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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
در فرهنگ شــکوه مند اســام، پدر 
بودنشانی مهم و مقامی واالست و ارزش 
فوق العاده ای دارد. در بینش اسامی، 
پدر امانت داری است که فرزند به وی 
سپرده می شود و او در حفظ و شکوفایی 
این هدیه و امانت الهی می کوشــد و با 
تاش و مجاهدت های بی دریغ خود، 
مانند باغبانــی پر مهــر و عطوفْت به 
پرورش گل های هستی اش می پردازد 
و چه مقامــی از این باالتر که انســان 
شایسته عهده دارِی امانت خداوندی 
گــردد و پــروردگار او را »امین« خود 

بداند.
در تربیت اسامی، کلیدهای سودمندی 
وجود دارد که می تواند راه گشای مسائل 
تربیتی نسل کنونی باشد. در این راستا، 
در حدیثی از امام صادق علیه السام، 
یکی از راه های محترم شدن پدران در 
بین کودکانشــان، الگودهی شایسته 
احترام به پدر اســت. دانای آل محمد 
صلی اهلل علیه و آله در جمله ای کوتاه، 
شــیوه ای مهم از دنیای پُرگهر تربیت 
دینی را چنین بیان می دارد: »با پدرانتان 
خوش رفتار باشید، تا فرزندانتان با شما 
خوش رفتاری کنند«؛ شیوه ای که ریشه 
در بیانات موالی متقیان، امیرمؤمنان 
دارد که فرمــود: »هر کس بــه پدر و 
مادرش نیکی کند، فرزند او به او نیکی 
خواهد کرد« و بدین ترتیب آموختند 
که احترام به پدر را می توان با آموزش 

عملی به فرزندان یاد داد.
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مهرداد آیینه ساز
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

روز والدت امیرالمؤمنین و روز پدرفرخنده

به استقبال از روزمرد و 
پدر برویم

Why Am I So Why Am I So 
Tired, but Tired, but 
Can’t Sleep?Can’t Sleep?
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عدم اجرای مصوبات استانی از سوی بانک ها، برخورد قانونی به همراه دارد؛

اولتیماتوم استاندار اصفهان به بانک های استان
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سد زاینده رود تنها با ده درصد پر شدگی کمترین میزان آبگیری سد های کشور را داشته است

زاینده رود همچنان چشم به راه باران

در آستانه چهل و سومین سالروز 
پیــروزی انقــاب اســامی ایران، 
بیستمین همایش سالیانه گروههای 
کوهنوردی مخابرات شهرستانهای با 
حضور کوهنوردان مخابرات در منطقه 
کوهستانی شاهکوه برگزار شد.  در 

همایش سالیانه گروه های کوهنوردی 
مخابرات اصفهان نجفی مسئول گروه 
کوهنوردی مخابرات اصفهان گزارشی 
از عملکرد سالیانه این گروه ارائه کرد 
و پس از آن امین دهقان هیمالیا نورد 
اصفهانی، به بازگویی خاطرات سفر 

هیمالیا نوردی خود و صعود به قله 
اورســت پرداخت.  گفتنی است، در 
پایان با اهدای لوح صعود، از شرکت 
کنندگان در فتح قلــل باالی چهار 
هزار متر در ســال ۱۴۰۰، قدردانی 

به عمل آمد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفــت: احیای 
منطقه ویژه ناژوان به عنوان ریه شهر اصفهان تنها 

در گرو جریان دائمی زاینده رود است.
مهدی قائلی با بیان این مطلــب افزود: مجموعه 
مدیریت شهری تمام توان خود را در جهت زنده 
نگه داشتن پارک جنگلی ناژوان به خدمت گرفته 
است، چراکه ظرفیت عظیم فضای سبز ناژوان به 
عنوان سرمایه ای گرانبها باید به نسل های بعدی 

تحویل داده شود.
 او با اشــاره به همراهی قابل تحســین مجموعه 
مدیریت شهری و اعضای شــورای اسامی شهر 
در زمینه حفاظت و نگهداری از فضای سبز گفت: 
همانگونه که دغدغه اعضای شــورای اســامی 
شــهر نیز بوده و بارها بر آن تاکیــد کرده اند، کم 

آبی ســال های اخیر باعث ضعیف شدن درختان 
و ناتوانی در تحمل آسیب ها و آفت های محیطی 

و هجوم بیماری های مختلف به آنها شده است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: متاسفانه در 
سالهای اخیر با خشکی زاینده رود و از بین رفتن 
شریان مادی ها، بخش عمده ای از باغات و مزارع 
شخصی مردم نیز در معرض خطر قرار گرفته است.

او افزود: استفاده از ظرفیت پساب شهری، کاشت 
درختان مقاوم به کم آبی، اصاح و توسعه شبکه 
آبیاری قطره ای و استقرار گشت های حفاظت از 
فضای ســبز از جمله اقداماتی است که با هدف 
مدیریت صحیح بحران کم آبی و خشکسالی در 

دستور کار این مدیریت قرار دارد.
قائلی با اشــاره به همجواری منطقه گردشگری 

ناژوان با رودخانه گفت: خشکســالی رودخانه 
زاینــده رود در ایــن ســالها اســتقبال مردم و 
گردشــگران از مراکز گردشــگری ناژوان را نیز 
تحت تأثیر قرار داده و جلوه های زیبای هم نشینی 
مراکز گردشگری و ســاحل زیبای رودخانه را از 

بین برده است.
او با اشاره به استقبال شبانه روزی شهروندان در 
زمان جاری بودن رودخانه از پارک جنگلی ناژوان 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون شــاهد آن هستیم 
که بســیاری از خانواده ها و شهروندان علی رغم 
سرمای هوا حتی تا پاسی از شب در این مجموعه 
به تماشای رودخانه نشسته اند و این خود شاهد 
و گواه لزوم جریان دائمــی زنده رود برای احیای 

منطقه ناژوان است.

همزمان با چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران انجام شد؛

برگزاری همایش سالیانه گروه های کوهنوردی مخابرات اصفهان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

احیای دوباره ناژوان در گرو جریان دائمی زاینده رود است
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جدال ایالن ماسک و جو بایدن خیلی علنی تر شد؛

 صف آرایی اقتصاد سنتی سیاسی
 و مدرن لیبرال رو در روی هم

چرا گریه برای سالمتی بدن مفید است؟

اشک های مفید را بریزید
 مطالبه جامعه صنعتی اصفهان از نمایندگان مجلس:

قوانین یک شبه شوک برانگیز است

چهره  برتر چهره روز

عدم اجرای مصوبات استانی از سوی بانک ها، 
برخورد قانونی به همراه دارد؛

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
خبر داد:

 اولتیماتوم استاندار اصفهان
 به بانک های استان

بهره برداری بیش از ۳۲۰ پروژه با 
اعتباری ۱۸۵۰ میلیارد ریالی

استاندار اصفهان اعام کرد: اجرا نکردن 
مصوبات شــورای گفت وگــوی بخش 
خصوصی با دولت از سوی بانک ها، برخورد 
قانونی به همراه دارد و بعد از دو بار تذکر، 
جریمه مالی برای بانــک خاطی در پی 
خواهد داشت. »سیدرضا مرتضوی« در 

شورای گفت وگوی...

 مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان از بهره بــرداری از پروژه های این 
شرکت در دهه فجر ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: 
همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایران و ایام ا... دهه فجر 
۱۴۰۰ بیش از ۳۲۰ پروژه این شــرکت با 

اعتباری بالغ بر...
88

تیم فوتبال سپاهان با برتری قاطع چهار بر یک مقابل نفت مسجدسلیمان به آرامش رسید تا همچنان به کسب موفقیت در بیست و 
یکمین دوره لیگ برتر امیدوار باشد. 

منبع : خبرگزاری ایرنا

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به فروش:
1-  یک دستگاه کامیونت کمپرسی سیستم زامیاد تیپ Z24NI ، مدل 1398
2- یک دستگاه وانت سیستم مزدا تیپ 1600 مدل 1369 )فیروزه ای روغنی(

EHOL/S 3- یک دستگاه باالبر سالنی چهار چرخ یدک کش ریلی مدل
4- دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی کامیونت 5 تن

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز دو شنبه مورخ 1400/12/02  به منظور بازدید و کسب اطالعات به واحد ماشین آالت 
شهرداری )ساختمان آتش نشانی( مراجعه و در صورت درخواست، جهت دریافت اسناد  به واحد امور قراردادها مراجعه 

و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52240471

آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آالت مستعمل

علی پوربافرانی- شهردار  چمگردان 12
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مریم یادگاری :  رئیس اداره 
امور هنــری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان از اهدای جایــزه ویژه 
خندســتان به بهتریــن نمایش 
کمدی چهلمین جشــنواره تئاتر 

فجر خبر داد.
علــی عطریــان اظهــار کــرد: 
معاونــت  تصمیــم  براســاس 
فرهنگی شــهرداری اصفهان، روز 
ســه شــنبه 26 بهمن همزمان با 
والدت امیرالمؤمنین علی )ع( در 
اختتامیه چهلمین جشنواره تئاتر 
فجر، جایزه ویژه »خندستان« به 
بهترین اثر کمدی که با نظر هیات 
داوران جشــنواره فجر انتخاب و 

معرفی می شود، اهدا خواهد شد.
وی افزود: جشنواره ملی خندستان 
در حوزه کمدی به صورت سالیانه 
برنامه ریزی شده که یک سال در 
بخش نمایشنامه ها و یک سال در 
بخش اجراهای نمایشــی کمدی 

برگزار می شود.
رئیس دفتر تخصصــی هنرهای 
نمایشــی ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان نیز با اشــاره بــه اینکه 
خندستان جشــنواره ای مختص 
نمایش های کمدی اســت، گفت: 
ســومین دوره نمایشنامه نویسی 
جشنواره خندستان در سال ۱۴۰۰ 
برگزار شد و پنجمین دوره اجرای 
صحنه ای و نمایش های بیرونی آن 
نیز در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد 

شد.
علی دادفر با بیان اینکه دبیرخانه 
خندســتان تمامی جشنواره های 
رسمی کشــور را به منظور دعوت 
از مهمانان و یــا رصد آثار و تعیین 
ســطح فنی ژانر کمیک بررســی 
می کند، افزود: طی مذکراه صورت 
گرفته با وزارت ارشاد، خندستان 
یک لوح ســپاس و جایزه در تئاتر 
فجر اهدا می کند؛ بدین معنی که 
یک نمایشنامه کمدی به انتخاب 
داوران جشــنواره برگزیده و از آن 

تقدیرمی شود.
وی با تاکیــد بر اینکــه اصفهان 
خاستگاه تئاتر کمدی است، تاکید 
کرد: درصدد هستیم این هنر فاخر 
را در اصفهان و کشور توسعه دهیم 
و در این راســتا حمایــت ویژه از 
نمایش های کمدی را در جشنواره 
تئاتر فجر مدنظر قرار داده ایم که 
به همیــن منظور در ســفری به 
تهران قرار اســت مذاکراتی برای 
برگزاری این جشــنواره در سال 
۱۴۰۱ با مســئوالن وزارت ارشاد 

داشته باشیم.
رئیس دفتر تخصصــی هنرهای 
نمایشی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان با 
بیــان اینکه چندین نمایشــنامه 
از سومین جشــنواره خندستان 
برای حضــور در جشــنواره تئاتر 
فجر برگزیده شــده، گفت: تمایل 
داریم ارتباط تنگاتنگی با جشنواره 
فجر داشته باشــیم و برگزیده هر 
ساله خندســتان نیز این مجوز را 
داشته باشــد که در این جشنواره 
حاضر شود. وی خاطرنشان کرد: 
شهرداری اصفهان، تاالر هنر را به 
عنوان مرکزی تخصصی با تمامی 
امکانات اعــم از ســالن نمایش، 
دکــور و... در اختیــار دارد که آن 
را به آســانی در اختیار هنرمندان 
و گروه های تئاتــری قرار می دهد 
تا به رونق هنر نمایش در شــهر، 

کمک کند.

