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی اســتان اصفهان هم در این باره 
گفت: امسال ایام اهلل دهه فجر در ۴۳ ســالگرد پیروزی انقاب اسامی در 
حالی برگزار می شود که مجموعه فعاالن عرصه فرهنگ برای بزرگداشت این 

مناسبت بزرگ ملی برنامه های مردمی خوبی را تدارک دیده اند.
محمد علی احمدی افزود: آغازین روز دهه فجر که مصادف با سالروز حضرت 
امام )ره( است، مطابق با روال ســال های قبل با برنامه های متنوع در نقاط 
مختلف استان برگزار می شود که از جمله آن ها در گلستان شهدای اصفهان و 

گلزار شهدای شهرستان ها و شهرهای و روستاهای استان است.
وی گفت: برای بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر ســتادهای مردمی دهه فجر 
در سراسر استان در نقاط مختلف شــهری و روستایی و همچنین در همه 
مجموعه هایی که به نوعی مردم در آن ها نقش دارند، مثل همه شــهرها و 
روستاها، مدارس، کارخانه ها و شهرک های صنعتی و تولیدی فعال خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه برای اقشــار مردم به منظور بزرگداشت این ایام باشکوه 
برنامه های خاصی تدوین شده اســت، گفت: ۲۷ کمیته در ستاد دهه فجر 
استان و به اقتضای شرایط در شهرستان های استان کمیته های مختلفی 
متشکل از نهادهای مردمی و انقابی و دستگاه های اجرایی تشکیل شده 

است.
احمدی ادامه داد: بر همین اساس تأکید ما بر این بود که مسووالن برگزاری 
ســتادهای دهه فجر با ائمه محترم جمعه هماهنگی داشــته باشند که 
برنامه هایی که برای یوم اهلل ۲۲ بهمن هست تداخل و اختافی با برنامه های 
نماز جمعه نداشته باشد و به همین دلیل هماهنگی های خوبی را با شورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه در استان داشتیم.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان افزود: 1۲ بهمن 
از چند جهت برای ما روز مهمی است، نخســت آنکه سالروز ورود حضرت 
امام خمینی )ره( است، و از طرفی 1۲ بهمن آغاز و مقدمه جشن های سالروز 
پیروزی انقاب اسامی می باشد، بهترین سند شناخت گذشته، وضع موجود 

و اهداف آینده؛ بیانیه گام دوم انقاب است.
احمدی ادامه داد: برنامه های ستاد دهه فجر امسال براساس چند محور از 
جمله تبیین دستاوردهای انقاب اسامی با محوریت بیانیه گام دوم انقاب 

اسامی است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان اظهار داشت: مردم 
با رهبری و هدایت امام راحل، انقاب را به پیروزی رساندند و همواره ایشان و 
نایب بر حقشان را چراغ راه خود قرار داده و حرکت کرده اند ما نیز بیانیه گام 

دوم انقاب اسامی را الگو و سرمشق فعالیت های ایام اهلل فجر قرار دادیم.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان امید بخشی بر 
محور انقاب اسامی؛ را دومین محور دانست و گفت: امید کاذب نیاز نیست، 
امیدهای واقعی را در جامعه نشــر دهید و بر محور شعارهای انقاب امید 
آفرینی کنید.وی افزود: برگزاری جشن های انقاب اسامی به دست مردم؛ 
سومین محور برنامه ها خواهد بود، به صورت شعاری در این زمینه برخورد 
نشود، ما می توانیم برنامه هایی را طراحی کنیم که در آن مردم تصمیم گیر 
و اجرا کننده برنامه های انقاب باشند، در همین راستا ستادهای مردمی در 
تمامی دستگاه ها، نهادها، مساجدو مدارس تشکیل شود و جشن های محله 

محور با پوشش رسانه ای قوی توسط صدا و سیما صورت پذیرد.
احمدی تصریح کرد: از فضای مجازی نهایت استفاده را باید در جهت نشر 
فرهنگ و آرمان انقاب کرد. رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
استان اصفهان گفت: امسال با توجه به تقارن ۲۲ بهمن با روز جمعه، با توجه 
به موافقت امام جمعه اصفهان امسال مثل سال های جشن ملی ۲۲ بهمن در 
میدان امام اصفهان برگزار می شود و بعد از آن هم نماز جمعه در همان میدان 
اقامه خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: استان اصفهان در زمان انقاب ۲1۷ 

شهید تقدیم انقاب نموده است که نباید یاد و نام این شهدا فراموش شود.

استاد دانشگاه امیر المومنین )ع(:

اقدام حقیرانه منافقان 
در مقابل عظمت 

جمهوری اسالمی هیچ 
است

استاد دانشگاه امیر المومنین )ع( به هک 
شبکه اول صدا و ســیما توسط منافقان 
اشاره کرد و گفت: اربابان بزرگ تر آن ها 
کاری نتوانســتند بکنند، اقدام حقیرانه 

آنها که هیچ است. 
سید محمد مهدی ابطحی در خطبه های 
پیش از نمــاز جمعــه اصفهــان که به 
مناســبت دهه فجر در مصلــی اصفهان 
برگزار شد، به تعریف تقابل جبهه حق و 
 طاغوت از روایــات و آیات قرآن پرداخت

 و گفت: عظمت حکومت خدا آســمان و 
زمین را در آیت الکرســی آمده و در این 

آیات گفته" مقدمه کفر به خدا، طاغوت" 
است.

این استاد دانشــگاه یادآور شد: دشمن 
اکنون نیز برنامــه ریــزی، تجهیزات و 
امکانات زیادی بــرای نابودی جمهوری 
اســامی آماده کرده است اما این خواب 
را به گور خواهند برد که آجری از اماکن 

مقدسه ما را جابه جا کنند.
ابطحی با اشاره به دوران پیش از انقاب 
و شکل گیری مقدمات پیروزی و فعالیت 
امام خمینی )ره( از ســال 1۳۴۲ افزود: 
دهه فجر نام زیبایی بــرای این پیروزی 

است زیرا دشمن طاغوت به ظاهر خیلی 
شکوه مند بود و کسی جرات تغییر نسبت 
به این طاغوت و قیام نمی کرد اما به برکت 

امام خمینی )ره( این اتفاق افتاد.
اســتاد دانشــگاه امیرالمؤمنیــن )ع( 
تصریح کرد: دســتگاه طاغوت هیچ وقت 
باور نمی کــرد امام خمینــی )ره( روزی 
برطاغوت غلبه و انقاب اسامی را رهبری 
و رژیم شاهنشاهی را عوض کند تا جایی 
که حتی سربازان حکومت شعار"مرگ بر 

شاه"را سردادند.
وی بیان داست: تکیه شاه به قدرت های 

پوشــالی ابرقدرت هایی همچون آمریکا 
بود ولی خداوند در آیات قرآن آورده است 

که طاغوت را نابود می کند.
ابطحی گفت: افراد ظالم و طاغوت قدرت 
و هیمنه خدا را فراموش کرده اند، چنانکه 
در دوران جنگ همــه امکانات نظامی و 
انسانی در چنگال صدام بود اما خدا یاریگر 

این مردم و آنها را پیروز گردانید.
وی اضافه کرد: همچنین عظمت حق در 
این دوران و با وجود حاج قاسم سلیمانی 
نیز آشکار شــد که چطور با تکیه بر خدا 

دشمنان را بارها به خاک ذلت کشانید.

گزارش

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

شمار سازمان های مردم نهاد جوانان استان تا پایان سال به ۲۷۵ می رسد
معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل ورزش 
و جوانان اصفهان گفت: شمار سازمان های 
مردم نهاد جوانان استان اصفهان از ۲۶۲ تا 
پایان ســال افزایش خواهد یافت و به ۲۷۵ 
فقره می رسد. عباس مرادیان افزود: با توجه 
به درخواست ایجاد تشکل های جدید این 
میزان افزایش خواهد یافت و به رقم مذکور 

خواهد رسید.
وی اظهارداشــت: با توجه به گســتردگی 
اســتان و تعدد مباحث مختلف این میزان 
رشد تشکل جوانان مطلوب ارزیابی می شود 
اما در بحث تخصــص گرایی و فعالیت های 
محسوس باید اقدامات بیشتری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه عمده فعالیت سازمان های 
مردم نهاد جوانان استان اصفهان در بخش 
آسیب های اجتماعی است تصریح کرد در 

موضوعاتی مانند کارآفرینی و گردشــگری 
نیاز به توسعه داریم تا بتوانیم این بخش ها را 

در استان گسترش دهیم.
معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل ورزش 

و جوانان اصفهــان اضافه کــرد: در حوزه 
گردشگری و کارآفرینی در صورت توسعه 
می تواند زمینه مناسبی را برای اشتغال در 
استان اصفهان ایجاد کند زیرا ظرفیت های 

مورد نیاز آن موجود است.
مرادیان با بیان اینکه ازدواج از جمله دیگر 
حوزه هایی اســت که تشکل های جوانان به 
آن می پردازند تصریح کرد: برگزاری حدود 
۳00 کارگاه مرتبط با ایــن مقوله تا پایان 
ســال از جمله فعالیت های مناسبی بود که 

شاهد بودیم.
وی اظهارداشــت: با توجه به اینکه استان 
اصفهان منطقه ای صنعتی به شمار می رود 
بنابرایــن ارتباط بیشــتر بخــش تولید و 
تشــکل های جوانان قادر خواهد بود بستر 

ارتقای تولید و اشتغالزایی را مهیا کند.
اســتان اصفهان با جمعیتی بیــش از پنج 
میلیون نفر دارای ۲۸ شهرســتان، حدود 
۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و بالغ بر 

یک هزار و ۷00 باشگاه ورزشی است.

دبیر جامعه اسالمی مهندسین استان اصفهان:

سرعت انتصاب مدیران استان کند است



 امـام جمعـه شـهر داران گفـت: فرمانـدار 
اسـتفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بومی 
را بـرای انتصاب هـای جدیـد در اولویـت 

قـرار بدهد.
حجـت االسـام اسـماعیل سیاوشـی، در 
خطبه هـای نماز جمعـه امروز شـهر داران، 
افـزود: فریـدن نسـبت بـه شهرسـتان های 
دیگـر در بسـیاری از زمینه هـا همچنـان بـا 
و  دسـت  بسـیار  مشـکات  و  کاسـتی ها 
پنجـه نـرم می کنـد کـه رفـع آن نیازمنـد 
روحیـه جهـادی اسـت. امـام جمعـه داران 
گفـت: معیـار کارآمـدی بـرای انتصـاب 
توانمنـدی،  جدیـد،  دولـت  در  مدیـران 
کار  تـوان  و  مردمـداری  شایسـتگی، 

اسـت. گروهـی 
بسـیاری  گـذاران  سـرمایه  افـزود:  وی 
هسـتند کـه می تـوان بـا جـذب آنهـا در 

کـرد. ایجـاد  تحـول  منطقـه 

حجت االسـام سیاوشـی ادامه داد: باید با 
همگرایـی و تـاش و انگیزه، تراز توسـعه 
ایـن شهرسـتان را بـه سـایر شهرسـتان های 

مشـابه نزدیک کرد.
وی نسـبت بـه افزایـش پدیـده طـاق در 
بـر  ازدواج  کـرد:  بیـان  و  اشـاره  جامعـه 
حـل  راه  تنهـا  صحیـح  شـناخت  مبنـای 

اسـت. طـاق  کاهـش 
امـام جمعـه شـهر داران افـزود: در قـرآن، 
ازدواج مایـه سـکون و آرامـش و مـودت 
ایـن  امـروز  امـا  اسـت  شـده  توصیـف 
کمرنـگ  هـا  ازدواج هـا  در  شـاخصه ها 

اسـت کـه بایـد ریشـه یابـی شـود.
حجت االسـام سیاوشـی به نزدیک بودن 
انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  و  فجـر  دهـه 
اشـاره و بیـان کـرد: خدمـات انقـاب و 
تحوالت و پیشـرفت هایی که درسـایه آن 

رخ داده اسـت بـرای مـردم تبییـن شـود.

امام جمعه شهرستان خور و بیابانک مطرح کرد:

اقتدار، عزتمندی و امنیت از بزرگترین 
دستاوردهای پیروزی انقالب برای ایران

 امام جمعه نایین با اشاره به در پیش بودن
دهه فجر انقالب اسالمی:

انقالب اسالمی نعمت بزرگ خداوند است

نماینده ادوار مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

بازتولید معارف دینی با ادبیات جدید ضروری است
نماینــده ادوار مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
بهــره گرفتــن از امکانــات، فناوری هــا و ادبیــات جدیــد در تبلیغــات دینــی و مقابلــه 
بــا جنــگ نــرم دشــمن، گفــت: بازتولیــد معــارف دینــی بــا ادبیــات جدیــد ضــروری 
ــس  ــان در مجل ــردم اصفه ــده ادوار م ــالک، نماین ــد س ــام احم ــت. حجت االس اس
شــورای اســامی در محفــل انــس روحانیــون بازنشســته ســپاه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت بــاالی روحانیــون بازنشســته، اظهــار داشــت: الزم اســت از ایــن ظرفیــت در 
پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت، بصیــرت آفرینــی و ارتقــای معرفــت جامعــه اســتفاده 
ــرای  ــد و ب ــیاری دارن ــای بس ــته ناگفته ه ــون بازنشس ــه داد: روحانی ــود. وی ادام ش
اعتــای ایــن انقــاب از جــان و مــال و آبــروی خــود مایــه گذاشــته و ســرمایه هایی 
بــرای انقــاب هســتند. ســالک افــزود: رســالت امــروز مــا شناســایی جایــگاه خــود و 
همچنیــن برنامه ریــزی بــرای تســریع در حرکــت ارتقایــی انقــاب اســامی اســت. 

ســالک عنــوان کــرد: امــروز دشــمن از طریــق جنــگ نظامــی بــا مــا مواجهــه نــدارد 
ــگ  ــرم و جن ــگ ن ــانه ای، جن ــی، رس ــای تبلیغات ــری در عرصه ه ــه دیگ ــه جبه بلک
اقتصــادی بــر مــا گشــوده اســت. نماینــده ســابق مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی اضافــه کــرد: امــروز اکتفــا بــه محتــوای ســنتی کفایــت نمی کنــد بلکــه بایــد 
در قالــب ادبیــات جدیــد بــه نســل های جدیــد منتقــل شــود زیــرا در مقابــل دشــمنی 
ــر مــا هجمــه کــرده اســت. نماینــده  ــر فنــاوری پیشــرفته روز ب هســتیم کــه متکــی ب
ســابق مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه جوانــان جامعــه 
تشــنه معــارف اهــل بیــت )ع( هســتند، تاکیــد کــرد: بهره گیــری از ظرفیت هــا مانــع 
تبدیــل آن بــه تهدیــد می شــود و لــذا الزم اســت بــا ژرف نگــری در معــارف دینــی 

زمینــه اســتفاده از ظرفیــت جوانــان در عرصه هــای دینــی فراهــم شــود.
ــه  ــت، ادام ــن اس ــارف دی ــری در مع ــرت، ژرف نگ ــد بصی ــه کلی ــان اینک ــا بی وی ب

داد: بیــش از ۴۵۰ اصــل سیاســی و ۲۶۵ آیــه در خصــوص جنــگ روانــی در قــرآن 
اســت کــه بهره گیــری از ایــن اصــول و آیــات می توانــد در تعمیــق باورهــا و رفتــار 
دینــی جامعــه مؤثــر باشــد. ســالک تصریــح کــرد: قــرآن و عتــرت، رهبــری و مــردم 
ســه رکــن پیــروی انقــاب اســامی اســت و الزم اســت در تــداوم انقــاب نیــز ایــن 
ســه رکــن حفــظ شــود و ایــن در حالــی اســت کــه دشــمن بــه دنبــال جــدا کــردن 
ایــن ســه رکــن یــا حــذف آن هــا در جامعــه اســت. نماینــده ســابق مــردم اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ظرفیــت روضه هــای خانگــی، تاکیــد کــرد: 
ــانی  ــبکه اطاع رس ــد و ش ــت می کنن ــه فعالی ــیاری در جامع ــی بس ــات انحراف جریان
منظمــی بــرای تحقــق اهــداف خــود ایجــاد کرده انــد و الزم اســت روحانیــت 
والیــی و انقابــی نیــز بــا هوشــیاری و انســجام حرکــت تبیینــی را در جامعــه دنبــال 
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فرمانده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان خمینی شـهر از کشـف 17 
تـن روغـن خوراکـی احتکار شـده در این شهرسـتان خبر داد.

 محمـد کریمیـان فرمانده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج خمینی شـهر اظهار 
داشـت: محل دپـوی 17 تن روغن خوراکی احتکار شـده در شهرسـتان 
توسـط سـپاه خمینی شـهر شناسـایی و بـه دسـتور مقـام قضایـی کشـف 

گردید.
وی پدیـده احتـکار را اقدامـی خـاف شـرع و غیـر قانونـی و بـر خاف 
حقوق انسـانی دانسـت و گفت: کارشناسـان ارزش کاالهای مکشوفه را 
بالـغ بـر سـه میلیـارد و پانصـد میلیون ریـال بـرآورد کرده اند کـه پس از 
بررسـی های اولیـه و تکمیـل تحقیقـات، پرونـده آن جهـت سـیر مراحل 
قانونـی تحویـل مراجـع قضایـی شـد. کریمیـان ناامـن کـردن فضـا برای 
مفسـدان اقتصـادی و اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی بازدارنـده را یکـی از 
راهکارهـای مؤثـر نجـات اقتصـاد دانسـت و گفـت: محتکـران با هدف 
ایجـاد افزایـش قیمت و کسـب سـود بیشـتر دسـت به ایـن اقـدام زده اند 
در حالـی کـه محصـول احتکار شـده در شـرایط فعلی مورد نیـاز جامعه 
اسـت. فرمانـده سـپاه ناحیـه مقاومـت بسـیج خمینی شـهر گفـت: طبـق 
توافـق صـورت گرفتـه در مرکـز و در راسـتای کمـک بـه مردم، بسـیج 
تمـام تـوان و تـاش خـود را جهـت کمـک بـه ادارات متولـی جهـت 
بازرسـی از بـازار و نظـارت بـر مراحـل تولیـد و توزیـع جهـت مقابلـه بـا 

احتـکار و گران فروشـی بـه عمـل خواهـد آورد.

امام جمعه شهرسـتان خـور و بیابانک 
گفـت: اقتـدار، عزتمنـدی و امنیـت 
از بزرگتریـن دسـتاوردهای پیـروزی 
انقـاب بـرای ایران اسـامی بوده که 
کشـور را از سـلطه دشـمنان و سـران 

اسـتعمار خـارج کرد.
حجـت االسـام سـعید جاویـدی در 
شهرسـتان  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
امـروز  اسـامی  انقـاب  افـزود: 
ادامـه  را  خـود  راه  قبـل  از  بالنده تـر 

می دهـد.
عرصه هـای  تمـام  در  گفـت:  وی 
اقدامـات  مـردم  بـه  خدمت رسـانی 
بسـیار چشـمگیری انجام شـده اسـت 
کـه بـه عنـوان دسـتاوردهای انقاب 
اسـامی بایـد بازگـو و تبییـن شـود.

و  خـور  شهرسـتان  جمعـه  امـام 
از  پیـش  داشـت:  اظهـار  بیابانـک 
هیـچ  کشـور  اسـامی  انقـاب 
بیگانـگان  پـای  نداشـت،  اسـتقالی 
همـه جـا بـاز بـود، آمریـکا، انگلیس 

قسـمتی  هـر  در  کشـورها  سـایر  و 
نفـع  بـه  ایـران حضـور داشـتند و  از 
انجـام را  اقدامـی  هـر  خـود   کشـور 

می دادند.
حجت االسـام جاویدی افـزود: بعد 
از پیـروزی انقـاب اسـامی دسـت 
از  زورگـو  کشـورهای  ایـن  تمامـی 
ایـران کوتـاه شـد کـه ایـن دسـتاورد 
بسـیار مهمی اسـت چـرا که بـه دنبال 
حاصـل  زیـادی  پیشـرفت های  آن 

. شد
انقـاب  برکـت  بـه  داد:  ادامـه  وی 
اسـامی کشـور مـا در تمامـی ابعـاد 
داشـته  چشـمگیری  توسـعه  و  رشـد 
خـون  برکـت  بـه  امـروز  و  اسـت 
شـهدا از قدرت نظامی، علمی سـطح 

هسـتیم. برخـوردار  باالیـی 
امام جمعه شهرسـتان خـور و بیابانک 
پیشـبرد  بـر  بایـد عـاوه  بیـان کـرد: 
اهدافمـان در گام دوم انقاب بتوانیم 
تمـام دسـتاوردهایمان را تثبیت کنیم.

در  به  اشاره  با  نایین  جمعه  امام 
انقاب  فجر  دهه  بودن  پیش 
اسامی  انقاب  گفت:  اسامی 
که  است  خداوند  بزرگ  نعمت 
باید برای حفظ آن بکوشیم. این 
انقاب مردمی است و باید برای 
گرامیداشت آن جشن مردمی برپا 

شود.
االسام  ایرنا، حجت  گزارش  به 
رواق  در  سجادی  علی  سید 
فاطمیه امام زاده سلطان سید علی 
رو  پیش  هفته  در  کرد:  اظهار 
داریم  را  متعددی  مناسبت های 
دهه  آغاز  آن ها  مهم ترین  که 
سالروز  و  اسامی  انقاب  فجر 

انقاب  کبیر  بنیانگذار  بازگشت 
انتظار  است.  ایران  به  اسامی 
دهه  این  هم  با  همه  که  می رود 
را گرامی بداریم. نه این که فقط 

شاهد جشن دولتی باشیم.
وی افزود: انقاب نعمت بزرگ 
خدا برای مردم این کشور است 
و باید جشن مردمی داشته باشیم. 
انقاب  معظم  رهبر  فرمایش  به 
باید همه مردم با چراغانی کردن 
خانه ها و معابر و نصب پرچم روی 
سردر منازل و مغازه ها این جشن 
را گرامی بدارند. البته دستگاه های 
دولتی هم کار خودشان را برای 

این گرامیداشت انجام دهند.

امام جمعه شهر داران:

فرماندار استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند 
بومی را در اولویت قرار بدهد

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خبر داد:

کشف 17 تن روغن خوراکی احتکار 
شده در خمینی شهر

نمایشــگاه دســتاوردهای بانــوان کارآفریــن اردســتان در آیینــی بــه مناســبت هفتــه 
ــی از  ــدار و جمع ــه، فرمان ــام جمع ــور ام ــا حض ــادر ب ــام زن و م ــت مق بزرگداش
مســووالن و بانــوان کارمنــد شــاغل در دســتگاه های اجرایــی، بانــوان کارآفریــن 

و تولیدکننــدگان در ســالن رحمــت ایــن شهرســتان گشــایش یافــت.
بــه گــزارش ایرنــا، مســوول امــور بانــوان و خانــواده فرمانداری اردســتان در حاشــیه 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه به ایرنا گفت: نمایشــگاه دســتاوردهای بانــوان کارآفرین 
بــه مناســبت میــاد با ســعادت حضــرت فاطمــه )س(، روز زن و گرامیداشــت مقام 
مــادر در راســتای حمایــت از بانــوان کارآفریــن و بــا حضــور بانــوان عضــو مرکــز 
ــون مهــر و  آمــوزش فنــی و حرفــه ای، اداره بهزیســتی، آمــوزش و پــرورش، کان
مهتــاب، انجمــن طایــه داران میــراث مانــدگار مهابــاد، اداره میــراث فرهنگــی و 
امــور بانــوان فرمانــداری اردســتان بــرای معرفــی دســتاوردها و توانمندی هــای آنان 

ــد. برگزار ش
مریــم عــرب افــزود: افــزون بــر 1۶ غرفــه فعــال شــامل صنایــع دســتی، خشــکبار، 
ــاکاری روی مــس  ــه، چــاپ روی اجســام، مین ــای هدی عروسک ســازی، جعبه ه
و ســفال، کار روی چــوب، قاب بافــی، ســرویس آشــپزخانه، پتــه دوزی، تریکــو 
دوزی، گلــدوزی، فرشــینه بافی، تابلــو فرش، ترشــیجات، انــواع رب و محصوالت 
کشــاورزی، فرآورده هــای خانگــی، قالیبافــی و گلیم بافــی از روســتاهای مختلــف 

اردســتان در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.
ــان در جامعــه اهمیــت فراوانــی دارد،  ایــن مســوول خاطــر نشــان کــرد: نقــش زن
چــرا کــه آنــان بــا فعالیت هــای خــود در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی 
و فرهنگــی تأثیــر زیــادی در توســعه یــک جامعــه دارنــد و شــماری از بانــوان بــا 
اراده، پشــتکار و ایجــاد کارگاه هــا افــزون بــر درآمدزایــی خــود، بــرای شــماری از 

بانــوان سرپرســت خانــوار نیــز اشــتغالزایی کرده انــد.
وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور مســووالن در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه از تمامــی 
دســت اندرکاران کــه در برگــزاری ایــن نمایشــگاه مســاعدت داشــتند، قدردانــی 

کرد.
فرمانــدار اردســتان نیــز در حاشــیه آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا افــزود: دســتاوردهای بانــوان کارآفریــن بــا همــت امــور بانــوان فرمانــداری و 
بــا همــکاری برخــی دســتگاه ها و ســازمان های مــردم نهــاد برپــا شــده کــه نشــان 

دهنــده توانمندی هــای بانــوان شهرســتان در حــوزه اقتصــادی اســت.
حمیدرضــا تاملــی گفــت: در ایــن روزهــا کــه شــیوع کرونــا، اقتصــاد و معیشــت 
ــار همســران خــود  ــوان اردســتان در کن ــرارداده، بان ــر ق ــا را تحــت تأثی خانواده ه
در منــزل بــه کمــک اقتصــاد خانــواده آمده انــد کــه ثمــره آن در ایــن نمایشــگاه 

ــود. ــاهده می ش مش
وی خاطــر نشــان کــرد: نکتــه جالــب و مهــم ایــن نمایشــگاه اســتفاده از ظرفیــت 
فضــای مجــازی و شــبکه اجتماعــی در بازاریابــی و فــروش محصــوالت اســت که 
ــات  ــاوری اطاع ــدی فن ــان از توانمن ــه نش ــد ک ــره می برن ــا از آن به ــر غرفه ه اکث

اســت.
ــار داشــت: اســتفاده از بســتر فضــای مجــازی در بخــش  ــدار اردســتان اظه فرمان
اقتصــاد اهمیــت زیــادی دارد امــا بــه دلیــل بضاعــت کــم بخشــی از کارآفرینــان 
موضــوع بازاریابــی بــرای غرفــه داران مشــکل اســت کــه بایــد ترتیبــی داده شــود تا 

آنــان نیــز بتواننــد تولیــدات خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد.
ــد از  ــه بای ــد ک ــی دارن ــکل مال ــراد مش ــن اف ــی از ای ــرد: برخ ــه ک ــی اضاف تامل
ــه  ــی رود در ده ــد م ــم؛ امی ــع کنی ــان را رف ــکل آن ــان مش ــای در اختیارم اعتباره

ــود. ــا ش ــیع تر برپ ــگاه وس ــر نمایش ــارک فج مب
امــام جمعــه اردســتان نیــز گفــت: برپایــی نمایشــگاه توانمنــدی بانــوان کارآفریــن 
زمینه ســاز عرضــه اســتعدادها و محصــوالت تولیــدی بانــوان این شهرســتان اســت.