برخی از کارشناسان 
معتقدند اگر چه در 
زمستان میزان پر 

شدگی سد زاینده رود 
کم خواهد بود اما به 

دلیل بارش خوب برف 
در سرچشمه ها امید 
است آبگیری سد در 
ماه های ابتدایی سال 

آینده بسیار بیشتر 
باشد

در اصفهان وضعیــت از همه مناطق 
کشور همچنان کم بارش تر است. هر 
چند آب در زاینده رود برای روزهایی 
محدود مهمان اصفهان شــد اما این 
به معنای وضعیت خوب ابی اســتان 
نیســت به همین دلیل بسیاری این 
مدل از بازگشایی محدود و مقطعی 
را ناعاقالنــه و احساســی نامیدند و 
بــه آن انتقادات جــدی وارد کردند 
از جمله رئیس کمیتــه آب مجلس 
شورای اسالمی که اتفاقا عضو مجمع 
نماینــدگان اســتان چهارمحهال و 
بختیاری نیز هســت با بیــان اینکه 
مدیریت ســدها ملی اســت، گفت: 
رهاسازی آب ســد زاینده رود بدون 
منطق بــوده اســت و هیچکس هم 
پاسخگو نیست.. هر چند زاینده رود 
دیروز بسته شد اما برخی از مسوالن 
و متولیان امر خبر از بازگشایی دوباره 
سد و رها سازی آب در زاینده رود با 
توجه به بارش ها تا پایان سال را داده 
اند وعده ای که البته امسال چندین 
بار از سوی مســوالن مطرح شد اما 
در عمل آبی در پشــت سد برای رها 
سازی وجود نداشــت. بر اساس آمار 
دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
که دیروز منتشر شده است، با سپری 
شدن ۱۴۳ روز از ســال آبی، تا 2۳ 
بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
مجموع حجم ذخایر آب در مخازن 
سدهای کشور به حدود 2۱.6 میلیارد 
متر مکعب رسیده که نسبت به مدت 
مشابه سال آبی گذشــته بیانگر ۱۹ 
درصد کاهش اســت.بر این اساس، 
میزان حجم ورودی های ســال آبی 

جاری کاهشــی معــادل ۱۵ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال آبی 
گذشــته دارد، اما با توجــه به اینکه 
ذخایر برفی ســال جــاری تاکنون 
نسبت به ســال قبل بیش از دو برابر 
است، ذوب برف در ماه های آتی باعث 
رشد ورودی  به ســدها خواهد شد. 
در میان همه ســدهای کشور میزان 
پر شــدگی زاینده رود از همه کمتر 
است چیزی معادل ده درصد در رده 
های بعدی سدهای اســتان تهران، 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
و سدهای استان خوزســتان با ۱۷ 
درصد، ۳۳ درصــد و ۴۸ درصد قرار 
دارند بر اســاس این آمار و ارقام آیا 
امکان بازگشــایی دوباره زاینده رود 

وجود خواهد داشت؟
برخی از کارشناســان معتقدند اگر 
چه در زمستان میزان پر شدگی سد 
زاینده رود کم خواهد بود اما به دلیل 
بارش خوب برف در سرچشــمه ها 
امید است آبگیری ســد در ماه های 
ابتدایی ســال آینده بســیار بیشتر 
باشد گفته می شود هنوز بارش ها در 
کوهرنگ و سرچشمه های زاینده رود 
کمتر از میزان بلند مدت است اما تا 
پایان سال این کمبود جبران خواهد 

شد آنگونه که مدیر کل هواشناسی 
استان اصفهان گفته است :بارش های 
سال زراعی جاری در سرچشمه های 
زاینده رود نســبت به سال گذشته 
بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده 
اســت.حمیدرضا خورشیدی  افزود: 
بارش های سرچشمه های این استان 
در سالجاری نسبت به سال گذشته 
خیلی بهتر شــده و بهبود پیدا کرده 
است اما هنوز تا رســیدن به شرایط 
نرمال و عادی بلندمدت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بارش ها در کوهرنگ 
هفت درصد کمتر از شــرایط نرمال 
است ادامه داد: احتمال اینکه بارش ها 
در سرچشــمه ها تا پایان زمستان به 
میانگیــن بلند مدت برســد وجود 
دارد، اما دوره خشکســالی طوالنی 
مدت را پشت ســر گذاشتیم که این 
دوره طوالنی مــدت اثرات خود را بر 
هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژی، 
بلندمدت و کشاورزی گذاشته است 
و رســیدن به شــرایط عادی زمانبر 
اســت.مدیر کل هواشناسی استان 
اصفهــان اظهار داشــت: بارش های 
یکســاله و دوســاله نرمال و عادی 
نمی تواند خشکسالی طوالنی مدت 
و چند ساله هیدرولوژی و کشاورزی 

را جبران کند.  
هواشناسی کشور پیش بینی می کند 
امسال اســفند و فروردین پر بارشی 
در پیش خواهیم داشــت امیدها به 
همین پیش بینی موجب شده تا به 
کشاورزان اصفهانی وعده بازگشایی 
زاینده رود برای نوروز داده شــود اما 
این هم وعده ای است که هنوز نمی 
توان برای قطعیت آن امیدوار بود اما 
هواشناســی پیش بینی کرده که در 
هفته های اینده بــه دلیل تغییرات 
دمایی و اقلیمی بارش های خوبی در 
در آسمان کشور شاهد خواهیم بود 
البته به شــرطی که این باران ها در 

جایی که باید ببارد.
در نهایت بر روی کاغذ و بر اســاس 
داشته های هم اکنون سد و مخازن 
آبی اســتان اصفهان بایــد منتظر 
خشکسالی و کم آبی برای سال آینده 
باشــیم هر چند اما و اگر ها و پیش 
بینی ها می گویند اوضاع آنقدرها هم 
بد نیست اما فعال اصفهان همچنان 
در خطر خشکسالی قرار دارد. اتفاقی 
که مــی تواند اصفهــان منابع آبی و 
محیط زیست و آثار و ابنیه تاریخی و 
بخش های مهمی از صنعت کشور را 

در آستانه بحران قرار دهد.

سد زاینده رود تنها با ده درصد پر شدگی کمترین میزان آبگیری سد های کشور را داشته است

زاینده رود همچنان چشم به راه باران
مرضیه محب رسول :     بررســی وضعیت بارش ها پر 
شدگی نامتقارن سد ها در سطح کشور را نشان می دهد. هر 
چند سدها و مخازن آبی در جنوب و به خصوص هرمزگان 
در مرز پر شــدگی کامل قرار دارد اما درمناطق مرکزی 
کشور و به خصوص اصفهان و تهران وضعیت سدها تعریف 

چندانی ندارد. 
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در شــــــهر 

رئیس اداره امورهنری شهرداری اصفهان 
خبر داد:

اهدای جایزه »خندستان« 
به بهترین اثر کمدی در 

جشنواره تئاتر فجر

چرا گریه برای سالمتی بدن مفید است؟

اشک های مفید را بریزید
پریســا جمدی:    گریه یک احســاس مشــترک بیــن تمام 
انسان هاست و ممکن است فرد در پاســخ به اتفاقات مختلف گریه 

کند.

    چرا انسان گریه می کند؟
محققان دریافته اند که گریه هم برای جســم و هــم روح و ذهن 
می تواند مفید باشد. و این مزایا با اولین گریه انسان در هنگام تولد 
شروع خواهد شد. برای اطالعات بیشــتر در مورد فواید گریه این 

مقاله را مطالعه کنید.
بدن را سم زدایی می کند: ســه نوع مختلف اشک وجود دارد: اشک 
رفلکس، اشک های پایه ای و اشک احساسی. اشک رفلکس، غبار و 
آلودگی مانند دود و گردو خاک را از چشم ها پاک می کند. اشک های 
پایه ای چشمهای شما را روان می کنند و از آنها محافظت می کنند. 
اشک های احساسی نیز مزایای زیادی برای سالمتی دارند. در حالی 
که اشک های پایه حاوی ۹۸ درصد آب هستند، اشک های احساسی 

حاوی هورمون های استرس و سایر سموم هستند.
باعث خودتسکینی می شــود: گریه یک راه حلی برای خالی کردن 
و تســکین دادن خود اســت. به گفتهٔ محققان، گریه کردن باعث 
فعال شدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک می شود. سیستم عصبی 
پاراسمپاتیک به هضم غذا و آرامش بدن کمک می کند. البته باید 
بدانید که اثرات مثبت ناشی از گریه کردن فوری نمایان نمی شوند. 
چندین دقیقه پس از گریه طول می کشــد تا متوجه نتایج مثبت 

گریه شوید.
درد را کاهی می دهد: گریه کردن به مدت طوالنی باعث آزاد شدن 
اکسی توســین و اپیوئید اندوژن، که با نام اندورفین نیز شــناخته 
می شود، خواهد شد. این مواد آزاد شده باعث کاهش درد فیزیکی 
و روحی می شــوند. زمانی که اندورفین در بدن آزاد می شود بدن 
ممکن است به مرحله ای از بی حسی برسد. اکسی توسین نیز به ایجاد 

احساس آرامش و سالمت بدن کمک می کند.
خلق و خو را بهبود می بخشد: گریه، به خصوص گریه بلند، عالوه بر 
کاهش درد، باعث بهبود خلق و خو نیز می شود. گریهٔ بلند همراه با 
هق هق می تواند باعث شود که هوای خنک استشمام کنید. تنفس 
در هوای خنک می تواند به تنظیم و حتی کاهش دمای مغز شــما 

کمک کند. در نتیجه، باعث بهبود خلق و خو خواهد شد.
باعث جلب توجه دیگران می شــود: وقتی خیلی ناراحت هستید، 
با گریه می توانید به بقیه بفهمانید که نیاز به حمایت و پشــتیبانی 
دارید. درست مانند دوران کودکی که با گریه نظر دیگران را جلب 
می کردیم. اکثر اوقات با این کار توجــه و حمایت دیگران را جلب 

خواهید کرد.
غم و اندوه را کاهش می دهد: سوگواری یک فرآیند است که شامل 
غم و اندوه، بی حسی، گناه و خشــم می باشد. گریه در طول دوران 
سوگواری بسیار مؤثر و مفید است و حتی به شما کمک می کند تا 
با غم از دست دادن عزیزانتان نیز کنار بیایید. هر شخصی به روش 
مختلفی با سوگواری کنار می آید. در صورتی که به طور مداوم و زیاد 
گریه می کنید و گریه باعث ایجاد اختالل در روند عادی زندگی شما 

شده، باید به تراپیست مراجعه کنید.
باعث ایجاد تعادل احساسی و عاطفی می شود: گریه تنها در واکنش 
به غم و اندوه نیست، بلکه گاهی فرد از فرط خوشحالی یا ترس گریه 
می کند. محققان بر این باورند که گریــه می تواند به ایجاد تعادل 

احساسی و عاطفی فرد کمک کند.
به نفس کشیدن کودک کمک می کند: نوزاد پس از بیرون آمدن از 
رحم، اولین کاری که می کند گریه اســت. نوزادان اکسیژن خود را 
در داخل رحم از طریق بند ناف دریافت می کنند. هنگامی که نوزاد 
به دنیا می آید، خودش باید با بینی نفس بکشد. گریه اولین واکنش 
نوزاد پس از آمدن به این دنیا است. گریه همچنین به خارج شدن 

هرگونه مایع اضافه در ریه ها، بینی و دهان نوزاد کمک می کند.

    چه زمانی باید به دنبال کمک باشید؟
گریه در پاســخ به موضوعات خوشــحال کننده یا ناراحتی کننده 
کاماًل طبیعی است. اگر احساس می کنید که نیاز به گریه دارید اصاًل 
خجالت نکشید و گریه کنید. اما گریه۰ٔ بیش از حد که باعث ایجاد 
اختالل در روند عادی زندگی روزمره شود، غیر طبیعی است و نیاز 
به مداخله تراپیست دارد. چراکه ممکن است این عالئم نشان دهنده 
افسردگی باشند. عالئم دیگر افســردگی عبارتند از: احساس غم و 
اندوه یا ناامیدی، احساس تحریک پذیری یا سرخوردگی، تغییرات 
کمبود انرژی، مشــکل کم  در اشتها یا کاهش وزن یا افزایش وزن، 
خوابی یا خواب بیش از حد، دردهای غیر قابل توضیح، فکار مرگ یا 

خودکشی.