ــن اســت کــه  ــن موضــوع نشــانده ای ــزود: ای حجت االســام حســن دهشــیری اف
ــد باشــند. ــرای شهرســتان مفی ــد ب ــت می توانن ــد در صــورت حمای ــوان هنرمن بان

وی ادامــه داد: کاالهایــی کــه در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــده برای اســتفاده تمامی 
خانــواده ضــرورت دارد کــه بــا قیمت مناســب در دســترس مردم اســت.

امــام جمعــه اردســتان خاطــر نشــان کــرد: بانــوان کارآفریــن در صــورت حمایــت 
از ســوی دســتگاه ها می تواننــد فعالیــت خــود را گســترش دهنــد و در نتیجــه زمینــه 

فــروش بیشــتری فراهــم خواهد شــد.
حجت االســام دهشــیری اظهــار امیــدواری کــرد کــه چنیــن نمایشــگاه هایی طــی 

ســال در اردســتان برپــا شــود.
شهرســتان اردســتان بــا افــزون بــر ۴۳ هزار نفــر جمعیــت در 11۸ کیلومتری شــمال 

شــرقی اصفهــان واقع اســت.

با حضور بانوان و مسئوالن ارشد شهرستان:

نمایشگاه دستاوردهای بانوان 
کارآفرین اردستان گشایش یافت

گزارش

هــر  امــام جمعــه ســمیرم گفــت: وظیفــه 
مســلمان کمــک بــه بــرادران و خواهــران 
ــه هــر شــکل ممکــن اســت. مســلمان یمــن ب

ــوالزاده  ــم م ــید عبدالعظی ــام س ــت االس حج
ایــن  نمازجمعــه  خطبه هــای  در  معدنــی 
ــامی  ــاب اس ــینیه انق ــمیرم در حس ــه س هفت
ایــن شــهر اظهــار داشــت: همیــن شــرکت در 
راهپیمایــی نمــاد انزجــار از اســتکبار جنایتکار 
ــا  ــروز یمنی ه ــه وی، ام ــی اســت. به گفت جهان
شــرایط بســیار ســختی دارنــد و حتــی ارتبــاط 
اینترنتــی ایــن کشــور جنــگ زده بــا بیــرون از 
مرزهایــش را قطــع کرده انــد. حجت االســام 
مــوالزاده بــا یــادآوری خیانــت ســازمان ملــل 
و تــرس آنهــا از کشــورهای ســلطه گــر تاکید 
ــر این حجــم  ــا در براب ــت یمنی ه کــرد: مقاوم
ــال  گســترده جنایــت و کشــتار ســتودنی و مث

زدنــی اســت.
ــه  ــام اهلل ده ــه گرامیداشــت ای ــه ب وی در ادام
فجــر تصریــح کــرد: بهتریــن هدیــه بــه مــردم 
راه  و  عدالــت  اجــرای  اســامی  نظــام  در 

ــت. ــردم اس ــدازی کار م ان

امـام جمعـه فریدونشـهر گفـت: بایـد قبـل 
زیرسـاخت های  گردشـگر،  پذیـرش  از 
کمـک  بـا  فریدونشـهر  در  گردشـگری 
مدیریت اسـتان و مسـووالن بومی ارتقا یابد.

حجـت االسـام شـامحمدی، در خطبه های 
نمـاز جمعـه ایـن هفتـه فریدونشـهر، افـزود: 
فریدونشـهر برغـم گردشـگر پذیر بـودن در 
همـه فصـول سـال، همچنـان از سـاده ترین 
زیرسـاخت های گردشـگری محروم اسـت 
کـه این موضوع مشـکاتی را بـرای طبیعت 

و مـردم ایـن منطقـه ایجـاد کرده اسـت.
تغییـر  در  دولـت  تعلـل  بـه  شـامحمدی 
مسـوالون انتقـاد کـرد و افـزود: از اسـتاندار 
تکلیـف  می کنیـم  درخواسـت  اصفهـان 
را  جدیـد  دولـت  در  شهرسـتان  مدیریـت 
را  سفرشهرسـتانی  همچنیـن  کنـد  روشـن 
ماننـد  دورافتـاده  و  محـروم  شـهرهای  از 
فریدونشـهرآغاز نماینـد چراکه سرکشـی به 
شـهرهای مجـاور و برخـوردار اصفهـان که 
شـرایط به مراتب بهتر دارند اقدام شـاخصی 

نیسـت.
وی بـه مشـکات جـاده ای منطقـه پشـتکوه 
فریدونشـهر اشـاره و بیـان کرد: مسـووالن و 
مدیـران اسـتانی معلـوم نیسـت بـه چـه دلیل 
اگر قرار باشـد برای خودشـان جاده بکشـند 
قطـع هـزاران درخـت وگیـاه وبتـه را بـدون 
بـرای  امـا اگـر بخواهنـد  اشـکال می داننـد 
روستانشـینان یـک جاده خاکـی ایجاد کنند 
ایـن موضـوع را بهانـه می کننـد کـه ظلمـی 

است. آشـکار 
شـامحمدی به هک شدن صداوسیما توسط 
منافقـان نیـز اشـاره و بیـان کـرد: تازمانیکـه 
نفـوذ دربدنـه دولت وسـایر نهادها باشـد این 
اتفاقـات طبیعـی اسـت درحالیکـه متاسـفانه 
شـاهد هسـتیم که از سـه هزار و ۴۰۰ پسـت 
حسـاس ومهم کشـور تنها برای حـدود ۴۰۰ 

پسـت جابجایی اتفـاق افتاده اسـت.
امام جمعه سمیرم عنوان کرد:

 وظیفه هر مسلمان
کمک به برادران و 

خواهران مسلمان یمن

امام جمعه فریدونشهر:

باید قبل از پذیرش 
گردشگر، زیرساخت های 

گردشگری ارتقا یابد

تلگرام: 09339872658
تلفن روابط عمومی: 03132274500 - 03132274505 

در هر مناســــبتی 
پیشـــرو باشیـد

طرح هدیه اخبار اصفهان این امکان 
را به شما می دهد تولدها، سالگردها و 
همه خاطرات خوشی را که با عزیزان 

تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امکان ارسال 
رایگان هدیه به هر نقطه از اســتان و 
چاپ آگهی تبریک در روزنامه با شرایط 

ویژه را خواهید داشت.

با این طرح می توانید همه زعزیان اتن را رد همه مناسبت اه غافلگیر کنید.

آگهـی مناقصـه
 )نوبت دوم(
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جواد نصری - شهردار بهاران

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 41 مورخ 1400/9/21 شورای اسالمی شهر بهاران 
عملیات اجرایی پروژه تکمیل میدان بقیه اله شهر را با اعتباری معادل 12.000.000.000 ریال از محل اعتبارات سال 
جاری از طریق آگهی مناقصه و براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای راه و باند و ابنیه، تاسیسات 

مکانیکی و آبرسانی سال 1400 سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از 
شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی )یکشنبه 1400/11/10( تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
زمان تحویل پیشنهادات: پنجشنبه 1400/11/28

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: شنبه مورخ 1400/11/30
تلفن تماس: 03137254005
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Iran and Uzbekistan have 
signed a protocol to strength-
en cooperation in the field of 
rail transport and promote 
the use of international tran-
sit corridors passing through 
the two countries, the portal 
of the Iranian Transport and 
Urban Development Ministry 
announced.
According to Head of the Is-
lamic Republic of Iran Rail-
ways (RAI) Miad Salehi, the 
Railway Cooperation Protocol 
was signed between the Is-
lamic Republic of Iran and 
the Republic of Uzbekistan on 
Wednesday.
Establishing useful preferential 
tariff conditions, developing 
rail corridors, and regulating 
combined sea-rail transit are 

among the goals of the men-
tioned protocol.
The protocol has been signed 
on the sidelines of an Uzbek 
delegation’s visit to Iran, head-
ed by the country’s deputy 
minister of investments and 
foreign trade.
The Uzbek delegation met with 
senior Iranian transport offi-
cials including Iranian Deputy 
Transport Minister Shahriar 
Afandizadeh and RAI Head 
Miad Salehi during their stay 
in Tehran.
In the meeting with Afandiza-
deh, which was also attended 
by managers of major trans-
port organizations and repre-
sentatives of the Foreign Af-
fairs Ministry, the latest status 
of transport and transit coop-

eration between the two coun-
tries was reviewed and the 
two sides drew a roadmap for 
strengthening and developing 
transport cooperation between 
the two countries. They also 
announced readiness to form 
specialized working groups in 
various road, rail, maritime, 
and aviation sectors.
Initial agreements were also 
reached to define new routes 
under the framework of the 
Convention on International 
Transport of Goods Under 
Cover of TIR Carnets (TIR 
Convention) and plan some 
trial cargo transport projects 
through these routes.
The two sides furthermore 
stressed the need to facilitate 
trade relations between the 

two countries by utilizing the 
capacities of the strategic port 
of Chabahar and its hinterland 
to develop international and 
transit transport with each 
other and with third countries 
from Central Asia to Southeast 
Asia.
The Uzbek delegation visited 
Chabahar port on Thursday to 
get acquainted with the capaci-
ties of Iran’s only Oceanic port.
During their visit to the port, 
they met with Behrooz Aghaei, 
the director-general of the 
Ports and Maritime Depart-

ment of Sistan-Baluchistan 
Province, in which the port 
lies.
According to Aghaei, the two 
sides have discussed finalizing 
the joining of the Central Asian 
country to the Iranian mega 
project.
“The Uzbek economic delega-
tion consisting of the deputy 
minister of transport and the 
deputy minister of trade trave-
led to Chabahar to finalize their 
country’s joining the Chabahar 
project,” Aghaei said.
Aghaei added that the draft of 
the deal to finalize Uzbekistan’s 
joining the Chabahar project is 
ready and until the next month, 
in a visit to Tehran, Uzbekistan 
will officially join the Chabahar 
development project.
The strategic Chabahar port in 
southeastern Iran is the only 
ocean port on the Makran 
coast and it has a special place 
in the country’s economic af-
fairs.
Iran has already awarded In-
dia the project for installing 
and operating modern loading 
and unloading equipment in-
cluding mobile harbor cranes 
in Shahid Beheshti Port in 
Chabahar.
Back in September 2021, In-
dian Prime Minister Narendra 
Modi had called on Central 
Asian countries to benefit from 
Chabahar Port capacities for 
expanding their trade in the 
region.

Iran, Uzbekistan ink railway co-op protocol

Iran, Qatar step up 
diplomatic contacts
The Iranian and Qatari officials 
held several meetings and phone 
conversations over the last few 
days, marking a significant in-
crease in diplomatic contacts at a 
time of increased tensions in the 
region and uncertainty in the Vi-
enna talks between Iran and major 
world powers.

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

Products worth 
$730m exported 
from Hamedan prov-
ince in 9 months
As announced by a provincial offi-
cial, commodities worth $730 mil-
lion were exported from Hamedan 
province during the first nine 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 
21, 2021).
Alireza Qasemi-Farzad, the gov-
ernor-general of the province, 
said that 110 items in agriculture, 
industry, mining, and handicrafts 
groups were exported from the 
province to 29 countries during 
the nine-month period.
The official said that the province’s 
value of export is planned to reach 
$1.3 billion by the end of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
20).
As previously announced by the 
head of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), 
the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent during the first 
nine months of the present year, 
as compared to the same period 
of time in the past year.
Alireza Moghadasi said that Iran 
has traded over 122.5 million tons 
of non-oil products worth $72.1 
billion with other countries in the 
mentioned period, IRNA reported.
According to Moghadasi, the 
weight of trade in the mentioned 
period also grew by 11 percent in 
comparison to the figure for the 
previous fiscal year.
The official put the nine-month 
non-oil exports at 92.3 million 
tons valued at $35.1 billion, with a 
40-percent rise in value and eight 
percent growth in weight.
He noted that the value of the 
country’s non-oil exports in the 
first nine months of the current 
year has exceeded the total value 
of exports in the previous year and 
the figure is expected to reach $47 
billion by the end of the current 
calendar year (March 20, 2022).
Moghadasi said the value of Iran’s 
non-oil trade with foreign partners 
is expected to reach $98 billion by 
the yearend.
According to the official, petro-
chemical products accounted for 
42 percent of the total value of 
the exports in the said time span, 
with 42.4 million tons worth $14.7 
billion of the said products being 
exported to foreign markets.
He said major export destinations 
of the Iranian non-oil goods were 
China, Iraq, Turkey, the United 
Arab Emirates (UAE), and Afghan-
istan.
Moghadasi further announced 
that the Islamic Republic import-
ed 30.1 million tons of non-oil 
commodities worth $37 billion in 
the first nine months of the pres-
ent year, with a 37-percent growth 
in value and a 20-percent rise in 
weight year on year.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
said period, followed by China, 
Turkey, Germany, and Switzer-
land, he stated. According to the 
IRICA acting head, out of the total 
non-oil goods imported into the 
country in the first nine months of 
this year, 23.1 million tons worth 
$12.4 billion were basic goods, 
which indicate an increase of 32 
percent in weight and 61 percent 
in value, year on year.
IRICA has previously announced 
that the value of Iran’s non-oil 
trade stood at $73 billion in the 
past Iranian calendar year.

Raeisi: Foreign pres-
ence in West Asia 
increases insecurity, 
concerns
Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi said foreigners’ pres-
ence in the West Asia region only 
serves to increase insecurity in 
the region as they consider them-
selves masters of the world.

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

Congra tu la t ions 
pour in as Iran gets 
ticket to 2022 World 
Cup finals
Messages of congratulations 
poured in after Iran’s national 
football team was qualified for 
the 2022 World Cup in Qatar on 
Thursday by defeating Iraq 1-0 in 
Tehran.
President Seyyed Ebrahim Raei-
si said the overwhelming victory 
and advance into the World Cup 
brought joy and happiness to the 
Iranian nation.   

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

High level of trust in 
Tehran-Baku rela-
tions
Azerbaijan’s Defense Minister 
Zakir Hasanov held talks with 
his Iranian counterpart as well as 
President Raeisi during a visit to 
Tehran

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

Asia’s First: Iran Into 
World Cup Finals
Mehdi Taremi was on target as 
Iran confirmed their spot in the 
2022 World Cup finals in Qatar 
with a 1-0 victory over Iraq at 
the Azadi Stadium in Tehran on 
Thursday.
Porto forward Taremi scored the 
winner after 48 minutes to send 
Iran through to a World Cup finals 
for the sixth time, and third in a 
row, AFP reported.

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

U.S. Warns Citizens 
Against Travel to 
UAE
The U.S. on Thursday advised its 
citizens not to travel to the UAE 
over the threat of retaliatory mis-
sile and drone attacks from Yem-
en, as Yemeni officials warned 
of greater counterstrikes against 
targets deep inside the emirates.

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

Why Is U.S. Angling 
for War in Ukraine?

Foreign Minister Sergei Lavrov 
said Friday Russia does not want 
war with Ukraine, dismissing U.S. 
claims of an imminent conflict 
and assuring that there will be no 
war.
His remarks at a news confer-
ence in Moscow came a day after 
Ukrainian President Volodymyr 
Zelensky hailed the outcome of 
talks between senior Russian and 
Ukrainian officials in Paris earlier 
this week.

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

Iran Qualify for 2022 
FIFA World Cup

Iranian football expert, Amir Haj 
Rezaei, believes that Iran must 
seize the opportunity of playing 
in the 2022 World Cup. Iran got 
the better of bitter rivals Iraq in 
Tehran to become the first Asian 
confederation side to book their 
place at the 2022 FIFA World Cup 
in Qatar later this year.
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 The value of trade between Iran 
and the members of the Eurasian 
Economic Union (EAEU) reached 
$2.2 billion in the first nine months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21 – December 21, 2021), 
to register 33 percent growth com-
pared to the previous year’s same 
period, according to the data re-
leased by the Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA).
The TCCIMA report put the weight 
of Iran-EAEU trade in the men-
tioned nine months at over 4.9 
million tons, the TCCIMA portal 
reported.
According to the mentioned data, 
Iran exported 2.1 million tons of 
products worth $878 million to the 
EAEU members in the period under 
review, with a 6.7 percent rise in 
value, and a three-percent increase 
in weight.
Iran’s imports from the block ex-
ceeded 2.9 million tons worth $1.3 
billion in the mentioned period, to 
register a 44.7 percent rise in value, 
and a 12 percent growth in weight, 
compared to the same period in the 
previous year.
Iran’s trade balance with all Eura-
sian countries except Russia was 
positive in the mentioned period 
and compared to the same peri-
od last year, Iran’s trade balance 

with Russia, Armenia, and Belarus 
weakened while with Kyrgyzstan 
and Kazakhstan the balance im-
proved.
Iran’s top exported item to the 
EAEU union was pistachio with $99 
million worth of exports, and the 
top imported commodity was Veg-
etable products.
Iran and Eurasian Economic Union 
reached a free trade agreement 
in October 2018 based on which 
about 862 commodity items were 
subjected to preferential tariffs.
The interim agreement enabling 
the formation of a free trade area 
between Iran and the EAEU was 
signed on May 17, 2018, and offi-
cially came into force on October 
27, 2019.
Iran is a very important market in 
the region and the development 
of ties with this country is of high 
significance for the EAEU members 
(Russia, Belarus, Armenia, Kazakh-
stan, and Kyrgyzstan).
The free trade agreement between 
Iran and this union has laid the 
ground for the expansion of trade 
ties between the two sides.
The agreement with the bloc has in-
creased Iran’s exports to the EAEU 
member states significantly, which 
is a turning point for the Islamic Re-
public’s plans for boosting non-oil 
exports during the U.S. sanctions.

Trade between Iran, EAEU 
rises 33% in 9 months yr/yr

 Average housing price rose 1.1 per-
cent in the capital Tehran during the 
tenth Iranian calendar month Dey 
(ended on January 21), compared 
to its previous month, according to 
a report by the Central Bank of Iran 
(CBI).
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a resi-
dential unit in Tehran stood at 329.4 
million rials (about $1,135) during 
the mentioned month, IRIB report-
ed.
The average housing price in the 
said month also increased 20.3 
percent in comparison to the same 
month in the previous fiscal year.
Although, the number of real estate 
deals stood at 9,800 in the capital 
city in the tenth month of this year, 
rising 0.5 percent and 179.3 per-
cent, from the previous month, and 
the same month of the past year, 
respectively.
The housing market in Tehran was 
the second-highest returning mar-
ket in Iran among the country’s four 
major markets in the previous Irani-
an calendar year (ended on March 
20, 2021) with 85 percent annual 
growth.

The information obtained from Kilid 
website (which is a major platform 
for housing trades) indicated that 
the housing price index in Tehran 
grew by 85 percent in the previous 
Iranian calendar year, compared to 
its preceding year.
The highest monthly price increase 
of 12.5 percent occurred in the 
Iranian calendar month of Mordad 
(July 22-August 21, 2020), while 
the biggest monthly price decrease 
occurred in Azar (November 21-De-
cember 20, 2020) with a decline of 
8.1 percent.
Back in April, 2021, the head of 
Iran’s Property Advisers Union 
said housing prices in the country 
should decrease at least 25 percent 
in order for people to be able to af-
ford to purchase.
Mostafa Gholi Khosravi stressed the 
need for establishing a market regu-
lation headquarters for the housing 
sector to monitor the activities of 
dealers and real estate agencies in 
order to balance the prices.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past year 
due to various internal and external 
factors.

Housing price rises 1.1% in Tehran City

According 
to Head of 
the Islamic 
Republic of Iran 
Railways (RAI) 
Miad Salehi, the 
Railway Coop-
eration Protocol 
was signed 
between the 
Islamic Repub-
lic of Iran and 
the Republic of 
Uzbekistan on 
Wednesday



 The fourth meeting of the Central Bank 
of Iran (CBI) and Industry, Mining and 
Trade Ministry’s joint working group on 
forex and trade coordination was held 
on Thursday to discuss related issues 
including the ways for directing export 
revenues into productive sectors.
The meeting was attended by senior 
officials including CBI Governor Ali 
Saleh-Abadi and Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin, IRNA 
reported. Pointing to the importance 
of an export-oriented view in the coun-
try’s economy, Saleh-Abadi said, in the 
meeting, that an export-oriented view is 
a progressive economic view and those 
countries that follow such a view will be 
successful. “In this regard, ministries 
and organizations must take steps to-
wards policies and programs that lead 

to the inflow of foreign currency into the 
country,” Saleh-Abadi said. The gover-
nor of the central bank also expressed 
hope for an increase in the country’s rev-
enues in the next Iranian calendar year 
(starts on March 21), saying: “Support-
ing domestic production and investing 
in the country’s economic infrastructure 
should be on the agenda and using the 
country’s foreign exchange resources 
for the import of unnecessary and luxury 
goods should be prevented.” Mentioning 
the implementation of a supply chain 
financing plan by the banking system 
to provide facilities to production units 
across the country, Saleh-Abadi said: 
“In financing production and industrial 
units, we use the capacities of this plan 
in coordination with the Industry Min-
istry so that we can make the best use 

of the country’s monetary resources.” 
Further in the meeting, Fatemi-Amin for 
his part emphasized the need for the co-
ordination of forex and trade policies and 
stated: “Procedures related to non-oil 
exports and the guidance of export rev-
enues into the country’s trade and pro-
duction cycle will be facilitated as a result 
of coordination among related agencies 
and organizations.” The CBI and Indus-
try, Mining, and Trade Ministry signed a 
memorandum of understanding (MOU) 
with seven acting banks in early January 
to collaborate on implementing a supply 
chain financing plan to provide facilities 
to production units across the country. 
Under the framework of the mentioned 
MOU, CBI and the Industry Ministry co-
operate with the acting banks to provide 
facilities to production units in various 
sectors including metals, construction, 
automobiles, home appliances, machin-
ery, foodstuff, as well as chemical and 
petrochemical industries. Unlike tradi-
tional methods of providing direct facili-
ties by financial institutions, supply chain 
financing is a form of financial transac-
tion wherein a third party facilitates an 
exchange by financing the supplier on 
the customer’s behalf. Back in December 
2021, CBI had also inked an MOU with 
the country’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) to cooperate for developing 
non-oil exports and managing imports.

The Best Time of Day to Drink Coffee, According to Science

Iran crowned CAFA Women’s Futsal champions
Iran claimed the title of the CAFA 
Women’s Futsal Championship 2022 
on Friday.
Iran defeated Tajikistan 9-0 and won 
the inaugural edition of the tourna-
ment.
Fereshteh Karimi (three goals), Sara 
Shirbeigi (two goals), Nastaran 
Moghim, Sahar Papi, Nesa Ahadi and 
Mahsa Alimadadi scored for the Irani-
an team.

Iran won the competition, grabbing 16 
points out of six matches.
The four-team competition was held at 
the Dushanbe Multi-functional Sports 
Complex from Jan. 21 to 28.
Tajikistan, Iran, Uzbekistan and Kyr-
gyzstan competed in the tournament.
The teams played each other twice.
The Central Asian Football Association 
(CAFA) is an association of the football 
playing nations in Central Asia.
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CBI, Industry, Mining, Trade Ministry hold 
meeting to discuss forex, trade policies

TSE’s main 
index drops %4
in a week

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 
50,000 points (four percent) to 1.229 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Company, Isfahan Oil Refinery, Iran 
Khodro Company, Saipa Company, and National Iranian Copper 
Company were the most widely followed ones.
Government Economic Coordination Headquarters in its latest 
meeting has approved five new resolutions for supporting the 
country’s stock market, and the directives in this regard have 
been sent to relative ministries, First Vice President Mohammad 
Mokhber announced on Wednesday.
The mentioned resolutions include the reduction of petrochemical 
feed prices, the reduction of interbank interest rates, the restric-
tion of the sale of securities, preventing the increase of govern-

ment mining salaries, and the increase of the exchange rate of 
banks.
According to Mokhber, the decisions made in the meeting of the 
Government Economic Coordination Headquarters have been 
communicated with Finance and Economic Affair Minister Ehsan 
Khandouzi, Minister of Industry, Mining and Trade Reza Fatemi-
Amin, Oil Minister Javad Oji, Head of Planning and Budget Organ-
ization (PMO) Masoud Mir-Kazemi, and Governor of Central Bank 
of Iran (CBI) Ali Saleh-Abadi.
Speaking about the positive impacts of the mentioned decisions 
on the capital market, Finance Minister Ehsan Khandouzi said on 
Tuesday that the mentioned resolutions carry the message of gov-
ernment’s serious support for industries and indicate stable eco-
nomic activity, predictability of variables, and ultimately a positive 
outlook for the economy in the coming months.
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Iran produced 10.502 million tons 
of steel products in the first nine 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 21, 
2021).
The country’s nine-month steel 
products output indicates a four-per-
cent drop as compared to the same 
period of time in the past year.
The Iranian steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-
navirus outbreak that has severely 
affected the performance of the 
world’s top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s top 

steel producers by the Iranian calen-
dar year 1404 (March 2025).
The production capacity of the coun-
try’s steel chain increased from 123 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
230 million tons in the previous year 
(ended in March 2021).
Based on the latest report released 
by the World Steel Association 
(WSA), Iran has maintained its place 
as the world’s 10th biggest steel 
producer during January-October, 
2021.
Production of crude steel in Iran 
reached 22.4 million tons during the 
mentioned time span to register a 
5.7-percent decline year on year, the 
report said.

If you are a coffee drinker and you think that you 
can not start your day without this amazing sub-
stance, join us in this article to find out when is 
the best time to consume coffee.
As anyone who’s been reading this column 
knows, there’s substantial scientific evidence 
that coffee is incredibly good for your health and 
extends your life. According to a meta-analysis of 
127 studies, drinking coffee:
• reduces your risk of cancer up to 20 percent;
• reduces your risk of heart disease by 5 percent;
• reduces your risk of Type 2 diabetes by 30 per-
cent; and
• reduces your risk of Parkinson’s disease by 30 
percent.
Coffee accomplishes this by flooding your body 
with natural antioxidants, repairing your DNA, 
calming stress-related inflammation, and im-
proving the efficiency of the enzymes that regu-
late insulin and glucose. Not surprisingly, coffee 
drinkers, on average, live longer than those who 
don’t drink coffee.
That said, drinking your coffee at different times 
of the day can increase or reduce its benefits--or 
even turn it into a health risk, according to re-
search in chronopharmacology, a branch of neu-
roscience that studies how drugs work with (or 
against) people’s natural biological rhythms.
I’m going to get a bit technical here, but bear with 
me.
There’s a part of your brain called the suprachi-
asmatic nucleus (SCN) that controls your cor-
tisol (a.k.a. the stress hormone), which, when 
present, makes you feel alert and, when absent, 
makes you feel sleepy. Just like caffeine.