    نکته نهایی
گریه خوب است و برای بدن مفید اســت. اگر فکر می کنید نیاز به 
گریه کردن دارید حتماً گریه کنیــد. گریه یک روش طبیعی برای 

ابراز احساسات است.
Source: https://www.healthline.

com/health/benefits-of-
crying#takeaway

معاون خدمات مشترکین و درآمد 
آبفای استان اصفهان خبر داد؛

واگذاری بیش از 
30 هزار انشعاب در 

10 ماهه 1400

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 
اصفهان می گوید: در ۱۰ ماهه نخســت امسال 
۱۹ هزار و ۵۹۳ انشــعاب جدید آب و ۱2 هزار 
۵۱6 انشــعاب جدید فاضالب بــه متقاضیان 

واگذار شده است.
سید محسن صالح افزود: با احتساب انشعابات 
جدید، تعداد کل انشعابات واگذار شده در ۹۸ 
شهر و ۹۴۹ روستای تحت پوشش شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان بــه ترتیب به یک 
میلیون و ۴۳2 هزار و 2۰6 انشعاب آب و ۷2۸ 

هزار و ۸6۳ انشعاب فاضالب رسید.
وی در عین حال آحاد انشعابات آب واگذار شده 

را دو میلیون و ۴۱۰ هــزار و ۱۵۸ واحد و آحاد 
انشــعابات فاضالب واگذار شده را یک میلیون 
و ۵۴۰ هزار و ۱۸۱ واحد اعــالم کرد و گفت: 
ممکن است به ازای هر انشــعاب واگذار شده، 
چند واحد از یک انشعاب اســتفاده کنند و به 
همین دلیل همواره تعداد آحاد بیشتر از تعداد 

انشعابات است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 
اصفهان در عین حال از کشــف ۵۸۴ انشعاب 
غیرمجاز آب و فاضالب تا پایان دی ماه امسال 
خبر داد و گفت: بــا پیگیری های به عمل آمده 
تا کنون 2۹۹ انشــعاب تعیین تکلیف شده و 

بقیه در حال سپری کردن مراحل قانونی خود 
هستند.

صالح همچنین از شناســایی ۷۴ هزار و ۱۵2 
کنتور خراب آب در این مدت خبر داد و گفت: 
تا کنون 2۱ هزار و ۹۵۰ کنتــور به طور کامل 
تعویــض شــده و کار تعمیر و تعویض ســایر 

کنتورها نیز ادامه دارد.
وی در پایان از قرائــت ۷ میلیون و ۳۸۷ هزار و 
۷۴۰ فقره کنتور آب در ۱۰ ماهه نخست امسال 
خبر داد و افزود: به طــور میانگین هر ۵۱ روز 
کنتورهای آب در سطح استان قرائت می شود 

که این فاصله باید به ۴۵ روز کاهش یابد.

دانستنی ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

هوای اصفهان از پایتخت هم آلوده تر است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

کاالهای اساسی به اندازه کافی در اصفهان 
ذخیره شده است معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفــت: آلودگی هوای اصفهان در 

وضعیتی به مراتب ناسالم تر از کالن شهر تهران بوده، به گونه ای که در سال جاری تهران 
بیش از ۱۰ روز هوای پاک و اصفهان تنها ۴ روز هوای پاک داشته است. مهران زینلیان، 
معاون هماهنگی امور عمرانی اظهار داشــت: آلودگی هوای اصفهان در وضعیت کاماًل 
نامساعدتری نسبت به کالن شهر تهران قرار دارد و این موضوع بیشتر از هر زمان دیگر 
اصرار بر رعایت ماده های قانونی هوای پاک را برای ســایر دستگاه ها و نهادها و به ویژه 

آحاد مردم الزامی و الزم االجرا می سازد.
 وی تصریح کرد: آلودگی هوای اصفهان در وضعیتی به مراتب ناســالم تر از کالن شهر 
تهران بوده، به گونه ای که در ســال جاری تهران بیش از ۱۰ روز هوای پاک و اصفهان 

تنها ۴ روز هوای پاک داشته است. 
زینلیان بیان داشــت: مواد موجود در قانون هوای پاک، تکالیفی کاماًل مبرهن و متقن 
برای همه دســتگاه ها تعیین و تنظیم کرده اســت. معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهان، تصریح کرد: قانون هوای پاک، آیینی الزم االجراســت وگرچه 
بعضاً اجرای ماده هایی از آن هزینه بر اســت، لیکن منفعــت عمومی حاصل از اجرای 
آن به خصوص برای بهداشــت عمومی جامعه بیشتر از هزینه های آن است؛ همچنین 
دستگاه های مجری از طریق عوارض ناشی از آالیندگی که صنایع می پردازند و میزان 
کمک های بالعوض و تسهیالت تشویقی اعطایی، می توانند برای هزینه های اجرای این 

قانون استفاده مؤثر کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: هیچ مشــکلی در زمینه ذخایر کاالهای 
اساسی و استراتژیک وجود ندارد و بر اساس میانگین تعریف شده، گندم و برنج به اندازه 
کافی از بنادر کشور وارد استان می شود. محسن ضیایی، افزود: میزان ذخیره سازی کاالهای 
اساسی، باالتر از نیاز سه ماهه استان است و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. وی 
تاکید کرد: برای ایام عید هم هیچ کمبودی در زمینه ذخیره این کاالها در اســتان وجود 
ندارد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان تاکید کرد: ذخیره کاالهای استراتژیک، 
ارتباطی به بازار ندارد و در اختیار ماســت که در زمان حاضر نیز باالتر از نیاز سه ماهه، در 
استان ذخیره سازی شده است. وی اضافه کرد: اداره کل غله ُمتولی نگهداری ذخایر اساسی 
برای مواقع بحرانی است که در اینگونه مواقع، دولت ورود پیدا می کند. ضیایی خاطرنشان 
کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی که تا چندی پیش تحت نظارت وزارت صمت قرار 
داشت در زمان حاضر جزو اداره های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و تأمین، 
نگهداری و توزیع کاالهای اساسی را بر عهده دارد. وی بیان کرد: این اداره متولی ساماندهی، 
ذخیره و توزیع گندم، برنج، شکر و روغن است اما کار اصلی آن، بیشتر در زمینه گندم، آرد 
و نان نمود پیدا می کند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: ســرانه گندم در 
استان حدود هشت کیلو گرم است که بخشی از آن در صنف و صنعت و بخش دیگر در آرد 

و نان مصرف می شود.

عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
الزم است مناطق کم برخوردار شهر اصفهان 
که شــرایط و ضوابــط خاصی دارنــد را در 
بودجه بندی سال آینده شــهرداری اصفهان 
مد نظر قرار دهیم. مجید نادراالصلی در جلسه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: 
ما باید بودجه شــهر اصفهان را ریال به ریال 
و دقیق بررســی کنیم که البته برخی از کم 
و زیاد شــدن آن آزرده خاطر می شــوند اما 
برای تصویب آن باید دقت الزم شود زیرا این 

اعتبارات را مردم تأمین کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه قبل از حساب کشــی در 
این جایگاه باید به سیاست هایمان توجه کنیم، 
اظهار داشــت: همچنین انتظار داریم مسئله 

شــهر الکترونیک و هوشمند ســازی شهر تا 
پایان خرداد سال آینده برقرار شود تا ارتباط 
مستقیم با مردم و حذف واسطه ها محقق شود.

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با تقدیر 
از برنامه های فرهنگی شهرداری در ایام دهه 
فجر اضافه کرد: تبلیغات شهری باید به صورت 
مردمی اداره شــود و ما از مدیریت فرهنگی و 
خدمات شــهری توقع داشــتیم این جشن، 
شادی و تبلیغات به درون کوچه ها و محله ها 

برده شود.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز 
در این جلســه گفت: شورای شــهر در حال 
تنظیم بودجه شــهرداری اصفهان و برگزاری 
کمیســیون تلفیق شوراســت و در 2 هفته 

گذشته ردیف های بودجه، منطقه به منطقه 
و ســازمان به سازمان بررسی شــده است تا 
بودجه ای مناسب، موفق و تاثیرگذار در صحن 

شورا به تصویب برسد.
محمــد نورصالحی افزود: در ســی و یکمین 
جلسه علنی شورای شهر که اول اسفند امسال 
برگزار می شود بودجه سال آینده شهرداری 

اصفهان تقدیم شورا می شود.
یکی دیگر از اعضای شــورای اســالمی شهر 
اصفهان در نطق میان دســتور جلسه علنی 
امــروز گفــت: حقــوق برخــی از کارکنان 
شهرداری اصفهان زیر خطر فقر است چنانکه 
مجبور هستند در خارج از ســاعت کاری به 

مسافرکشی اینترنتی بپردازند.

محمد رضا فــالح افزود: برخــی از کارکنان 
شهرداری با حداقل حقوق سه تا چهار میلیون 
تومانی کار 2 نفــر را انجام می دهند که نمونه 
بازر آن برخی از رانندگان اتوبوس هستند که با 
حقوق حداقلی از صبح تا شب به مردم صادقانه 

خدمت می کنند.
وی با تاکید بر لزوم رســیدگی به معیشــت 
کارکنان شهرداری، تصریح کرد: ما باید روحیه 
جهادی، همراه با مردم بودن و در دســترس 
بودن را در رفع مشکالت موجود داشته باشیم. 
به گــزارش ایرنا، با دعــوت از عضو علل بدل 
شورای شــهر اصفهان طبق نامه فرمانداری 
نفر سیزدهم عضو شورای شهر باید در جلسه 
علنی حاضر و معارفه می شد که فرد منتخب 
غایب بود. همچنین 2 نفر از اعضای شــورای 
شــهر ابوالفضل قربانی و احمد رضا مصور به 
عنوان عضو کمیسیون سالمت اداری و طرح 

شفافیت آن انتخاب شدند.

عضو شورای درجلسه علنی شورای اسالمی شهراصفهان خواستارشد:

توجه به مناطق کم برخورداردربودجه بندی سال آینده
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رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان از افتتاح سه پروژه درمانی در بیمارستان شهید 
بهشتی اردستان خبر داد. علی صادقی، در حاشیه افتتاح چند پروژه، اظهار کرد: امروز با 
حضور مسئوالن شهرستان سه پروژه خیرساز در بیمارستان شهید بهشتی اردستان افتتاح 
شد. وی افزود: بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی اردستان به دلیل فرسودگی نیاز به 
بازسازی داشت که خوشبختانه با ورود خیران و صرف هزینه ۸ میلیارد ریال این بخش 
به طور کامل بهسازی و بار دیگر به بهره برداری رسید. رئیس بیمارستان شهید بهشتی 
اردستان با بیان اینکه ساخت دو واحد همراه سرا در محوطه بیمارستان با هزینه بالغ بر 
۷.۵ میلیارد ریال توسط خیران ساخته و به بهره برداری رسید، گفت: همچنین به دلیل 
حجم بستری بیماران کرونایی در بخش »آی سی یو« و کمبود تخت در این بخش، 
طرح توسعه بخش آی سی یو مورد نیاز بود که با صرف هزینه ۳ میلیارد ریال توسط 
دانشگاه علوم پزشکی و خیران تعداد تخت های این بخش افزایش یافت. به گزارش 
ایسنا، صادقی با اشاره به کمک های یک ماه گذشته خیران شهرستان به بخش درمان، 
گفت: اهدای لباسشویی صنعتی و کنسول سقفی برای اتاق عمل و... از کمک های 
خیران بخش سالمت بوده است. خوشبختانه مشارکت خیران در بخش درمان همواره 

بسیار مؤثر و راهگشا کادر درمان بوده است.
وی تصریح کرد: با موافقت دانشگاه علوم پزشکی عملیات ساخت بخش گوارش در 
بیمارستان اردستان به زودی توسط خیران در زمینی به مساحت ۱۵۰ متر مربع شروع 
خواهد شد. رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان با اشاره به کمبودهای بیمارستان 
شهید بهشتی، گفت: البته تجهیزات قابل توجهی در دو سال گذشته توسط خیران به 
بیمارستان شهید بهشتی اهدا شده است، ولی حجم استفاده از آنها باعث فرسودگی 
دستگاه ها شده که نیازمند دستگاه های جدید جایگزین شود. صادقی با اشاره به حجم 
متقاضیان بخش اطفال و نوزادان بیمارستان، افزود: خیران و مردم نیک اندیش شهرستان 
اردستان می توانند کمک های نقدی خود به بخش درمان را به شماره حساب بیمارستان 

شهید بهشتی اردستان به شماره ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۱۲۶۸۶۹ واریز کنند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خبر داد:
 افتتاح سه طرح

در بیمارستان شهید بهشتی اردستان

اردستان
 ۹۰ از  بیـش  حاضـر  حـال  در 
کرونـای  آزمایـش  درصـد 
مراجعـه کننـدگان در گلپایـگان 
مثبت اعالم می شـود. مدیرشـبکه 
شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت 
گلپایـگان بـا بیـان اینکـه در حـال 
حاضـر ۴۰ درصـد جمعیت باالی 
گلپایـگان  شهرسـتان  سـال   ۱۸
را  کرونـا  واکسـن  سـوم  نوبـت 
 ۳۴ گفـت:  کرده انـد  دریافـت 
هـزار نفـر از جمعیـت بـاالی ۱۸ 
سـال شهرسـتان هـم هنـوز بـرای 
تزریـق نوبت سـوم واکسـن اقدام 
اصغرصبوحـی  علـی  نکرده انـد. 
از کسـانیکه نوبـت سـوم واکسـن 
خواسـت  نکرده انـد  دریافـت  را 

بـرای جلوگیـری از ابتال به سـویه 
بـرای  سـریعتر  هرچـه  اُمیکـرون 
بـه  نوبـت سـوم واکسـن  تزریـق 
کننـد.  مراجعـه  منتخـب  مراکـز 
اداره  رئیـس  مهدیـان؛  مصطفـی 
گلپایـگان  پـرورش  و  آمـوزش 
هـم از تعطیلی مدارس شهرسـتان 
گفـت:  و  داد  خبـر  گلپایـگان 
در حـال حاضـر بـه دلیـل شـیوع 
شهرسـتان  در  اُمیکـرون  سـویه 
دانـش  سـالمت  حفـظ  بـرای  و 
از  آموزشـی  واحـد   ۲۴ آمـوزان 
شهرسـتان  آموزشـی  واحـد   ۲۸
تعطیـل شـده اسـت و کالس های 
درس بـه صورت مجـازی برگزار 

می شـود.

یـک محمولـه ۶۷۳ کیلوگرمـی تریـاک کـه داخـل یک بیـل مکانیکی 
جاسـاز شـده بـود در فالورجـان کشـف شـد. جانشـین فرمانـده انتظامی 
اسـتان با اشـاره به برخورد ماموران انتظامی با عامالن فروش مواد مخدر 
در شهرسـتان فالورجـان گفت: با اطالع مامـوران از انتقال یک محموله 
سـنگین تریاک با یک دسـتگاه بیل مکانیکی بوسـیله دو قاچاقچی وارد 
عمـل شـدند. سـرهنگ محمدرضا هاشـمی فـر افـزود: مامـوران پس از 
هماهنگی هـای قضایـی خـودروی تریلـر حامـل بیـل مکانیکـی را حین 
ورود بـه محـور مواصالتـی شهرسـتان شناسـایی و متوقف کـرده و ۶۷۳ 
کیلـو و ۸۵۰ گـرم تریـاک را که به صورت ماهرانه ای در محفظه پشـتی 
بیل مکانیکی جاسـاز شـده بود کشـف کردند. وی گفت: دو قاچاقچی 

دسـتگیر و تحویـل مراجع قضایی شـدند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

صنعت خودرو تا رقابتی نشود مشکالت پابرجاست
بخش  به  که  است  بهتر  اسالمی گفت: صنعت خودرو  مجلس شورای  در  عمران  یک عضو کمیسیون 
خصوصی واگذار شود تا این صنعت رقابتی شود، چراکه در سایه رقابت است که کیفیت و کمیت به موازات 

یکدیگر رشد می کنند.
رحمت اهلل فیروزی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت نابسامان خودرو و سخنان مقام معظم رهبری درباره 
کیفیت پایین خودروها، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به درستی در این باره تأکید کردند که وضعیت نابسامان 
خودرو در کشور باید ساماندهی شود و مجلس هم در این باره پیگیری های الزم را انجام خواهد داد. در جلسه 
اخیری هم که با مدیران ایران خودرو و سایپا در کمیسیون صنعت مجلس با حضور تعدادی از نمایندگان 
مطرح شد توضیحاتی درباره کیفیت پایین خودروها و وضعیت نابسامان آن از مدیران این دو شرکت خواسته 

شد که قول دادند براساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری تالش می کنند تا این مشکالت رفع شود.
وی افزود: درباره اصل موضوع، دولت باید سیاست گذاری داشته باشد که براساس فرمایشات مقام معظم 

رهبری اقدام کند تا نگرانی های مردم رفع شود.

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: البته نگاه های متفاوتی درباره چگونگی اداره کردن 
صنعت خودرو وجود دارد و فعاًل صنعت خودرو کشور در دست دولت است. اما با توجه به سیاست ها و 
تأکیدات مقام معظم رهبری که باید کار برای بخش خصوصی باز و تسهیل شود این خواسته ها باید محقق 
شود. دولت سیزدهم باید براساس سیاست های ابالغی رهبری زمینه الزم را برای رسیدن به این مقصود فراهم 
کند. فیروزی تصریح کرد: معتقدم باید رقابت در صنعت خودرو را به وجود بیاوریم، چراکه رقابت در داخل 
باعث ارتقای کیفیت خودروها و کاهش قیمت این محصول می شود. با نگاهی که از اول امام راحل و اکنون 
مقام معظم رهبری دارند که امور را باید به خوِد مردم واگذار کنیم در صنعت خودرو نیز باید دست بخش 

خصوصی را باز کنیم و این صنعت را به دست متخصصان آن بسپاریم تا دولت ناظر و مجری نباشد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین صنعت خودرو بهتر است که به بخش خصوصی واگذار شود تا این صنعت 
رقابتی شود. در تولید هر محصولی اگر رقابت وجود نداشته باشد کیفیت آن محصول افزایش نمی یابد و در 
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شهرستان

رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی 
درخت  گفت:  اصفهان  استان  آبخیزداری  و 
کهنسال بَنه معروف به »پیرقوچ« با قدمت بیش 
از ۳۰۰ سال به عنوان اثر طبیعی ثبت ملی شد. 
رضا شفیعی با بیان اینکه »پیرقوچ« تک درخت 
داشت:  اظهار  شد،  ملی  ثبت  دهاقان  کهنسال 
تک درخت بَنه )پسته کوهی( روستای قمیشلو 
به  قانونی  تشریفات  از  پس  دهاقان  شهرستان 
شماره ۹۴۷ در بهمن ماه سال جاری در فهرست 
میراث طبیعی کشور به ثبت رسید و هفته پیش 
بیان  با  ابالغ شد. وی  استان  به  تاییده آن  نامه 
اینکه مردم محلی این تک درخت را پیرقوچ 
می نامند، افزود: سن این درخت کهنسال به بیش 
از ۳۰۰ سال می رسد. رئیس اداره جنگل کاری 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
اصفهان با بیان اینکه این درخت دارای شناسنامه 
ارتفاع  متر   ۹ حدود  پیرقوچ  داد:  ادامه  است، 

و ۱.۵ متر قطر دارد و محیط پیرامون آن پنج 
متر است. شفیعی خاطرنشان کرد: با ثبت ملی 
این درخت کهنسال و تأمین اعتبارات از سوی 
سازمان جنگل ها، تالش می کنیم مشابه اقدامات 
حفاظتی برای سرو ابرقو در استان یزد، حدود 
صد متر مربع پیرامون این درخت را محصور 
کنیم تا این میراث طبیعی با حساسیت بیشتری 
حفظ شود. همچنین محمدجواد آقاسی رئیس 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دهاقان 
حدود  از  پس  کهنسال  درخت  این  داشت: 
منابع  اداره  درخواست  و  پیگیری  سال  چهار 
طبیعی شهرستان و با مشارکت و همکاری اداره 
سال  دربهمن  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
جاری به شماره ۹۴۷ به عنوان یک اثر طبیعی 
و ارزش ملی به ثبت وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری کشور رسید.

گردنه کلوسـه با بیش از ۴۰ سـانتی متربرف مسـدود شـده و راه ارتباطی 
روسـتای کمـران هـم بسـته اسـت. رئیـس اداره راهـداری وحمـل و 
نقـل جـاده ای شهرسـتان فریدونشـهر گفـت: از ۸۵ روسـتای شهرسـتان 
فریدونشـهر، راه ارتباطـی ۷۶ روسـتا بازگشـایی کامـل شـده، ولـی راه 
ارتباطـی ۹ روسـتا مسـدود اسـت. سـعید محمـد خانـی افـزود: گردنـه 
کلوسـه راه ارتباطی ۸ روسـتای وستگان، کلوسـه، دورک، کاهگانک، 
کاهـگان بـاال، کاهـگان پاییـن و وزوه اسـت. رئیـس اداره هواشناسـی 
شهرسـتان فریدونشـهر نیز میانگین بارش ها در را حدود ۹ میلیمتر اعالم 
کـرد و گفـت: میانگیـن بارش بـرف در فریدونشـهر ۱۲ سـانتی متر ودر 

ارتفاعـات بیـش از ۲۰ سـانتی متـر بوده اسـت.

رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری:

»پیرقوچ« تک درخت کهنسال دهاقان ثبت ملی شد

رئیس اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان 
فریدونشهر:

گردنه کلوسه و راه ارتباطی روستای 
کمران بسته است

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان خبر داد:

 مثبت شدن آزمایش کرونای
بیش از ۹۰ درصد مراجعه کنندگان

جانشین فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

 جاسازمحموله تریاک
در بیل مکانیکی

آگهــي مناقصــه
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»با بستن کمربند ایمنی، استفاده از آن را  برای نسل آینده نهادینه کنیم.«نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه 
عمومی یك مرحله ای واگذار نماید، بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر 

گرفتن اینكه "قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" براي شرکت در فرآیند 
مناقصه هاي زیر دعوت به عمل مي آید.