The SCN releases cortisol according to your 
circadian rhythm, a 24-hour cycle that’s slightly 
different for everyone. Early birds and night owls, 
for example, have circadian rhythms that are off-
set from each other by about 12 hours.
According to neuroscientist Steven L. Miller, a 
postdoctoral research fellow at the Geisel School 
of Medicine at Dartmouth, drinking coffee when 
your SCN is already releasing plenty of cortisol 
limits its positive effects because you’re already 

“wired up.”
In other words, coffee + cortisol = extra stress 
(which is bad for your health).
By contrast, if you drink coffee when your cor-
tisol levels are low, it smooths out your mood 
and energy level so that you can get more done 
without getting the jitters.
For the average person (i.e., somebody who ris-
es at or around 6:30 a.m.), cortisol levels peak at:
• 8 to 9 a.m.,

• noon to 1 p.m., and
• 5:30 to 6:30 p.m.
For early birds (like Apple CEO Tim Cook, who 
rises at 3:45 a.m.), you adjust those numbers 
back about three hours. For night owls (like 
Reddit co-founder Alexis Ohanian, who rises at 
10 a.m.), you adjust those numbers forward by 
about three hours.
So, given that cycle (duly offset to match your 
particular rhythm), what’s the best time to drink 
your first cup of coffee?
Well, because cortisol levels start rising the mo-
ment you get out of bed, if you drink your first 
cup of coffee at breakfast or while commuting, 
you’re not getting the full benefit and may be cre-
ating unnecessary stress. 
Similarly, if you’re holding out until lunch for 
your first cup, you’ll be drinking it when your 
cortisol levels are high, thereby limiting its ef-
fectiveness.
Even though your cortisol dips in the afternoon, 
drinking coffee then isn’t a great idea because, 
according to WebMD, caffeine remains in your 
system for up to 12 hours and can help create 
insomnia, a huge source of stress and a major 
health hazard. Same for drinking coffee in the 
evening (although decaf is probably OK).
Thus, by the process of elimination, the best time 
for the average person (i.e., neither early bird nor 
night owl) to drink caffeinated coffee is between 
9:30 and 11:30 a.m.
Furthermore, as I’ve explained previously, to get 
the full benefit of coffee, you should drink be-
tween four and six (eight-ounce) cups of coffee 
during that two-hour window.

More than 10.5m tons 
of steel products produced in 9 months

Trade between 
Iran, EAEU rises 
33% in 9 months 
yr/yr
The value of trade between 
Iran and the members of the 
Eurasian Economic Union 
(EAEU) reached $2.2 billion 
in the first nine months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21 – December 21, 
2021), to register 33 percent 
growth compared to the pre-
vious year’s same period, ac-
cording to the data released by 
the Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA).

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

President Raisi 
visits Gilan in his 
15th provincial 
visit
President Ebrahim Raisi visit-
ed northern Gilan Province on 
top of a high-ranking delega-
tion on Friday, as the 15th pro-
vincial visit since he took of-
fice in August, IRNA reported.
Accompanied by members of 
his cabinet and some of their 
deputies, Raisi arrived at Sar-
dar-e-Jangal Airport in Rasht 
(capital city of Gilan) on Friday 
morning.
The aim of the president’s pro-
vincial visits is to get closely in 
touch with people and to re-
solve the problems in various 
provinces.
During the trip to Gilan prov-
ince, Raisi visited some of the 
province’s ongoing infrastruc-
ture projects and also went to 
the province’s free zones to 
discuss and resolve the prob-
lems and challenges in the 
mentioned areas.
As reported, during his one-
day trip, President Raisi vis-
ited the Rasht-Caspian-Anzali 
railway project along with 
Transport and Urban Devel-
opment Minister Rostam Qa-
semi.
Rasht-Caspian-Anzali railway 
is a continuation of the Qaz-
vin-Rasht-Anzali railway pro-
ject, the executive operation of 
which was started two years 
ago.
The 35-kilometer-long railway 
is being constructed in two 
sections. The first part of the 
railway is 17 km long and cur-
rently has 91 percent physical 
progress and the second part 
is 18 km with 69 percent phys-
ical progress.
He also paid a visit to Anzali 
Free Zone, during which he 
stressed the need to speed up 
the connection of the Caspian 
port complex and especially 
Anzali zone to the national 
railway network, along with 
the purchase of roll-on/roll-off 
(RORO or ro-ro) ships in order 
to expand trade with Eurasian 
countries.
During this trip, President Rai-
si visited the facilities and in-
frastructure in the Anzali Free 
Zone, especially the special 
RORO port under construc-
tion, the Caspian Port watch-
tower, and the construction of 
the railway line in the area.
During this visit, Raisi was 
accompanied by Secretary of 
the Supreme Council of Free 
Zones Saeed Mohammad, 
Governor-General of Gilan 
Province Asadollah Abbasi, 
Transport Minister Rostam 
Qasemi, Head of Anzal Free 
Zone Organization Ali Osat-Ak-
bari Moghaddam.
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اخبار اصفهان:   ایران در روزگاری نه چندان 
دور، مرکــز اقتصادی منطقــه و پل ارتباطی 

بازرگانان و تاجران شرق و غرب بود.
 این نقش در طول تاریخ، همواره وجود داشته 
و جایگاه اســتراتژیک ایران نیز آن را تقویت 

کرده است.
 اکنون نمایشگاه بین المللی اصفهان به دنبال 
آن است که با بهره گیری از فضای نمایشگاهی، 
شرایط را برای توسعه ارتباطات تجاری میان 
تولیدکنندگان و فعــاالن اقتصادی داخلی و 
بازارهــای خارجی فراهم آورد. این شــرکت 
که رویکردهای جدیــدی در این حوزه برای 
خود تعریف کرده، به دنبال آن است که منافع 
همه ذی نفعان حوزه اقتصاد را برآورده سازد 
و زمینه تولید ثروت و ایجاد ارتباطات متقابل 
میان فعاالن بخش هــای مختلف اقتصادی با 
مخاطبان را فراهم ســازد. علیرضا مرتضوی، 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان اعتقاد دارد باید از تمامی 
زیرساخت های موجود برای معرفی کاالها و 
برندهای ایرانی به کشورهای جهان استفاده 
کرد. به گفته او، در صورتــی که بتوانیم یک 
ارتباط مطلــوب، مؤثر، دائمــی، قانون مند و 
باضابطه میان ذی نفعان تولیدات اســتانی و 
کشــوری ایجاد کنیم، در نهایت بهره و سود 
آن به سمت تمامی فعاالن اقتصادی سرازیر 
می شود که به توسعه اقتصادی منجر می شود. 
گفتگو بــا مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
نمایشــگاه بین المللی اصفهــان را در ادامه 

بخوانید.
 به عنوان نخستین ســؤال، به این 
موضــوع بپردازیم که نمایشــگاه 
اصفهان، چه نقشــی برای خود در 
نظر گرفته اســت؟ آیا قرار اســت 
فعالیت هــای روتین این شــرکت 
همانند ســال های قبل ادامه یابد 
یا شــرایط جدیدی برای برگزاری 

نمایشگاه ها ایجاد شده است؟
نمایشــگاه بین المللی اصفهــان یک وظیفه 
ذاتــی دارد که آن هم برگــزاری رویدادهای 
نمایشــگاهی بــرای معرفی دســتاوردها، 
ظرفیت ها، پتانســیل ها، کاالها و محصوالت 
شــرکت های مختلف به ذی نفعان آنها است. 
اما در اجــرای ایــن وظیفه ذاتــی می توان 
رویکردهای مختلفــی را پیش بینی کرد و به 
انجام رســاند تا هدفگذاری های انجام شده، 
به نتیجه بنشیند. اکنون نمایشگاه بین المللی 
اصفهــان در کنــار برگــزاری رویدادهای 
نمایشــگاهی، یک هدفگذاری جدید انجام 
داده کــه آن هــم تســهیل گری و معرفی 
توانمندی های فعاالن اقتصــادی اصفهان و 
کشــور به عموم مردم ایران و ســپس مردم 
کشــورهای منطقه و در مجموع کشورهایی 
است که کشــورمان با آنها ارتباطات تجاری 

و اقتصادی دارد. ما بیــش از هر موضوعی به 
روان شــدن امر صادرات و دیده و شــناخته 
شدن محصوالت و توانمندی های کشورمان 
توسط افراد مختلف در کشــورهای مختلف 
عالقمند هســتیم و تالش می کنیم زمینه و 
بســتری را فراهم کنیم که این توانمندی ها 
بیشــتر در معرض بازدید قرار بگیرند و مردم 
کشــورهای جهان و فعاالن اقتصــادی این 
کشــورها با نام برندهای ایرانی بیشــتر آشنا 
شوند. الزم است بر این موضوع هم تاکید کنم 
که نمایشــگاه بین المللی اصفهان نگاه صرفاً 
استانی به این موضوع ندارد و تالش می کند 
نتیجه فعالیت همه فعاالن اقتصادی ایران به 
صورت برون مرزی دیده شود و مورد ارزیابی 

قرار بگیرد.
این رویکرد، یــک رویکرد عمیق و 
البته گســترده است. کاری که شما 
انجام می دهیــد، دقیقًا همان کاری 
اســت که نمایشــگاه بین المللی 
جمهوری اسالمی نیز برای آن تالش 
می کند. به نظر می رسد این هم افزایی 
می تواند شرایط مطلوبی برای معرفی 
کاالی ایرانی ایجاد کند. برای این کار 

چه چشم اندازی تعریف کرده اید؟
نمایشــگاه بین المللی اصفهان پل ارتباطی 
بین تولیدکنندگان و بازرگانان از یک ســو و 
صادرکنندگان و مصرف کنندگان از ســوی 
دیگر اســت. مقصود و منظور ما این است که 
بتوانیم یــک ارتباط مطلــوب، مؤثر، دائمی، 
قانون مند و باضابطه میان ذی نفعان تولیدات 
استانی و کشوری ایجاد کنیم تا در نهایت بهره 
و سود آن به ســمت تمامی فعاالن اقتصادی 
سرازیر شود. این موضوع در نهایت به توسعه 

اقتصادی منجر می شود.
 زمانی که شــرکت ها و بازرگانان ما توانمند 
شوند و محصوالت و خدماتشان به خوبی دیده 
و معرفی شــود، به فروش قابل قبولی دست 
می یابند. در پس این فروش قابل قبول، به فکر 
توســعه می افتند و در نهایت موضوع توسعه، 
اشتغال، تولید، بهره وری، چرخش اقتصادی 
و موارد دیگر را نیز در بر می گیرد. این موضوع 

در نهایت به توســعه اقتصادی منجر می شود 
که هدف نهایی همه ما به شــمار می رود. این 
نکته را هم بگویم کــه ما جنبه های اقتصادی 
موضوع رویدادهای نمایشگاهی را به صورت 
ویژه مدنظر قرار می دهیم. اما در کنار آن، به 
برنامه های جنبی مثل برنامه های فرهنگی نیز 
توجه داریم. اگر سند توسعه ملی را ببینید و یا 
نگاهی به سند اقتصاد مقاومتی داشته باشید، 
در این دو ســند و برنامه جامــع، به موضوع 
توســعه اقتصاد غیرنفتی تاکید ویژه ای شده 
است. چشم انداز جدید نمایشگاه بین المللی 
اصفهان هم بر اســاس برنامــه جامع اقتصاد 
مقاومتی و ســند جامع توسعه کشور تدوین 
شــده و به دنبال نقش آفرینی ویژه در توسعه 

اقتصادی است.
پس با این حســاب رویکرد شــما 
در نمایشــگاه بین المللی اصفهان 
تالش برای تسهیل گیری و توسعه 
توانمندی های شــرکت های ایرانی 
برای ارائــه محصــوالت خود به 
مشــتریان داخلی و خارجی است. 