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهردیف
47،216،317،8062،361،000،000ساخت و نصب 36 عدد باکس 6×8 متري زیرگذر اصغر آباد شهرستان خمینی شهر40013156/4ارزیابي ساده )تجدید(1
17،606،455،709881،000،000بهسازي محور کاسگان - سیاه گلك از توابع شهرستان سمیرم40013158/4ارزیابي ساده )تجدید(2
10،209،426،078511،000،000بهسازي محور گردشگري عباس آباد40013159/4ارزیابي ساده )تجدید(3
10،250،912،330513،000،000تعریض پل راه آهن امامزاده سلطان حسین نطنز) ابیازن(40013187/1ارزیابي ساده 4
9،761،442،847489،000،000تعریض پل گیشنیزجان شهرستان چادگان40013188/1ارزیابي ساده 5
5،910،340،060296،000،000ساخت و نصب 26 عدد باکس بتني 2*3 کمشچه شهرستان برخوار40013189/1ارزیابي ساده 6
49،999،999،9992،500،000،000لكه گیري و روکش آسفالت گرم محور زرین شهر - ورنامخواست - سفید دشت40013190/1ارزیابي ساده7
11،674،669،214584،000،000ساخت 14 عدد باکس 8×6 متري زیرگذر کمیتك شهرستان چادگان40013114/10ارزیابي ساده )تجدید(8
18،913،292،987946،000،000پروژه بهسازی و دو بانده نمودن محور دیسمان40013122/5ارزیابي ساده )تجدید(9
16،125،655،000807،000،000خرید، نصب و اجراء سیستم روشنایی نقاط پرتصادف کاشان و آران و بیدگل40013148/5ارزیابي ساده )تجدید(10
31،655،724،1321،583،000،000تكمیل، بهسازي، ایمن سازي و روکش آسفالت گرم میدان ترگل و محور بادرود - امامزاده40013152/5ارزیابي ساده )تجدید(11
14،905،084،711746،000،000نصب 30 عدد باکس 6×8 متر زیر گذر شهرك صنعتي دهاقان به همراه رادیه واقع در محور دهاقان - شهرضا40013171/3ارزیابي ساده )تجدید(12
10،655،603،343533،000،000تكمیل و تعریض پل های محور بوئین میاندشت -خوانسار شهرستان بوئین میاندشت40013172/3ارزیابي ساده )تجدید(13
19،097،950،850955،000،000بهسازي محور تزره شهرستان فریدونشهر40013164/4ارزیابي ساده )تجدید(14
22،999،999،9991،150،000،000بهسازي و روکش آسفالت گرم راههاي شهرستان نجف آباد40013176/2ارزیابي ساده )تجدید(15
8،238،922،832412،000،000بهسازي و زیر سازي میدان مسجد الحسین کاشان40013179/2ارزیابي ساده )تجدید(16
67،819،502،2023،391،000،000اجراي عملیات اساس و آسفالت بخشي از محور هونجان گرموك از توابع شهرستان شهرضا40013180/2ارزیابي ساده )تجدید(17
11،989،529،665600،000،000روکش اسالري سیل محور روستایي سفتجان - ننادگان از توابع شهرستان فریدن40013185/2ارزیابي ساده )تجدید(18
359،421،520،64011،089،000،000عملیات ساخت 10 دستگاه عرشه پل خرپایی به دهانه 45 متر تیپ استاندارد40013186/2ارزیابي کیفي فشرده با معیار  )تجدید(19
14،443،969،444723،000،000تكمیل بهسازي ورودي حنا ) حدفاصل سه راهي سد - ورودي حنا (40013191/1ارزیابي ساده 20
5،143،819،365258،000،000بهسازي محور آقاگل - مغاندر از توابع شهرستان بوئین و میاندشت40013192/1ارزیابي ساده 21
4،974،043،983249،000،000بهسازي محور روستایي دربند-بنه کمر شهرستان فریدونشهر40013193/1ارزیابي ساده 22
5،090،957،056255،000،000احداث دیوار حائل بتني به طول 85 متر خروجي پل غدیر شهرستان لنجان40013194/1ارزیابي ساده 23
5،964،046،355299،000،000تكمیل و بهسازي زیرگذر و میدان ورودي افوس40013195/1ارزیابي ساده 24

 مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ســاعت 13 تاریخ 1400/12/02، از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
 setadiran.ir   مهلت ارسال فایل های پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 1400/12/16 و 
محل تحویل ضمانتنامه )فرآیند ارجاع کار( شرکت در مناقصه تا ساعت 13 تاریخ 1400/12/16 به اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست مي باشد. گشایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد 
ایران نیز در ساعت 8 صبح روز 1400/12/17 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان انجام 

مي شود. کلیه مراحل دریافت، ارائه اسناد مناقصه و بازگشایي پاکات صرفا از طریق سامانه ستادایران مذکور انجام خواهد 
پذیرفت. سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد، مدت اعتبار پیشنهاد، صالحیت هاي مورد نیاز و غیره 

مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مي باشد.
 نشانی اداره: بلوار میرزاکوچك خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستي: 33743 -81766

تلفن گويا:  031-35059

قابل توجه شهروندان 
گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارك 
شناسایی خود ممكن 
 است شما به عنوان 

مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی 
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The value of Iran’s non-oil 
trade in the tenth month 
of the current Iranian cal-
endar year (December 22, 
2021-January 20, 2022) 
rose 19 percent from that of 
the same month in the past 
year, the spokesman of Is-
lamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) 
announced.
Ruhollah Latifi said that Iran 
traded 11.184 million tons of 
non-oil commodities worth 
$8.153 billion during the 
tenth month of this year.
He further said that 8.092 
million tons of non-oil prod-
ucts valued at $3.622 billion 
were exported from Iran in 
the first ten months of the 
present year, indicating 18 
percent rise in value year on 
year.
The official named China, 
Iraq, Turkey the United Arab 
Emirates (UAE), and Afghan-
istan as Iran’s major export 
destinations in the said time 

span.
The IRICA spokesman also 
announced that 3.092 mil-
lion tons of non-oil com-
modities worth $4.531 bil-
lion were imported to the 
country in the tenth month, 
with 20 percent growth as 
compared to the past year’s 
same month.
He named the UAE, China, 
Turkey, Germany, and Swit-
zerland as the main sources 
of export to Iran in the said 
month.
As previously announced by 
the IRICA head, the value of 
Iran’s non-oil exports rose 
38 percent during the first 
10 months of the current 
year, as compared to the 
same period of time in the 
past year.
Alireza Moghadasi said Iran 
exported over 100 million 
tons of non-oil products 
worth $38.763 billion in the 
mentioned period.
According to the official, 

the weight of exports in the 
mentioned period also grew 
by seven percent in com-
parison to the figure for the 
previous fiscal year’s same 
10 months.
He said major export desti-
nations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, and 
Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic Re-
public imported 33 million 
tons of non-oil commodities 
worth $41.473 billion in the 
mentioned period, with a 
34-percent growth in val-
ue and a 17-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 Switzerland, he stated.
According to the official, out 
of the total non-oil goods 
imported into the country 
in the first 10 months of 

this year, 25 million tons 
worth $15 billion were ba-
sic goods, which indicates 
an increase of 26 percent in 
weight and 56 percent in val-
ue, year on year.
Moghadasi noted that cur-
rently about five million tons 
of commodities are stored 
at the country’s customs 
for which the clearance pro-
cedures will be carried out 
soon.
“There are 160 customs ac-
tive in the country, and this 
number is increasing with 
the creation of new free 

zones and economic areas,” 
he added.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 
$73 billion in the past Iranian 

calendar year.
IRICA former Head Meh-
di Mir-Ashrafi had put the 
weight of non-oil trade at 
146.4 million tons and said 
that the figure showed a 
25-million-ton annual de-
cline, which is the result of 
sanctions and coronavirus 
pandemic.
Iran’s non-oil export was 
112 million tons valued at 
$34.5 billion, and that of 
import was 34.4 million tons 
worth $38.5 billion in the 
past year, the official added.
Among the country’s non-oil 
export destinations, China 
was the first, with importing 
$8.9 billion worth of prod-
ucts, Iraq was the second 
with importing $7.3 billion, 
the United Arab Emirates 
the third with importing $4.6 
billion, Turkey the fourth 
with importing $2.5 billion, 
and Afghanistan the fifth 
with importing $2.2 billion, 
Mir-Ashrafi announced, and 
named gasoline, natural gas, 
polyethylene, propane, and 
pistachio as Iran’s major ex-
ported products during the 
past year. He further named 
Iran’s top sources of non-oil 
imports in the said time, as 
China with exporting $9.7 
billion worth of products 
to the Islamic Republic, the 
UAE with $9.6 billion, Turkey 
with $4.3 billion, India with 
$2.1 billion, and Germany 
with $1.8 billion, respec-
tively, and mentioned corn, 
cellphone, rice, oil meal, and 
oilseeds, wheat, and raw oil 
as the major imported items.

Monthly non-oil trade up 19% year on year

Some people have 
wrong knowledge 
about Sistan and 
Baluchestan Prov-
ince
Navid Borhanzehi, a 35-year-
old Baluchi from a remote vil-
lage called Suraf in Iranshahr, 
southwestern province of Sis-
tan and Baluchestan, is a well-
known name on social media, 
especially on Twitter.
Having an active presence in 
social networks, especially 
Twitter, as a journalist, he man-
aged to draw the attention of 
many people and gain a large 
number of followers. As an in-
fluential figure, he has helped 
solve many problems faced by 
people living in Sistan and Bal-
uchestan province.
However, his media activities 
are not limited to expressing 
shortcomings and deficien-
cies.
“By presenting reports about 
the tourist attractions of Sistan 
and Baluchestan Province, I 
could encourage many Iranian 
and foreign tourists to travel 
to the region,” he said in an 
exclusive interview with Iran 
Daily.

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

Source: Iran Not 
Slow Walking in 
Vienna Talks
 A source close to the Iranian 
delegation in the Vienna talks 
said Saturday Tehran has put 
many offers on the table and 
encouraged the other side to 
come up with new proposals 
to resolve outstanding issues, 
Press TV reported.
“Putting proposals on the ta-
ble is quite a normal practice 
in any negotiation, and ne-
gotiation in its essence is a 
business of exchanging pro-
posals, counter-proposals, 
and offers,” the source told the 
television.

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

President: Health 
Protocols Must Be 
Strictly Observed
President Ebrahim Raisi on 
Saturday underlined the need 
for strict monitoring of the im-
plementation of the health pro-
tocols and guidelines for pre-
venting spread of COVID-19.
“Simply receiving the vaccine 
is not enough, and public ed-
ucation should be provided 
to improve public health and 
to observe social distancing,” 
Raisi said.
“In order to prevent the dis-
ease, we need to pay serious 
attention to it. The executive 
bodies should not insist on 
holding meetings and cere-
monies unless necessary, ob-
serving health protocols,” he 
added.

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

Iran U19 Futsal 
Team Beat Afghan-
istan at CAFA
The under-19 national Iranian 
men’s futsal team trounced 
the team of Afghanistan on 
Saturday at the Central Asian 
Football Association (CAFA) in 
Bishkek. The match was held 
at Bishkek, the capital of Kyr-
gyzstan.
This was Iran’s first match at 
the CAFA futsal tournament. 
Iran will play Tajikistan’s team 
tomorrow February 13. The 
Iranian boys will continue 
their matches after the match 
against Tajikistan to face the 
host Kyrgyzstan on Friday, fol-
lowed by their match against 
Uzbekistan next Sunday, Feb-
ruary 19.

NITC shipping ac-
tivities increase 
significantly
The shipments of crude oil 
and oil products by the fleet 
of the National Iranian Tank-
er Company (NITC) have 
increased significantly over 
the past few months, ac-
cording to the Iranian Min-
ister of Cooperatives, Labor 
and Social Welfare.
Speaking to IRNA, Hoja-
tollah Abdolmaleki praised 
the performance of NITC 
Head Hossein Shiva during 
his tenure and noted that 
transportation and export 
of crude oil and petroleum 
products by the company’s 
fleet have witnessed a seri-
ous leap in the mentioned 
period.
“There has been a significant 
leap in the transportation of 
oil and petroleum products 
by the National Iranian Tank-
er Company fleet so much 
so that the Oil Minister per-
sonally called and thanked 
me in this regard because 
we have always had some 
issues regarding the trans-
portation of crude oil and 
products in the past,” Ab-
dolmaleki said.
Supplying refineries with 
the necessary feedstock and 
delivering crude oil and oil 
products to foreign buyers 
is a priority of the govern-
ment which has been appro-
priately done over the past 
few months, he stressed.

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

One injured, 
dozens of stores 
burned down in 
Tehran blaze
One person sustained in-
juries and nearly 30 stores 
completely burned down in 
a huge fire that erupted on 
Saturday morning in a mall 
in Tehran Grand Bazaar, ac-
cording to related Iranian 
health and disaster manage-
ment organizations.
On the details of the incident, 
Tehran Fire Department 
spokesman Jalal Maleki said 
the blaze was reported at 
7:38 local time (0408 GMT), 
ISNA reported. He added 
upon receiving the report, 
firefighters from six stations 
were sent to the scene of the 
incident, noting that they ar-
rived there three minutes af-
ter being dispatched. Maleki 
said the fire destroyed 30 
stores along with the goods 
stored in them, adding it 
also damaged many walls in 
the building and shattered 
glasses.