درست است؟
بله؛ و این درست همان چیزی است که کشور 
ما هم به آن نیــاز دارد. حضور شــرکت ها و 
برندهای داخلی در کشــورهای خارجی و به 
دســت آوردن بازارهای جدید و برخورداری 
از تکنولــوژی روز و اســتفاده از مدرن ترین 
دســتگاه ها و خدمــات که در کشــورهای 
پیشــرفته از آنها استفاده می شــود از جمله 
اصلی ترین موضوعاتی اســت که نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان به آن چشم دوخته است. 
در واقع، نمایشــگاه اصفهــان تالش می کند 
شــرکت ها و برندهای ایرانی را مجاب کند تا 
توانمندی های خود را در بازارهای خارجی به 

نمایش بگذارند.
آیا برای عملی شدن این چشم انداز 
و برنامه ریزی هــا، اقدامی هم انجام 

داده اید؟
بله؛ در نخســتین گام، تــالش کردیم محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در 
بصره عراق را ســاماندهی کنیم تا از این پس 

نمایشــگاه های متعدد و عناوین مختلفی در 
آن برگزار شود. به این صورت، در کنار اینکه 
در سایت نمایشــگاهی اصفهان هر هفته یک 
رویداد نمایشــگاهی برپا می کنیم، در بصره 
نیز رویدادهای نمایشــگاهی را سازماندهی و 
برگزار خواهیم کرد تا فعاالن اقتصادی ایرانی 
محصوالت خود را در معــرض بازدید مردم 
این استان و استان های همســایه در کشور 
عراق قــرار دهند. به جز بصــره برپایی مرکز 
نمایشگاهی اصفهان در استان های دیگر کشور 
عراق را نیز پیش بینی کرده ایم. این استان ها 
به لحاظ بعد مســافت قابلیت اجرایی بسیار 
مطلوبی دارد. همچنین در کشــور ارمنستان 
برگزاری سه عنوان نمایشگاهی را پیش بینی 
و برنامه ریزی کرده ایم. در کشور ترکیه با پنج 
سایت معتبر در ارتباط هستیم تا مبادله فضای 
نمایشــگاهی میان اصفهان و ترکیه را ایجاد 
کنیم. این گام ها به زودی عملی می شــوند و 
نتایج بسیار ارزشمندی برای اقتصاد اصفهان 

و ایران به دنبال خواهند داشت.
 آیا این مــوارد را پیگیری می کنید 
تا فاصله موجــود میان رویدادهای 
نمایشگاهی ایران و کشورهای دیگر 

را کاهش دهید؟
یکی از اهــداف همین موضوع اســت. آگاه 
هســتید کشــورهایی که ما آنها را به عنوان 
کشورهای توســعه یافته می شناسیم، دارای 
نمایشگاه های قوی با زیرساخت های بنیادی و 
به روز هستند. نمی توانیم کشوری را نام ببریم 
که از نظر فنی، تکنولوژی، صنعتی و فرهنگی 
در سطح اول دنیا قرار داشته باشد اما نمایشگاه 
ضعیفی داشته باشد. بدون شک نمایشگاه ها 
می توانند در پیشــبرد اهــداف اقتصادی، به 
روز شــدن تکنولوژی و تغییر ذائقه و سلیقه 
مصرف کنندگان مؤثر باشــند. در این ارتباط 
یک کار ویژه در نمایشــگاه اصفهــان انجام 
دادیــم و آن هم راه انــدازی تورهای مجازی 

نمایشگاه ها بود.
 تور مجازی نمایشگاه بین المللی اصفهان که 
در وب سایت نمایشــگاه بارگذاری می شود، 
می تواند کمک شایانی به تحول نوین در این 
حوزه داشته باشد. با این امکان، هر کسی در 
هر جایی می تواند هر عنوان نمایشگاهی که 
در اصفهان برگزار شــده اســت را به صورت 

مجازی ببیند. 
فاصله ما با کشــورهای توســعه یافته فقط 
در موضــوع تکنولــوژی نیســت؛ بلکــه در 
زیربنا و نــگاه به نوع برپایی نمایشــگاه، نگاه 
بــه بازدیدکننــدگان، نگاه به غرفــه داران و 
در مجموع نوع نگرش بــه تمامی ذی نفعان 
نمایشگاه هم هست؛ بر همین اساس ما تالش 
می کنیم به تدریج خود را به اســتانداردهای 
جهانی برگــزاری رویدادهای نمایشــگاهی 

نزدیک کنیم.

06
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر 
استفاده از ظرفیت شرکت های فناور در حوزه 
مدیریت شهری توســط شوراهای اسالمی 

استان اصفهان تاکید کرد.
جعفر قیصری در اجالس رؤسای شوراهای 
اسالمی شهرســتان های اســتان اصفهان 
ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )س(، با 

تشریح فرصت ها و تهدیدهای استان در حوزه 
مدیریت شهری، بر اســتفاده از توانمندی و 
پتانسیل شــرکت های فناور و دانش بنیان 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به عنوان بــازوی اجرایی مدیریت یکپارچه 

استان اشاره کرد.
وی در ادامــه، بــه نقش آفرینی شــهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان در حوزه تبدیل 
چالش های حوزه مدیریت شهری به فرصت، 
با بهره برداری از ظرفیت های گوناگون موجود 
در این شهرک مانند بهینه سازی مصرف آب 
و پساب، مقابله با ریزگردها، کاهش آلودگی 
هوا، حمل و نقل، مقابله با قاچاق کاال و تنظیم 

بازار پرداخت.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

فناوران شهرک می توانند 
بسیاری از چالش های 

کشور را رفع کنند

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: 
گذار از اقتصاد دولتی به ســوی 
اقتصاد رقابتی، گــذار از اقتصاد 
رانت محــور به ســوی اقتصاد 
تولیدمحور و خارج ساختن نظام 
زمین و مســکن از فعالیت های 
سوداگرانه از جمله راهکارهایی 
است که باید برای حل مشکالت 
اقتصــادی به کار گرفته شــود. 
یونس چنگ لوایی در گفت وگو 
با ایسنا درباره افزایش روزافزون 
قیمت ها و راهکارهایی که برای 
حل مشــکالت اقتصادی کشور 
وجود دارد، اظهار کرد: با توجه 
به مشکالت ســاختاری اقتصاد 
ایران و همچنیــن چالش های 
مزمنــی همچــون تحریم های 
ظالمانــه و نیــز خطاهــای 
راهبــردی و تاکتیکی مدیریت 
اقتصاد در ادوار گذشته می توان 
راهکارهایی بــرای فائق آمدن 
بر چالش هــای اقتصادی فعلی 
در افق های زمانی همه شــمول 

مطرح کرد.
وی گــذار از اقتصــاد دولتــی 
به ســوی اقتصاد رقابتی، گذار 
از اقتصاد رانت محور به ســوی 
اقتصــاد تولیدمحور )آن چیزی 
که امروزه بــه وضوح در صنعت 
به ظاهر خودرو قابل مشــاهده 
است(، سالم ســازی، پویایی و 
هوشمندی نظام مالیاتی، خارج 
ساختن نظام زمین و مسکن از 
فعالیت های سوداگرانه و تعادل 
بخشــی به طرف های عرضه و 
تقاضا بر اســاس سیاست های 
آمایــش ســرزمین را از جمله 
راهکارهایی دانســت که برای 
حل مشــکالت اقتصادی باید از 

سوی دولت اتخاذ شود.
این عضو جمعیت پیشــرفت و 
عدالت اصفهان با بیــان اینکه 
در مدتــی که از شــروع دولت 
سیزدهم می گذرد ســه برنامه 
اقدام اساســی در دســتور کار 
دولت قرار گرفت، تصریح کرد: 
گره گشــایی از واکسیناسیون 
عمومی در قالب یک برنامه جامع 
عمل گرایانــه، اقدامــات کوتاه 
مدت در حل مشکالت معیشتی 
به صــورت موقــت و در نهایت 
تدوین برنامه جدید دیپلماسی 
برجام از منظر اقتصادی از جمله 

این اقدامات بود.
چنگ لوایی افزود: اما اینکه چرا 
تاکنون اثر وضعی قابل لمسی در 
زندگی عمومــی و رفاه حداقلی 
مردم احساس نمی شود، به دلیل 
حجم مشکالت انباشته اقتصادی 
کشــور در کنار بیماری مزمن 
اقتصاد ایــران و عدم هماهنگی 
نســبی تیم اقتصادی دولت در 

ماه های ابتدایی دولت است.
وی گفت: یکی از مهم ترین نقاط 
عطــف ارزیابی کارایــی دولت 
ســیزدهم از منظــر اقتصادی 
بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
است. بررســی بازوی پژوهشی 
مجلس حاکی از آن اســت که 
میزان کسری بودجه سال آینده 
به میــزان ۱۵۶ هــزار میلیارد 
تومــان خواهد رســید. از نگاه 
پژوهشگران، بودجه سال آینده 
نسبت به سقف اول بودجه سال 
جاری به میزان ۴۶ درصد رشد 
کرده و پیش بینی می شــود در 
سال جاری نیز هزینه و درآمدها 
در سطح سقف اول باقی خواهد 
مانــد و در نتیجه بودجه ســال 
آینده انقباضی بســته نشــده 
است. برخالف هدف برنامه که 
بودجه انقباضی را نشانه رفته و 
این بررسی ها نشان می دهد که 
برای تحقق درآمدهای مالیاتی 
بودجه سال آینده نیاز به تعریف 

پایه های مالیاتی است.

خبر اول
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یک فعال سیاسی پیشنهاد داد:

اقتصاد رقابتی و 
تولیدمحور؛ راهکار 

حل مشکالت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد طراحی و اجرای 
برنامه همه جانبه توسعه در اســتان اصفهان و سایر نقاط کشور را 

مستلزم نگاه جامع نگر و بر مبنای حفظ و پایداری منابع آب دانست.
بهرام نادی در گفت وگو با ایرنا افزود: تصمیم ها برای انتقال آب اگرچه 
در ظاهر شاید بدون اشکال به نظر بیاید، اما اگر باعث شود درجایی 
توسعه ایجاد شود و درجایی دیگر تخریب و نابودی نیازمند بازنگری 
است؛ انتقال آب به معنای فراهم کردن توسعه است؛ اما سال های بعد 

می بینیم در سویی دیگر منابع آب خشک شده اند.

  کالن نگر نبــودن مهم ترین چالش این اســت که در 
برنامه ریزی ها برای توسعه

به گفته وی؛ مهم ترین چالش این اســت که در برنامه ریزی ها برای 
توسعه، کالن نگر نیستیم و با این نگرش بحران آب و پیامدهای آن 
در اصفهان آسیب پذیری بیشتری به دنبال دارد چراکه تأسیسات و 
سازه ها در دشت هایی که حاال با پدیده و تهدید فرونشست مواجه 

شده اند، بیشتر است.
وی هشــدار داد: اگر بناهای تاریخی اصفهان تخریب شود حتی با 
مرمت و ساخت مجدد سازه، دیگر تاریخی محسوب نمی شوند و این 

سرمایه از بین می رود.

  مفهوم توسعه کشاورزی دریک نقطه از استان به معنای 
تخریب و نابود جایی دیگر نیست

نادی افزود: مفهوم توسعه کشاورزی در شمال استان و بخش میانی 
و حاشیه رودخانه زاینده رود این اســت که جایی دیگر را تخریب و 

نابود می کنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا توسعه در یک بخش بازیان بخشی دیگر 
یکسان است، هشدار داد: محاسبات و مطالعات نشان می دهد توسعه 
به این شیوه، اقتصادی و منطقی نیســت و چندان فایده ای ندارد؛ 
محصول تولیدی این کشاورزان آیا باارزش تنها یکی از بناهای تاریخی 

اصفهان برابری می کند، محاسبات ما این را نشان نمی دهد.

  در تصمیم گیری ها نگاه یکپارچه وجود ندارد
وی بابیان اینکه چرا نگاه مجلس شورای اسالمی و مسووالن به توسعه 
به صورت موضعی و منطقه ای است، افزود: در تصمیم گیری ها نگاه 
یکپارچه وجود ندارد، اصفهان اگر توسعه پیدا کند به طور یقین جایی 
دیگر تخریب می شود و برعکس؛ بنابراین مدیریت یکپارچه و آینده نگر 

منابع آب اهمیت دارد.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نجف آبــاد افزود: 
محاسبات نشان می دهد از ســال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۹۶، میلیاردها 
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است که نتیجه آن بروز 

فرونشست با حداکثر نرخ ساالنه ۱۸ سانتی متر است.
وی افزود: برداشــت از منابع آب زیرزمینی باقیمانده، بدون اجرای 
طرح های تغذیه آبخوان ها به مفهوم تخلیه کامل منابع آب در محدوده 

زمانی سال ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۵ خواهد بود.
نادی با هشدار نسبت به این پیش بینی در پاسخ به این بهانه که اگر 
کشاورزی محدود شود امنیت غذایی با تهدید روبه رو است، افزود: 
با توجه به اتمام منابع آب در ســال های آینده، امنیت غذایی فعلی 
هم ناپایدار اســت؛ ازاین رو باید در این فرصت کم روش های بهتر را 
جایگزین کنیم، چراکه وقتی آب نباشد حتی کشاورزی هم معنا ندارد.

نادی تصریح کرد: باید الگوی زندگی، توسعه و خلق ثروت به سمتی 
که کمترین مصرف آب را دارد تغییر جهت دهد؛ اگر توانستیم این کار 
را انجام دهیم امنیت غذایی هم پایدار است در غیر این صورت دچار 

تنش خواهیم شد.
۴۱ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه مجاز و ۲۱ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان وجود دارد که ۱۰ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 

استان در حال حاضر غیرفعال است.
زاینده رود به طول افــزون بر ۴۰۰ کیلومتــر بزرگ ترین رودخانه 
منطقه مرکزی ایران است که در دهه های اخیر به علت برداشت های 
غیرقانونی، انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه ها و اســتان ها، 
تراکم جمعیت و کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان 
دوره ای تبدیل و در پایین دست در برخی از دوره های زمانی با خشکی 
مواجه شده است. استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان 
قطب گردشــگری جهان و ایران، بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
شناسایی شــده دارد که از میان آن ها افزون بر یک هزارم و ۸۰۰ اثر 
ثبت ملی شدند. پدیده فرونشست، پایین رفتن تدریجی سطح زمین 
است که در سال های گذشته با توجه به مصرف بی رویه آب، بیشتر 

دشت های ایران به ویژه در استان اصفهان را تهدید می کند.