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

Oil minister: Iran 
boosting refiner-
ies to decrease 
crude sales
Iran’s oil minister said the 
country is working to pro-
mote its oil refineries in 
terms of both quality and 
quantity, in an effort to de-
crease the volume of ex-
ports in the form crude oil.
Javad Owji noted that the 
development of Iran’s oil 
sector and investment in the 
field are among the Iranian 
administration’s top priori-
ties given the vast resources 
of oil and gas existing in the 
country.

Short New’s License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad
Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515
Organization of 

advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512,
32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and 
printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w . e s f a h a n - n e w s . c o m

I N T E R N A T I O N A L
Monday, February 14, 2022

No: 996 

04

Iranian Ambassador to Pakistan 
Mohammad Ali Hosseini has said 
Pakistan is willing to establish a 
shipping line to Iranian ports, the 
portal of Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) reported. “Pa-
kistan is interested in launching a 
shipping line between the two coun-
tries’ ports, but there are obstacles 
and problems that need to be re-
solved in this regard; the Iranian side 
is ready to allocate vessels for this 
line provided that the Pakistani side 
agrees to pay the costs for these 
vessels,” Hosseini said in an online 
meeting with PMO Head Ali-Akbar 
Safaei on Saturday. Referring to the 
interest of the Pakistani Minister of 
Maritime Affairs in cooperating with 
Iran for resolving maritime issues, 
launching shipping lines, and joint 
cooperation of Gwadar and Chaba-
har ports, Hosseini said: “Pakistanis 
are currently considering launching 
shipping lines with Iran, Oman, and 
UAE.” Further in this meeting, Safaei 
emphasized the need to strengthen 
maritime transport and logistics 
cooperation with countries in the 
region and especially neighbors, 

saying: “To this end, we have had a 
series of meetings with Iranian am-
bassadors in neighboring countries 
and ambassadors of these countries 
in Iran to discuss cooperation in 
various port and maritime sectors.” 
The official noted that the Ports and 
Maritime Organization is ready to 
provide the necessary assistance 
in the field of maritime transport 
for promoting the exports of energy 
carriers to Pakistan. In terms of en-
ergy, Pakistan can be a good market 
for Iran, and Iran is also interested 
in exporting oil and petrochemical 
products to Pakistan, however, the 
realization of this goal depends on 
the Pakistani sides’ determination, 
Safaei said. Hosseini also referred 
to his embassy’s efforts for the 
holding of the fourth Iran-Pakistan 
Joint Maritime and Port Coopera-
tion Committee meeting in the near 
future, saying: “The two countries 
have already signed three agree-
ments in the field of maritime coop-
eration, including maritime search 
and rescue, maritime cruise certifi-
cates and also seafaring certificates 
for near the coast voyages.”

Iran Gas Engineering and Develop-
ment Company (IGEDC) is imple-
menting 12 gas pressure boosting 
projects across the country, an 
official with the company an-
nounced.
According to Samad Rahimi, two 
of the mentioned facilities includ-
ing Kheirgoo and Arsanjan have 
been completed and inaugurated 
in Fars Province, on the occasion 
of the 43rd anniversary of the vic-
tory of the Islamic revolution.
Rahimi noted that 90 percent of 
the equipment used in these pro-
jects including air conditioners, air 
compressors, valves and fittings, 
scrubbers, electrical equipment, 
and instruments, etc. has been 
provided by domestic manufac-
turers.
The implementation of these pro-
jects has increased the gas trans-
mission capacity in the fourth and 
eighth lines of the national gas 
network, and consequently guar-
anteed the stability and flexibility 
of the country’s gas transmission, 

especially in the cold months of 
the year, he said.
Rahimi noted that the other 10 fa-
cilities will also be completed and 
put into operation by the end of the 
next Iranian calendar year (March 
2023).
Explaining that the turbines used 
in Kheirgoo gas pressure boosting 
facilities have been provided by 
MAPNA Group and the turbines 
used in Arsanjan facilities have 
been provided by OTC Company.
“With this advanced and high-tech 
equipment which are made by 
talented domestic specialists and 
engineers we won’t need to import 
from foreign countries,” he said.
According to the official, Iran Gas 
Engineering and Development 
Company has played a significant 
role in the indigenization of the 
knowledge for the production of 
the above-mentioned turbines and 
the development of turbine manu-
facturers such as MAPNA and OTC 
increases employment for engi-
neers and skilled workforce.

Pakistan eager 
for establishment of shipping line to Iran

IGEDC implementing 
12 gas pressure boosting projects

ccording to 
the official, 
the weight of 
exports in the 
mentioned pe-
riod also grew 
by seven per-
cent in com-
parison to the 
figure for the 
previous fiscal 
year’s same 
10 months



 Iran’s Power Generation, Distribution 
and Transmission Company (known as 
Tavanir) Operator for Rural Electricity 
Expansion Program Ali Chehel-Amirani 
says 10,000 nomadic households have 
been supplied with photovoltaic power 
stations (known as PV systems), IRIB 
reported.
“With the indigenization of the knowl-
edge for manufacturing solar panels 
in the country, so far 10,000 nomadic 
households have been supplied with 
solar electricity,” Chehel-Amirani said.
The official noted that rural households 
currently account for over 31 percent of 

the country’s total electricity consumers, 
saying: “The number of rural electricity 
subscribers has reached more than 21 
million; to supply electricity to this num-
ber of subscribers, 25,000 kilometers 
of power distribution network has been 
constructed.” According to Chehel-Ami-
rani, before the Islamic Revolution, only 
4,367 villages had access to the national 
electricity network, but with the victory 
of the Islamic Revolution, the access of 
rural areas to electricity increased 15 
times, and currently, 57,966 villages are 
connected to the national power grid. 
The figure is expected to reach 58,000 

by the end of the current fiscal year 
(March 20), the official said.
The official noted that currently, over 
99.7 percent of the country’s rural 
areas have access to the electricity 
network and the rest will also join the 
grid over the next four years. Back in 
October 2019, the energy ministry had 
announced the implementation of a 
program for supplying the country’s 
nomadic households with mobile small-
scale power stations. Also in November 
2020, Iran’s Planning and Budget Or-
ganization (PBO) inked a memorandum 
of understanding with Imam Khomeini 
Relief Foundation and the Organization 
for Mobilization of the Oppressed for 
the construction of 20,000 PV systems 
across the country. The project was part 
of a comprehensive program in which 
at the first phase 20,000 PV systems 
would be constructed for rural and no-
madic households and in the next phas-
es, the number will be raised to 100,000 
stations. Based on the Energy Ministry 
data, renewables, currently, account for 
nearly seven percent of the country’s 
total electricity generation capacity. Of 
the country’s total renewable capacity, 
44 percent is the share of solar power 
plants while the share of wind farms 
stands at 40 percent and small-scalded 
hydropower plants generate 13 percent 
of the total renewable capacity.

Why Am I So Tired, but Can’t Sleep?

Persepolis complete signing of Ramin Rezaeian
Persepolis football club announced the signing of Al 
Duhail winger Ramin Rezaeian Saturday night.
The 31-year-old winger has joined the Reds until the 
end of the season.
Persepolis have signed the player as replacement 
of Mehdi Shiri who joined Foolad after parting ways 
with Persepolis.
Rezaeian was a member of Persepolis football team 
and won the Iran league title in the 2015/16 season.
Persepolis are favorites to win Iran Professional 
League (IPL)title for the sixth year in a row.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
37 points on Saturday (the first 
day of Iranian calendar week).
The index closed at 1.284 million 
points as over 6.579 billion secu-
rities worth 41.498 trillion rials 
(about $159.6 million) were trad-
ed at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,315 points, and the second mar-
ket’s index rose 3,901 points.
TEDPIX lost 17,000 points (1.3 
percent) to 1.284 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Com-
pany, Isfahan Oil Refinery, Iran 
Khodro Company, Tejarat Bank, 
and National Iranian Copper Com-
pany were the most widely fol-
lowed ones.
On January 22, Head of Iran’s 
Capital Market Development and 
Stabilization Fund Amir-Mahdi 
Sabaei said that part of the alloca-

tions by the National Development 
Fund (NDF) has been deposited 
into the stabilization fund to sup-
port the stock market.
Sabaei had previously announced 
the allocation of 120 trillion rials 
(about $462 million) of NDF re-
sources for the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund.
The official said the rest of the 
funding will also be paid based on 
a mutually agreed schedule, add-
ing: “We hope that the rest of the 
deposits, like the deposits made 
yesterday, will be made regularly 
according to the agreed sched-
ule.”
Sabaei noted that in addition to 
the resources received from the 
NDF, the fund can also be financed 
through the money and capital 
markets.
The allocation of financial re-
sources from NDF to the Capital 
Market Stabilization Fund is one of 
the measures that the government 
has been taking since the stock 
market started a downward trend.

Sometimes, despite all the fatigues and sleep-
ers, when we go to bed, do not sleep. In this 
instances, the first thing that is to eat our minds. 
Before you reach for those sleeping pills, dis-
cover all the things that could cause you to be 
tired all day but awake at night. Once you identify 
what might be going on, you can take action to 
support better sleep.
Your circadian rhythm, explained
The circadian rhythm is like an internal time-
keeper for everything our bodies do in a 24-hour 
period, explains sleep specialist W. Christopher 
Winter, MD, author of “The Sleep Solution: Why 
Your Sleep Is Broken and How To Fix It.”
This system uses light, dark, and our biological 
clock to regulate body temperature, metabolism, 
hormones (including melatonin), and sleep.
The body’s master clock is called the suprachi-
asmatic nucleus (SCN). Located in the brain, the 
SCN controls melatonin production. This hor-
mone helps regulate sleep.
During the day when it’s light outside, melatonin 
levels remain low. Later in the day as it begins 
to grow darker, our bodies produce more mela-
tonin, with levels peaking between 2 and 4 a.m. 
before falling again.
Our bodies are best primed to fall asleep about 2 
hours after melatonin levels start to rise.
Everybody has their own circadian rhythm, Win-
ter explains, which to some extent is genetic.
However, if you’re tired but can’t sleep, your cir-
cadian rhythm may be off.
This could be a sign of delayed sleep phase syn-
drome. This occurs when you fall asleep 2 or 
more hours later than what’s considered “nor-
mal” (10 p.m. to 12 a.m.), making it difficult to 
wake up in the morning for school or work.
It often affects young people more — between 
7 and 16 percent — but also occurs in about 10 
percent of people with chronic insomnia.
Is there a difference between being tired, 
sleepy, and fatigued?
Many people use the words “tired,” “sleepy,” 
and “fatigued” interchangeably, but there’s a 
subtle difference, says Winter.