گفت و گو

استاد دانشگاه آزاد نجف آباد خواستار شد:

اجرای برنامه های توسعه مستلزم 
توجه به پایداری منابع آب

اقتصاد استان

روایتمدیرعاملنمایشگاهاصفهانازرویکردهایجدیدنمایشگاهیکهموجبتوسعهاقتصادیمیشود؛

معرفی برندهـای ایـران را به جهان

عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران گفت: سامانه امالک 
و مســتغالت با شناسایی ۱۷۰ هزار مشــخصات فردی از 
مشاوران امالک در اقصی نقاط کشور از سوی اتاق اصناف 
ایران در حال به روزرســانی اســت و توصیه می شود تا در 
ادامه واگذاری این ســامانه از وزارت صمت به وزارت راه و 
شهرسازی، حتماً از ظرفیت تشــکل های صنفی استفاده 

شود.
رســول جهانگیــری اظهار کــرد: پیش از ســال ۱۳۹۰، 
تمهیداتی اندیشــیده شــد تا هر کدام از مشاوران امالک 
پس از این که پروانه کســب دریافت کردند، به این سامانه 
دسترســی یافته و کد توکن )رهگیــری( دریافت کنند و 
از آن پس، تمامی قراردادهای اعضای این ســامانه، ثبت 
شــود. نماینده هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و مسئول 
کارگروه امالک و مستغالت ادامه داد: این کار با همکاری 
اتحادیه کشوری مشــاوران امالک )که بعد به کمیسیون 
تخصصی مشــاوران امالک اتاق اصناف ایــران و امروز به 
کارگروه اجرایی امالک و مســتغالت اتــاق اصناف ایران 
تغییر یافته است(، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی 
انجام می شود اما متولی اصلی آن تا امروز کارگروه اجرایی 
امالک و مستغالت بوده اســت. جهانگیری اظهار کرد: ما 
این داده ها را از اتحادیه های امالک سراســر کشور گرفته 
و به روزســانی می کنیم. یعنی بدون همکاری مشاوران و 
اتحادیه های امالک به روز نگاه داشــتن این سامانه معنا و 
مفهومی ندارد. عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران بیان 

کرد: به واسطه شکایتی که به دیوان عدالت اداری رفته بود، 
دیوان الزام آور بودن مفاصا حســاب منوط به کد رهگیری 
و ثبت قرارداد در ســامانه را لغو کرد و همین موجب شد تا 
در اجرای کار مشکالتی ایجاد شود. با وجود این، کارگروه 
اجرایی امالک و مستغالت به وظایف خود ادامه داد. مسئول 
کارگروه امالک و مستغالت اتاق اصناف ایران اظهار کرد: 
امــروز وزارت صمــت و وزارت راه و شهرســازی نیازمند 
اطالعات ثبت شده در این سامانه هســتند و می خواهند 
بر اساس آمارهای عرضه و تقاضا و تعداد خرید و فروش یا 
رهن و اجاره، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. برای این 
منظور باید کد رهگیری ساماندهی شود و این کار در سایه 
تعامل بخش خصوصی و دولت امکان اجرا دارد. وی خاطر 
نشان کرد: اخیراً مجلس شورای اسالمی مصوب کرده است 
که این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. 
اگر کل ســامانه بدون همکاری با اصناف در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار بگیرد، مشخص است که بعد از مدتی، 
روزآمدی خود را از دســت خواهد داد و غیرقابل استفاده 
می شــود. لذا اتاق اصناف ایران آمادگی کامــل دارد تا به 
همکاری در این بخش ادامه دهــد. جهانگیری اظهار کرد: 
بدین منظور، نشستی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت صمت، نیروی انتظامی، شرکت راهبر، رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک تهران، کارشناسان اتاق اصناف ایران و بنده 
به عنوان نماینده هیات رئیسه در کارگروه اجرایی امالک 
و مستغالت اتاق اصناف ایران تشکیل شد و مقرر شد نقطه 

نظرات این دستگاه ها برای احیای این سامانه جمع آوری 
شود تا در آینده تمامی قراردادهای خرید و فروش و رهن و 

اجاره وارد سیستم شود.

  اهمیت سامانه امالک و مستغالت
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: چنانچه مصوبات 
دولت و قوانین وضع شده از سوی مجلس ضمانت اجرایی 
داشته و دستگاه های دیگر نیز حمایت کنند، حتماً سامانه 
امالک و مستغالت کشــور مانع از پولشویی شده و فروش 
یک ملک به چند نفر خواهد شد. ضمن اینکه سامانه امالک 
کشور، مدیریت و برنامه ریزی درباره مباحث رهن و اشاره و 
کنترل قیمت های نجومی رهن و اشاره را تسهیل می کند. 
رئیس اتحادیه امالک اصفهان تاکید کرد: این که مجلس، 
سیاســتگذاری مسکن و ســامانه امالک و مستغالت را به 
وزارت راه و شهرســازی واگذار کرده به نوبــه خود، اقدام 
مثبتی است و نظارت بر این ســامانه که تا امروز با وزارت 
صمت بوده به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. اتاق 
اصناف ایران نیز در اجرای هرچه بهتر کار همکاری خواهد 
کرد اما در مقابل انتظار داریم که شــکل کار از قاعده های 
صنفی خارج نشود چرا که این سامانه صنفی است. لذا از این 
وزارتخانه دعوت می کنیم کــه از تخصص متولیان صنفی، 
نیروهای آموزش دیده ای که پاسخگوی ۱۷۰ هزار مشاور 
امالک هســتند و داده ها و اطالعات اتحادیه های مشاوران 

امالک سراسر کشور استفاده کنند.

مسئول کارگروه امالک و مستغالت مطرح کرد:

ثبت ۱۷۰ هزار مشخصات فردی مشاوران امالک در »سامانه امالک«
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

معاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری گفت: 
وزارت علوم آمادگی دارد همکاری 
الزم را با مجموعه پتروشیمی برای 
اخذ مجوزهــای واحدهای فناور و 
پارک های علم و فناوری به منظور 
ایجــاد زمینه احداث نخســتین 
پارک شیمیایی کشور داشته باشد. 
به گزارش ایســنا، علی خیرالدین 
در آیین معرفی نخستین شرکت 
دانش بنیان گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس اظهار کرد: ۴۹ پارک 
علم و فناوری، ۲۲۳ مرکز رشــد، 
۱۰ هــزار و ۷۰۰ واحــد فنــاور و 
۶۷۰۰ شــرکت دانش بنیــان در 
کشــور وجود دارد که حدود هزار 
و ۸۰۰ از ایــن دانش بنیان هــا در 
پارک های علم و فناوری هســتند. 
وی یکــی از بزرگ ترین معضالت 
کشور را بیکاری خواند و ادامه داد: 
حدود ۴۰ درصد بیکاران کشــور 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند 
و این نشــان دهنده آن است که ما 
نتوانستیم در جذب فارغ التحصیالن 
در بازار کار موفق باشــیم. معاون 
فنــاوری و نــوآوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری با اشــاره به 
اینکه ۶۵ هزار اشتغال دانش بنیان 
در کشور ایجاد شــده است، افزود: 
شرکت های دانش بنیان توانسته اند 
حــدود ۵۰ هــزار فارغ التحصیل 
دانشگاهی را جذب کنند، بنابراین 
زمینه ای مناســب برای اشــتغال 

دانش بنیان است.
دکتر خیرالدین بــا تأکید بر اینکه 
برای موفقیت در ایــن بخش باید 
روی لبه فناوری و مرز دانش فناوری 
کار کنیم، تصریح کرد: وجود دفاتر 
انتقال فنــاوری در هلدینگ های 
مختلف به ویژه در بخش پتروشیمی 
بسیار ضروری است و این موضوع 

باید تقویت شود.
وی بر تبدیل واحدهــای فناور به 
شــرکت های دانش بنیــان تأکید 
کرد و گفــت: صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی که به تازگی قرار شده 
اســت شــش هزار میلیارد تومان 
ســرمایه داشته باشــد، بیشترین 
حمایت را از شرکت های دانش بنیان 
انجام می دهد. با ایجاد شرکت های 
دانش بنیــان دیگر خام فروشــی 
نخواهیم کرد و به سمت بهره وری 
باالتر خواهیم رفت. معاون فناوری 
و نوآوری وزارت علوم درباره طرح 
میزبانی توضیــح داد: در این طرح 
دانشــجویان فعال در دانشگاه ها 
را شناســایی و عالقه منــدان 
حوزه فناوری را وارد شــرکت های 
دانش بنیــان می کنیــم، بنابراین 
صنعت پتروشیمی نیز می تواند در 
صورت توان از عالقه مندان به حوزه 
پتروشــیمی در این طرح حمایت 
کند. دکتر خیرالدیــن به موضوع 
نیازســنجی و نیازآفرینــی برای 
آینده اشــاره و اظهار کرد: صنعت 
پتروشیمی باید تمرکز بیشتری بر 
پارک های شیمیایی داشته باشد. 
برای نمونه هم اکنون کشور چین 
۶۸۰، عربستان ۳ و آلمان ۶۰ پارک 
شــیمیایی احداث کرده اند، اما در 
ایران یک پارک شیمیایی نیز وجود 
ندارد که پارک های علم و فناوری 
می تواننــد زمینه مناســبی برای 
ایجاد این پارک ها باشند.  وی اظهار 
داشت: وزارت علوم این آمادگی را 
دارد که همکاری الزم را با مجموعه 
پتروشیمی برای دریافت مجوزهای 
واحدهای فنــاور و پارک های علم 
و فناوری داشته باشد تا نخستین 

پارک شیمیایی کشور ایجاد شود.

مدیران و کارفرماها باید این موارد را را بشناسید!

عـادت مهـم و پنهان کارمندان خوب

 دانشمندان می گویند قاره جنوبگان احتماالً دارای ۳۰۰ هزار سنگ فضایی کشف نشده است و آنها اکنون فکر بهتری در مورد یافتن مکان آنها 
دارند. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، یک مطالعه جدید نشان می دهد که یک برنامه هوش مصنوعی تخمین زده است که ممکن است 
صدها هزار شهاب سنگ کشف نشده در زمین های یخ زده قطب جنوب وجود داشته باشد. این برنامه همچنین محتمل ترین مکان ها برای 
کشف این سنگ های فضایی را نشان می دهد."جنوبگان")Antarctica( قاره ای در قطب جنوب زمین است. این قاره سردترین جای زمین است 
و کمابیش همه سطح آن با یخ پوشیده شده است. جنوبگان پنجمین قاره بزرگ زمین پس از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی 
است، ولی با این وجود کمترین جمعیت را میان همه قاره ها دارد. همچنین بلندترین میانگین بلندی، کمترین میانگین رطوبت و پایین ترین 
میانگین دما در میان همه قاره های جهان به این قاره تعلق دارد. بالغ بر ۸۰ درصد از ذخایر آب شیرین کره زمین در جنوبگان قرار دارد. در این 
قاره، نزدیک به ۳۰ کشور نزدیک به ۷۰ پایگاه پژوهشی دارند که ۴۰ پایگاه ساالنه یا همیشگی و ۳۰ پایگاه تابستانی هستند. نزدیک به دو سوم 
شهاب سنگ های کشف شده روی زمین در جنوبگان یافت شده اند. طبیعت سرد و خشک این قاره یخ زده به حفظ این سنگ های فرازمینی 
کمک می کند و رنگ های تیره این سنگ ها، آن ها را در برابر یخ و برف متمایز می کند. شهاب سنگ ها در اصل بخشی از اجرام سیاره ای بوده اند 

و سرنخ های ارزشمندی در مورد ماهیت، منشأ و تکامل منظومه شمسی و باقی کیهان به ما می دهند.

۳۰۰ هزار سنگ فضایی کشف نشده در قطب جنوب

علوم
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معاون وزیر علوم خبر داد:

 اعالم آمادگی
 برای احداث نخستین 
پارک شیمیایی ایران

روس از آمریکا جلو زد

عالقه به استخراج اتریوم بیشتر از بیت کوین!

درسال گذشته، افزایش ارزش اتر )ETH( به 
حدی بوده که عملکرد آن به طرز قابل توجهی 
بهتر از بیت کوین )BTC( بوده اســت. این 
افزایش قیمت اتریوم باعث شده که استخراج 
در این شــبکه جذابیت بیشتری داشته باشد. 
همین اتفاق باعث افزایش تعــداد ماینرهای 
شبکه ودرنتیجه، گسترش چشمگیرنرخ هش 
بالکچین اتریوم شــده اســت. بنابر اطالعات 
وبسایت Glassnode، نرخ هش اتریوم در 

 PH/s ۱.۱۱ روز ۲۷ ژانویه با رسیدن به سطح
قله تاریخی جدیدی ثبت کرد. جالب اینجاست 
که قله تاریخی قبلی در روز ۱۳ ژانویه و زمانی 
که قیمت اتر از ۴۴۶۰ تا ۳۱۶۰ دالر ســقوط 
کرد، ایجاد شــده اســت. وقتی نرخ هش یک 
شــبکه بالکچینی افزایش می یابد، به معنای 
آن است که نودهای بیشــتری در شبکه فعال 
هستند و در نتیجه غیر متمرکزتر می شود. در 
نتیجه، چنین افزایش تعــداد نودهایی امنیت 

کلی شبکه را افزایش می دهد. از طرفی اگر نرخ 
هش بسیار پایین باشد، برای شبکه بسیار مضر 
خواهد بود زیرا تعداد کم نودهای فعال شبکه 
باعث کاهش سرعت تکمیل تراکنش ها و امنیت 
کمتر می شود. در دســامبر ۲۰۲۱، مشارکت 
 Arrow کنندگان شــبکه اتریوم بروزرسانی
Glacier را ایجاد کردنــد که تغییرمکانیزم 
شبکه به اثبات سهام را به تعویق انداخت. این 
اقدام به معنای آن است که ماینینگ در شبکه 

اتریوم، هنوز تا پایان خود فاصله زیادی دارد. 
انتقال مکانیزم توافق جمعی از الگوریتم اثبات 
 )PoS( به الگوریتم اثبات سهام )PoW( کار
قبــل از راه اندازی کامــل ETH۲ که به آن 
مرحله ادغام یــا The Merge می گویند، 
الزم است. بعد از انتقال مکانیزم به اثبات سهام، 
اتر دیگر قابل اســتخراج نخواهد بود، بلکه به 
جای آن تراکنش ها با استیکینگ در نودهای 

ویژه تأیید خواهند شد.