At the end of a marathon, you feel fatigued 
— you likely don’t have the energy or motiva-
tion to run another marathon and perhaps not 
even walk the distance to your car. But you’re 
not sleepy — you wouldn’t doze off laying on 
the grass beyond the finish line. Rather, being 
sleepy is when you can barely keep yourself 
awake, Winter says.
Why am I tired during the day?
If you’re tired but can’t sleep once the sun sets, it 
could be a sign of delayed sleep phase disorder. 
If not that, it could be something else or a com-
bination of things.
Below are some reasons why you might con-
stantly be tired, especially during the day.
1. Napping
Naps aren’t inherently bad. In fact, napping has 
several health benefits. However, the wrong nap 
strategy can keep you up when you should be 

getting deeper Zzz’s.
ResearchTrusted Source suggests that long 
naps and napping later in the afternoon can 
cause you to take longer to fall asleep at night, 
sleep poorly, and wake up more during the night.
Winter recommends keeping naps 20–30 min-
utes long, and napping at the same time every 
day so your body can anticipate it.
2. Anxiety
A racing mind isn’t conducive to peacefully nod-
ding off.
No wonder sleep disturbance is a diagnostic 
symptom for some anxiety disorders, which old-
er research says 24 to 36 percentTrusted Source 
of people with insomnia also have.
Anxiety also leads to increased arousal and alert-
ness, which can delay sleep even further.
3. Depression
According to a reviewTrusted Source published 

in 2019, up to 90 percent of people diagnosed 
with depression also complain about their sleep 
quality.
Insomnia, narcolepsy, sleep disordered breath-
ing, and restless legs syndrome were all report-
ed.
The relationship between sleep issues and de-
pression is complicated. It appears to disrupt 
circadian rhythms.
Inflammation, changes in brain chemicals, 
genetic factors, and more may all affect the 
sleep-depression relationship.
4. Caffeine
On average, caffeine has a half-life of 5 hours. It 
may be no surprise, then, that research suggests 
that even 200 milligrams (mg) of caffeine — 
about 16 ounces of brewed coffee — 16 hours 
before bed may impact your sleep.
5. Screen time
Put down the smartphone! The blue light emitted 
from phones, tablets, laptops, and TV screens 
suppresses evening melatonin production and 
decreases sleepiness.
6. Other sleep disorders
Delayed sleep phase syndrome isn’t the only 
disorder that can make you sleepy but not tired 
at night.
Sleep apnea and restless legs syndrome can do 
the same. 
7. Diet
Researchers concluded that dietary changes 
may help people with sleep disorders.
Is it bad to be tired?
Naturally, being tired during the day can sap pro-
ductivity — and possibly make you irritable.
The Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)Trusted Source says that not getting qual-
ity, restful sleep on a regular basis puts you at 
increased risk of:
• high blood pressure
• diabetes
• Alzheimer’s
• stroke
• heart attack
• obesity

TEDPIX down 37 points on Saturday

Iran’s deputy for-
eign minister for 
economic diplo-
macy heads to 
Vienna to join nu-
clear talks
Mehdi Safari, the Deputy For-
eign Minister for Economic 
Diplomacy, traveled to Aus-
tria on Saturday to join the 
Iranian negotiating team in 
the Vienna talks. Safari, a 
former Iranian ambassador 
to Russia and China, was 
also present at the beginning 
of the seventh round of the 
Vienna talks that started on 
November 29 last year. 
While in Vienna, Safari met 
with a number of Austrian of-
ficials on the sidelines of the 
nuclear talks. 

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

Pakistan eager for 
establishment of 
shipping line to 
Iran
Iranian Ambassador to Paki-
stan Mohammad Ali Hosseini 
has said Pakistan is willing 
to establish a shipping line 
to Iranian ports, the portal 
of Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) reported.
“Pakistan is interested in 
launching a shipping line 
between the two countries’ 
ports, but there are obsta-
cles and problems that need 
to be resolved in this regard; 
the Iranian side is ready to 
allocate vessels for this line 
provided that the Pakistani 
side agrees to pay the costs 
for these vessels,” Hosseini 
said in an online meeting with 
PMO Head Ali-Akbar Safaei 
on Saturday.
Referring to the interest of 
the Pakistani Minister of Mar-
itime Affairs in cooperating 
with Iran for resolving mari-
time issues, launching ship-
ping lines, and joint coopera-
tion of Gwadar and Chabahar 
ports, Hosseini said: “Paki-
stanis are currently consider-
ing launching shipping lines 
with Iran, Oman, and UAE.”

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

Social distancing: 
8 resorts where 
the slopes are 
less skied
As you may know, Iranian 
land is covered with chains 
of jagged, low, or towing 
mountains some of which 
are comparable with those 
in the Alps. Iran is home to 
some world-renowned ski re-
sorts. Also, it embraces many 
countless below-the-radar re-
sorts that offer powder-chas-
ers plenty of challenge amid 
a winter of social distancing.
Apart from COVID restric-
tions, some experienced ski-
ers and snowboarders are 
in favor of below-the-radar 
resorts; recognizing bene-
fits such as limited distrac-
tions from time spent on the 
slopes, fewer fellow powder 
seekers, shorter lift lines, 
more reasonably priced tick-
ets, and lodging. In times of 
coronavirus, many leisure 
activities are subject to spe-
cial safety measures and 
regulations. With many ups 
and downs, a fear of coro-
navirus infection is still with 
us, even the full-vaccinated 
ones.

Having up-to-date machinery a must for industrial development: ICCIMA head
Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) has said having advanced 
and up-to-date production lines and 
machinery is the prerequisite for de-
veloping export-oriented industries, 
the ICCIMA portal reported.
Mentioning a meeting of the coun-

try’s industrial manufacturers with 
Leader of the Islamic Revolution 
Seyed Ali Khamenei on February 1, 
Gholam-Hossein Shafeie said: “Hav-
ing employment-generating and ex-
port-oriented production requires 
bridging the gap between the tech-
nology level of domestic and global 

production lines.”
In the meeting with the country’s 
producers the leader had stressed 
the need to pay attention to “em-
ployment-creating and export-ori-
ented production” in order for the 
country to overcome its economic 
problems.
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»ســیدرضا مرتضوی« در شورای 
گفت وگــوی بخــش خصوصی با 
دولت با اشاره به اینکه باید عوامل 
بازدارنده برای بانک ها تعریف شود 
که دیگر شاهد ســرمایه گریزی از 
اســتان نباشــیم، ادامه داد: الزم 
است ســرمایه دارانی که به دالیل 
مختلفی از اصفهان رفته اند را با رفع 

مشکالت به اصفهان بازگردانیم.
استاندار اصفهان در ارتباط با اینکه 
ملک فعاالن اقتصــادی به عنوان 
ضمانت بانکی تعیین شــود، گفت: 
یکــی از مباحث مطرح شــده در 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولت این بود کــه ملک فعاالن 
اقتصادی اعم از تجاری، مسکونی 
و کشاورزی به عنوان وثیقه در رهن 
بانک قــرار گیرد و بنــای کارخانه 
شــکل بگیرد و اگــر ارزش ملک 
مازاد بر وام درخواستی بود فعاالن 

اقتصــادی بتواننــد در رهن بانک 
دیگری مواد اولیه و تجهیزات مورد 

نیاز خود را تأمین کنند.
وی گفت: در ایــن عرصه به دنبال 
ضمانت قضایی هستیم تا به شکل 
ملی هم بشود این طرح را اجرایی 
کرد همچنین کمیته مشورتی برای 
بررسی این مصوبه باید شکل بگیرد 
و تمام جوانــب آن در نظر گرفته 

شود.
مرتضــوی افزود: با توجــه به الزم 
االجــرا بــودن مصوبات شــورای 
گفت وگو و کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید و لــزوم اتخاذ برخی از 
تصمیمــات در راســتای حمایت 
از واحدهای تولیــدی و خدماتی 
اشــتغالزا و فعالیت هــای ســالم 
اقتصادی استان توســط مدیران 
شــبکه بانکی مقرر شد شائبه های 
احتمالی وجود انحــراف از موازین 

قانونی ابتدا در کمیته بانکی ارزی 
ذیل ستاد سیاســت های پیگیری 
اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتی دادگســتری مطرح و در 
صورت احراز نظر کارشناسی مبنی 
بر وجود تخلف یا اقــدام مجرمانه 
مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی 
به حضور دادستان عمومی انقالب 

مرکز استان گزارش شود.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: 
عدم حضور یک نماینــده ثابت از 

دستگاه های مختلف اقتصادی در 
جلسات کارشناسی باعث شده که 
بجای حل مشکالت در این دست 
جلســات و طــرح مصوبــه آن در 
شورای گفت وگو، بسیاری از زمان 
شــورای گفت وگو به یک مصوبه 
ختم و به نتیجه نرسد، کمیته های 
کارشناســی بــا نواقصــی برگزار 
می شــود و باعث شــده که حضور 
مســووالن و فعاالن اقتصادی در 
شورای گفت وگو بجای اینکه صرف 

به نتیجه رسیدن موضوعات مختلف 
شود، صرف چکش کاری طرح هایی 
شود که باید در جلسات کارشناسی 

صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه بعضاً شورای گفت 
وگو جدی گرفته نمی شود، اظهار 
داشت: در صورتی که در این شورا 
تصمیمات موثری گرفته شــود و 
نتیجه بخش باشــد قطعاً شــاهد 
حضــور گســترده ای از فعاالن و 

متولیان اقتصادی خواهیم بود.

استاندار اصفهان اعالم کرد: اجرا نکردن مصوبات شورای گفت 
وگوی بخش خصوصی با دولت از سوی بانک ها، برخورد قانونی 
به همراه دارد و بعد از دو بار تذکر، جریمه مالی برای بانک خاطی 

در پی خواهد داشت.

06
با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، مدیرکل 
امــور اجتماعــی اســتانداری و جمعــی از نمایندگان 
تشــکل های مردم نهاد ســطح اســتان اصفهان جلسه 
هم اندیشــی و هم افزایی مباحث مالیاتی به دو صورت 

حضوری و مجازی برگزار شد.
در این جلسه عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان با تبریک ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 

اســالمی و ایام ماه مبارک رجب و آرزوی بهره برداری 
معنوی از فیوضــات این ماه مبارک برگزاری جلســه با 
نمایندگان تشکل های غیر انتفاعی سطح استان را نقطه 
عطفی در حمایت از فعالیت های خیرخواهانه در سطح 
استان دانست و بیان داشت: رویکرد اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان حمایت از فعالیت های خیرخواهانه است 
که در این راستا تسهیل گری و بسترسازی و ایجاد نگاه 

پیشــگیرانه در جلوگیری از مشــکالت مالیاتی مدنظر 
می باشــد. وی افزود: در ســازمان های مردم نهاد مردم 
عالقمند به کمک و فعالیت هستند و این کمک می بایست 
مطابق با اساســنامه صرف امــور خیــر و فعالیت های 
خیرخواهانه شــود که در این زمینه با توجه به تغییرات 
مکرر قانون نیاز به آموزش و اطالع رسانی و بروز رسانی 

اطالعات مالیاتی خیرین و نیکوکاران می باشد. 

جلسه هم اندیشی 
و هم افزایی مباحث 
مالیاتی تشکل های 

مردم نهاد

معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
گفــت: شــرکت ذوب آهــن 
اصفهان در ســال جــاری دو 
قــرارداد جدید و شــاخص با 
شرکت های دانش بنیان منعقد 

کرده است.
علیرضــا رضوانیــان دربــاره 
قراردادهای جدید این شرکت 
با شرکت های دانش بنیان در 
حوزه بومی سازی، اظهار کرد: 
شرکت ذوب آهن اصفهان در 
ســال جاری دو قرارداد جدید 
و شــاخص بــا شــرکت های 
دانش بنیان منعقد کرده است.

وی افزود: اولین قرارداد مربوط 
به پــروژه طراحی، ســاخت و 
نصــب دســتگاه اندازه گیری 
مقاطع طویــل در حالت گرم 
است که برای نخستین بار در 
کشــور این پروژه قرار است، 

انجام شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
توضیــح داد: در حقیقت اگر 
بتوانیــم اندازه گیــری ریل را 
در حالــت گرم انجــام دهیم، 
موجــب افزایش بهــره وری و 
کاهش هزینه ها خواهد شــد، 
چراکه اگــر در آن زمان عیب 
را تشــخیص دهیم قابل رفع 
اســت و در زمان ســرد شدن 
از خســارت و ضایعات شدن 

محصول جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکــه تفاهم نامه 
و عقد قــرارداد این پــروژه با 
همــکاری جهاد دانشــگاهی 
دانشگاه صنعتی شریف امضا 
شده اســت، گفت: این پروژه 
در ابتــدای کار در نورد ۵۰۰ 
قابل اجــرا و ســرمایه گذاری 
است و امیدواریم زمانی که این 
طرح در مقاطع تیرآهن جواب 
داد، این تکنولوژی را به دیگر 

کارگاه های نورد انتقال دهیم.