ایران در ســال ۲۰۲۱ تعداد ۵۵ اختراع در حوزه 
فناوری نانــو در اداره ثبت اختراع آمریکا منتشــر 
کرد که از این تعداد ۲۱ مورد اختراع به ثبت نهایی 

رسیده و به رتبه بیست سوم نائل شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه استات نانو ستاد 
توســعه فناوری نانــو، در پایان ســال ۲۰۲۱ در 
مجموع ۲۳ هزار و ۷۵۰ اختــراع مرتبط با فناوری 
 )USPTO( نانــو در اداره ثبت اختراعــات آمریکا
ثبت شــد که از این میــزان نزدیک بــه نیمی از 
درخواست های ثبت پتنت، متعلق به کشور آمریکا 
است و کشورهای "چین"، "کره جنوبی"، "ژاپن" و 
"تایوان" کشورهای بعدی در این رده بندی هستند.

 )۱۸۱۱۰ ISO/TS( بر اساس تعریف اســتاندارد
اختراعاتی در حوزه فناوری نانو قرار می گیرند که 

حداقل دارای یک ادعا )Claim( مرتبط با فناوری 
 IPC نانو باشند و یا بر اســاس کدهای طبقه بندی

دارای کد مرتبط با حوزه فناوری نانو باشند.
بر اساس بررســی آماری انجام گرفته از بانک داده 
Orbit مشخص شد که در ســال ۲۰۲۱ مجموعاً 
۲۳۷۵۰ اختــراع در زمینه فناوری نانــو در اداره 
ثبت اختراع آمریکا ثبت شده اند که نسبت به سال 

گذشته حدود ۶ درصد رشد داشته است.
از این تعداد، ۱۴۰۴۴ مورد درخواست ثبت اختراع 
منتشــر شــده و ۹۷۰۵ مورد پتنت گرنت شــده 

هستند.
ایاالت متحده حدود ۴۷ درصد از اختراعات نانوی 
USPTO را به خود اختصاص داده و نکته جالب در 
سال ۲۰۲۱ پیشی گرفتن چین از رقبای منطقه ای 
خود در ثبت اختراعات نانو در USPTO اســت به 
طوری که چین با ۱۶۰۰ درخواســت اختراع نانو 
)۱۱٫۴ درصد( جلوتر از کره جنوبی و ژاپن در رده 

دوم قرار گرفته است.
در جدول زیر تعداد درخواســت های ثبت اختراع 
منتشر شده توسط ۲۰ کشور برتر در حوزه فناوری 
نانو در USPTO در ســال ۲۰۲۱ همچنین سهم 
اخترعات نانوی این کشورها از کل اخترعات ثبت 

شده آن ها در USPTO آورده شده است.
در این رتبه بندی حــدود ۱۶ درصد از اختراعات 
عربستان در USPTO در حوزه فناوری نانو است 
و در این شاخص ایران با ۳۳ درصد باالترین سهم 

را دارد.
ایران در ســال ۲۰۲۱ تعداد ۵۵ اختراع در حوزه 
فناوری نانــو در اداره ثبت اختراع آمریکا منتشــر 
کرده است که از این تعداد ۲۱ مورد اختراع به ثبت 
نهایی رسیده )پتنت( و تعداد ۳۴ مورد درخواست 
ثبت اختراع منتشر شده هســتند. ایران در هر دو 
شاخص در ســال ۲۰۲۱ در رتبه بیست سوم قرار 

دارد.

کسب رتبه ۲۳ جهانی توسط ایران در ثبت پتنت؛

آمریکا و چین رتبه های اول و دوم ایستادند

۸
مهرداد توال زاده :   به نظر شما یک 
کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 
یک کارمند خوب را چطور تعریف 
می کنید؟ آیا تجارب شغلی یا اخالق 
در محیــط کار، فاکتورهای اصلی 
برای شناختن ویژگی های کارمندان 
خوب هســتند؟ آیا شایستگی در 
حوزه ای خاص می تواند به عنوان 
عاملی اصلی بــرای تصمیم گیری 
درباره ویژگی های یک کارمند خوب 

شناخته شود؟
 در حالی که مهارت هــای فنی و دیگر 
مهارت هــای تعریــف شــده ای که در 
شرح وظایف شــغلی آمده است، نقش 
مهمی را در تصمیم گیری راجع به یک 
کارمند بــازی می کننــد، مهارت های 
فردی و انســانی دیگری نیز هستند که 
در بلند مدت کیفیت کارمندان خوب را 

مشخص می کنند.
بیشتر سازمان ها به ویژگی های رفتاری 
و فردی افــراد و تأثیر ایــن ویژگی ها 
بــر مجموعــه بی توجه هســتند. این 
سازمان ها بر این باورند که مهارت های 
فنی، اهمیت بسیار بیشــتری داشته و 
این ویژگی هاست که یک کارمند را به 
کارمندی خوب بدل کرده و کسب و کار 

سازمان را پیش می برد.
با این حــال، باید گفت ایــن طرز تفکر 
اشتباه اســت. زمانی که با یک بحران، 
تغییــر ناگهانی یــا عــدم اطمینان در 
سازمان مواجه شده ایم، همان همکاران 
ما و کارمندان سازمان هستند که باید 
توانایی طبیعی مواجهه با بحران را داشته 
باشند. اینجاســت که خواهیم فهمید 
ویژگی هــای کارمندان خــوب تنها به 
ویژگی ها و توانمندی های فنی و شغلی 

افراد محدود نمی شود.
بنابرایــن در زمان اســتخدام، عالوه بر 
مهارت ها و توانمندی های شغلی افراد 
باید ویژگی هــای کارمندان خوب را در 

نظر بگیریم. 
در ادامه ۸ عادت و ویژگی که بیشــتر 

کارمندان خوب از آن بهره مند هستند 
را با هم بررسی خواهیم کرد.

  کارمندان خوب شنوندگان خوبی 
هستند

ارتباط مناســب و بهینه تنها محدود به 
سخن گفتن نمی شــود؛ توانایی گوش 
دادن و درِک منظور افراد، بدون شــک 
بخشی جدانشــدنی از مهارت ارتباط 

است.
از ویژگی کارمندان خــوب می توان به 
قدرت شنیدن و انعکاس سخنان اشاره 
کرد. این افراد چیزی که شنیده اند را به 
دقت به گوینده منعکس کرده و راجع به 
نظر و حس گوینده از او سؤال می کنند. 
این نوع ارتباط به رشــد و پیشــرفت 

سازمان کمک شایانی خواهد کرد.

  افرادی که هوش هیجانی باالیی 
دارند

در حالی که اعتقاد بر این اســت که 
هنوز هم IQ نقش اصلی را در موفقیت 
شــغلی ایفاء می کند، اما باید گفت 
وقتی قصد دارید کــه نقش خود را 

در محیــط کار محــوری کنیــد 
بــرای مثــال چند 
پــروژه را بــه طور 
همزمان مدیریت 
کنیــد، ترفیــع 
بگیرید،  شغلی 
را  همــکاران 
و  رهبــری 

کنید  مدیریت 
و یا استراتژی سازمان را بازنگری کنید، 

IQ دیگر حرفی برای گفتن نداشته و این 
هوش هیجانی شماست که تعیین کننده 

خواهد بود.
آزمون های مختلفی برای اطالع از هوش 
هیجانی وجود دارد. به راحتی می توانید 
آزمون های هوش هیجانی را در اینترنت 
پیدا کرده و از آن میزان هوش هیجانی 
خود را مطلع شــوید. بــاال بودن هوش 

هیجانی، از ویژگی های کارمندان خوب 
است.

   افرادی که صبور هستند
افرادی کــه صبور هســتند، توانایی و 
ظرفیت تحمل موقعیت های ســخت را 
دارند. این افراد می توانند مسائل را با دید 

علی رغــم باز ببینند. افراد صبور 
بــدون  مخالفــت، 

هیچ گونــه قضاوت 
به حرف های 

گوش  شــما 
و  می دهنــد 
واکنش ســریع 
بــه  ناپختــه  و 
نشــان  موضوعی 

نمی دهند.
از ویژگی های کارمندان مطمئناً یکی 

خوب صبر زیاد اســت. البته باید گفت 
صبر یک فضیلت خدادادی است. با این 
حال به عنوان یک فرد می توانید سعی 
کنید به مسائل منطقی نگاه کنید و به 
دور از قضاوت و احساســات تصمیم 

بگیرید.

  کارمندانی که احساسات خود را 
کنترل می کنند

یکی دیگر از ویژگی هــای کارمندان 
خوب توانایی تفکیک احساســات و 
واقعیــت اســت. کارمنــدان خوب 
احساســات را کنار گذاشــته و تنها 
واقعیات یــک موضــوع را منعکس 
می کنند. ایــن کارمندان، همیشــه 
احساســی ترین لحظات را به بهترین 
شــکل ممکــن مدیریت کــرده و راه 
حل های ارائه شده توســط همکاران 
خود را با آغوش باز مورد استقبال قرار 

می دهند.
با استخدام افرادی که توانایی مدیریت 
مشکالت و تنازعات را دارند، بحث های 
موجود در ســازمان، بــه بحث هایی 

سازنده تر، پخته تر، و محترمانه تر تبدیل 
شده و همه از کار خود لذت خواهند برد.

  افرادی که بــر رفتار و گفتار خود 
تسلط کامل دارند

کنترل بر رفتار یا همان مدیریت بر خود 
ویژگی شخصیتی اســت که همه افراد 
می توانند این ویژگــی را در خود زنده 
نگه دارند. اما یک ســؤال در خصوص 
کنترل بــر رفتار وارد اســت: آیا امکان 
دارد بتوانیــد احساســات و رفتار خود 
را به ســمت مثبت بودن بــرده و آن را 

مدیریت کنید؟
جواب سؤال واضح است، همه انسان ها 
نمی توانند چنین کاری انجام دهند. یک 
ویژگی مهم کارمندان خوب، مدیریت 
احساسات و رفتار است. این کارمندان 
می توانند محیط کار خود را امن و زیبا 
کنند. در این شــرایط کار کردن برای 
همه افراد زیباتر خواهد شــد و بهترین 
کارمندان تصمیمی برای ترک سازمان 

نخواهند گرفت.

  افــرادی که ایــده چندکارگی و 
چندوظیفگی را رد می کنند

افراد موفق در مدیریت زمان دقت باالیی 
دارند زیرا آن ها به طور همزمان خود را 
درگیر چند کار نمی کننــد. تحقیقات 
نشــان می دهد چندکارگی می تواند به 
مغز آسیب برســاند. فردی که بر انجام 
چند کار مختلف به طور همزمان تمرکز 
کرده است، مدام تمرکز خود را از دست 

می دهد و کیفیت کارش پایین می آید.
این موضــوع در طوالنی مــدت باعث 
می شــود افراد نتوانند بــه اهداف خود 
دســت پیدا کنند. کارمندان خوب بر 
کیفیت کار خود تاکید دارند، بنابراین 
از چندکارگــی به دور هســتند. با این 
حســاب می توانید این ویژگــی را نیز 
به عنوان یکــی دیگــر از ویژگی های 
کارمندان خوب به لیســت خود اضافه 

کنید.

  افرادی کــه کیفیت کار خود را در 
سطح باالیی حفظ می کنند

کارمندان خوب به دنبال شرکت هایی 
می گردند که به آن هــا اجازه دهند کار 
و زندگی خود را با برنامــه ای یکپارچه 
برنامه ریزی کنند. روســای باهوش هم 
مجوز انعطاف بیشتر را به این کارمندان 
داده، زیــرا این روســا می دانند هرچه 
انعطاف پذیری در برابــر این کارمندان 
بیشتر باشد کســب و کارشان در مسیر 
درســت تری قرار خواهــد گرفت. یک 
مثال که به همه شما به عنوان مدیران 
کسب و کار توصیه می شود، ایجاد زنگ 
تفریح های کوتاه و مکرر است. تحقیقاتی 
که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت نشان 
داد، اگر شما و همکاران تان به ازای هر 
ساعت کار، ۵ دقیقه اســتراحت کنید 
و در طبیعت پیــاده روی کنید، انرژی و 
تمرکز شــما در طول روز بسیار بیشتر 

خواهد شد.

افرادی که خود را به خوبی مدیریت 
می کنند

مدیریت زمــان را فرامــوش کنید. از 
ویژگی های کارمنــدان خوب می توان 
به مدیریت بر خود اشاره کرد. مدیریت 
بر خود یعنی چه؟ یعنــی زندگی، کار، 
اولویت ها، اهداف خود را با باالترین بازده 
مدیریــت کنید.اگر بتوانیــد خود را به 
خوبی مدیریت کنید، خواهید توانست 
بازده زندگی شــخصی و حرفه ای خود 
را به طور کلی باالتر بــرده، از کار خود 
بیش از قبل راضی بوده، و زندگی خود 
نیز راضی باشــید. هــر کارمند خوبی 
تمام تالش خود را بــه کار می گیرد تا 
به درجه مناســبی از مدیریت بر خود 
برسد و بتواند از زندگی و کار خود بیش 
از قبل لذت ببرد.قطعاً کارمندان خوب 
ویژگی های دیگری نیز دارند. شما آن ها 
را چطور ارزیابی می کنید؟ از نظر شما و 
سازمان تان یک کارمند خوب باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟
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