رضوانیــان به پــروژه دوم نیز 
اشــاره کرد و گفت: این پروژه 
مربوط به تهیه قالب های مسی 
ریخته گری است که با شرکت 
دانش بنیان پویش ســاخت از 
مجموعــه هلدینگ ذوب آهن 

منعقد شد.
وی افزود: این پروژه نیز برای 
نخســتین بار در حــال انجام 
اســت و مواد اولیــه آن آماده 
شده و مس موردنیاز آن تهیه 
و قالب های آن ساخته شده و 
امیدواریم این طرح به نتیجه 
برسد که به عنوان یک محصول 
راهبردی باعث بی نیاز شدن از 
تکنولــوژی خارجی و وارداتی 

در چرخه فوالد شویم.
معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
تصریــح کرد: اگرچــه در این 
پروژه هــا بحث ریالــی باالیی 
متصــور نشــویم، امــا پروژه 
اول از خســارات ضایعــات 
محصول جلوگیری می کند و 
کنترل های فیزیکی محصول 
قبل از خارج شدن از خط تولید 
قابل تشخیص و رفع عیب است 
که این تجهیز کاربردی و برای 
نخستین بار در ایران به عنوان 
یک محصــول راهبردی از آن 

یاد می شود.
وی درباره پــروژه دوم گفت: 
قالب هــای ریخته گــری به 
دلیــل افزایــش قیمت مس 
در دنیا و تحریم هــا می تواند 
ما را تحت فشــار قــرار دهند، 
بنابرایــن ســاخت قالب های 
مســی ریخته گــری به عنوان 
یک تجهیز راهبردی می تواند 
کشور را از واردات بی نیاز کند.
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معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 
اصفهان اعالم کرد؛

انعقاد دو قرارداد شاخص 
بومی سازی در شرکت

جلســه هم اندیشــی نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با جامعه صنعت و معدن استان اصفهان برگزار شد. دراین 
جلسه که فعاالن صنعتی دغدغه های خود را با نمایندگان مجلس 
در میان گذاشــتند، عمده مشــکالت آنها افزایش بی رویه و یک 
شبه قیمت حامل های انرژی و به ویژه گاز بود که به عنوان دغدغه 

مشترک همه فعاالن این عرصه مطرح شد.

  چاره ای جز تعطیلی صنایع نیست
رحیم نصر، رئیس هیئت مدیره شــهرک صنعتی اشترجان در این 
زمینه با بیان اینکه هزینــه گاز فروردین امســال برای یک واحد 
صنعتی در شهرک صنعتی اشــترجان ۳ میلیون تومان و در بهمن 
ماه به ۸۵ میلیون تومان رسیده اســت، اظهار داشت: نمی دانم در 
مجلس چه اتفاقی می افتد که شاهد اینگونه مصوبات هستیم، چرا 
توجه نمی کنند که ما ریخته گران تاجر نیستیم که امروز بخریم و 

فردا بفروشیم.

  همه تولید کنندگان در استان اصفهان با کمبود کارگر رو به 
رو هستند

امیر حســین قاضی عســگر، نماینده هیئت امناهای شهرک های 
صنعتی استان اصفهان نیز در این جلســه با بیان اینکه همه تولید 
کنندگان در استان اصفهان با کمبود کارگر رو به رو هستند، گفت: 
نمی شود در بخش خصوصی فشارها را زیاد کرد و دولت هر کاری 
دلش می خواهد انجام دهد. او با اشاره به قانون سامانه جامع تجارت 
گفت: این قانون خوب است اما اگر به خوبی اجرا شود و این در حالی 
است که تاکنون این امر تنها تا ســطح تولید تعریف شده و به بازار 

کاری ندارد.

  آلودگی تولید سیمان سهم مردم اصفهان است و سیمان آن 
در کیش مصرف می شود

همچنین مسعود شهامت، رئیس انجمن تولید کنندگان بتن استان 
اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه ما در اصفهان برای تولید بتن 
۹۰ دقیقه وقت داریم، اظهار داشت: این در حالی است که ماشین 
آالت ما متعلق به دهه ۵۰ است، سیمان مرغوب نداریم و آلودگی 
تولید سیمان در اصفهان برای مردم این شهر است و محصول آن در 

کیش مصرف می شود.

  آدرس غلط دادن برخی از مسئوالن ضرر زیادی به معادن شن 
و ماسه اصفهان وارد کرد

مهدی مداحیان، دبیر انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه در استان 
اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه با آدرس غلط دادن برخی از 
مسئوالن ضرر و زیان زیادی به معادن شن و ماسه اصفهان وارد شده 
است، اظهار داشت: یکی از مدیران کل منابع طبیعی اعالم کرده بود 
که معادن شــرق اصفهان هزار هکتار اراضی ملی را از بین برده اند، 
این در حالی بود که این صحبت ها غیر کارشناسانه اعالم شده بود 
و با بررسی های صورت گرفته این امر ثابت شد اما پاک کردن این 

ذهنیت بد از مردم نسبت به معادن هزینه های زیادی را نیاز دارد.

  نبود ثبات قانون و برنامه ریزی چالش صنایع اصفهان است
همچنین قاســمعلی جباری، عضو اتحادیه صنایع فلزی اســتان 
اصفهان در این جلســه یکی از مشــکالت اصلی صنایع را نداشتن 
ثبات قانونی و برنامه ریزی دانســت و اظهار داشــت: مــا امروز با 
بخش نامه هایی رو به رو می شــویم که ســردرگم کننده اســت، 
نمایندگان مجلس باید نسبت به وضع قوانین و صدور بخش نامه ها 

توجه داشته باشند.

  با بحران نیروی کار رو به رو هستیم
عضو اتحادیه صنایع فلزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در استان 
اصفهان با با بحران نیروی کار رو به رو هستیم، ادامه داد: با شرایط 
فعلی بســیاری از کارگران کارکردن در تاکسی های اینترنتی را به 
کارکردن در کارگاه های صنعتــی ترجیح می دهند. همچنین امیر 
کشانی، فعال صنعت چاپ استان اصفهان نیز در این جلسه با تاکید 
بر اینکه صنعت نیازمند نوسازی است، اظهار داشت: رئیس جمهور 
چند روز گذشته گفت که نگاه ما به وین نیست و به مردم است و باید 
توجه داشت که صنعتگران نیز همان مردم هستند و باید به توانایی 

آنها اعتماد و به مشکالتشان رسیدگی شود.

  صنف سنگبری های اصفهان قصد تعطیل شدن دارد
رضا احمدی، رئیس اتحادیه سنگبری های اصفهان نیز در این جلسه 
با بیان اینکه صنف سنگبری های اصفهان قصد تعطیل شدن دارد، 
اظهارداشت: اقتصاد خصوصی باید در آمدزا باشد، امروز تکنولوژی 
با گاز است و ما جلوی رشد تکنولوژی در صنعت سنگ را گرفته ایم.

او با بیان اینکه تنها راه صادرات سنگ اصفهان به عراق بود، افزود: 
کاهش ارزش پول ترکیــه طی ۶ ماه منجر بــه کاهش ۶۰ درصد 

صادرات سنگ از ایران شده است.

  قوانین مصوب مجلس پایه و اساس کارشناسی شده ندارد
محمد جواد برکتین، عضــو هیئت مدیره خانــه صنعت و معدن 
اصفهان نیز در این جلســه با بیان اینکه قانونــی که خود مجلس 
تصویب شــده را می گوئیم چرا این کار انجام شــده است، اظهار 
داشت: برخی قوانین مصوب در کشــور در امر تولید و صنعت خلل 

ایجاد کرده چرا که این قوانین پایه و اساس کارشناسی شده ندارد.

گزارش

 مطالبه جامعه صنعتی اصفهان از نمایندگان مجلس:

قوانین یک شبه شوک برانگیز است

اقتصاد استان

عدم اجرای مصوبات استانی از سوی بانک ها، برخورد قانونی به همراه دارد؛

اولتیماتوم استاندار اصفهان به بانک های استان

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: راه اندازی یک حرفه یا شغل 
خانگی، کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال در همه جای دنیا 
است و مردم به آسانی می توانند از این پتانسیل مناسب برای 

بهبود معیشت و اقتصاد خانواده خود استفاده کنند.
محمد شریف زارعی، در آیین پایانی نمایشگاه مشاغل خانگی 
بانوان شهرستان کاشان، اظهار کرد: مشاغل خانگی با نقش 
تأثیرگذار خود در توســعه اقتصاد و معیشت خانواده ها مورد 
توجه دنیای امروز قرار گرفته و در حال رشــد و شکوفایی در 

بین مردم است.
وی افزود: مشاغل خانگی به ویژه صنایع دستی، از زمان های 
گذشته در روستاها و شهرهای کوچک فعال بود، ولی با بزرگ تر 
شدن جوامع و شهرها، متأسفانه موضوع مشاغل صنایع دستی و 

خانگی به تدریج به حاشیه رفت.
سرپرست فرمانداری کاشان، تصریح کرد: شهرستان کاشان 

دارای ظرفیت بسیار باالیی برای اشتغال بانوان در حوزه مشاغل 
خانگی است و برپایی همین نمایشگاه گوشه ای از توانمندی 
بانوان این شهرستان است، اما توسعه مشاغل خانگی نیاز به 

تسهیالت و بازار فروش دارد.
زارعی گفت: بــا رفع موانع تولید و اعطای تســهیالت بانکی 
مناسب و ایجاد شرایط عرضه و بازار فروش، از شاغالن حوزه 
خانگی حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم یاری رسان معیشت و 

اقتصاد خانواده ها باشیم.
وی تأکید کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در کنار حمایت از صنایع 

بزرگ با ترسیم یک چشــم انداز زمان بندی شده به نقطه ای 
برسیم که تعداد قابل توجهی مشاغل خانگی در هر خانواده 
داشته باشیم. سرپرست فرمانداری کاشان گفت: ایجاد نمایشگاه 
در نقاط مختلف شهرستان می تواند ضمن عرضه مستقیم کاال، 
محل مناسبی برای حمایت از مشاغل خانگی باشد و ضمن 
نمایش توانمندی شهروندان به ویژه بانوان، مردم نیز بیش از 
پیش با هنرها و صنایع دســتی منطقه فرهنگی کاشان آشنا 
شوند. نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان کاشان در ۷۰ غرفه از 
روز شنبه ۱۶ بهمن آغاز به کار کرد و به مدت پنج روز پذیرای 

شهروندان در محل نمایشگاه های این شهر بود.

سرپرست فرمانداری کاشان:

مشاغل خانگی، کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال است

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان گفت: خروجی آب سد زاینده رود به 
سمت استان اصفهان باید بصورت تدریجی 
و پلکانی کاهش یابد. حسین محمدرضایی 
اظهار داشــت: همانطور که خروجی سد 
زاینده رود، ۱۲ بهمن با هدف جاری سازی 
آب در بســتر این رودخانه در حوزه شهر 
اصفهان و سپس شرق اســتان به منظور 
کشت غله در بخشــی از اراضی کشاورزی 
بصورت پلکانی افزایش یافت در زمان حاضر 
نیز باید بصورت تدریجی و پلکانی کاهش 

یابد.
وی افزود: بر اســاس اعالم شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان، خروجی سد زاینده رود، 
فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح کاهش می یابد 
که در نتیجه بخش قابل توجهی از بســتر 
زاینده رود از جمله در کالنشهر و شرق این 

استان دوباره خشک خواهد شد.
وی ادامه داد: شیوه بازگشایی و ایجاد یکی 
دو بار تنش در میزان جریان آب زاینده رود 
و همچنین ادامه برداشت های غیرقانونی 
یا غیرمحسوس صنایع در مسیر رودخانه 
سبب شده اســت که بخشی از زمین های 
کشاورزی شرق اصفهان هنوز آبیاری نشود 
بنابراین نیاز اســت که خروجی سد یکی 
دو روز دیگر بصورت فعلی تداوم و ســپس 

تدریجی و پلکانی کاهش یابد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه 

ســازگاری با کم آبــی، قرار شــده بود با 
بازگشــایی رودخانه بالغ بــر ۵۴ میلیون 
مترمکعــب آب برای کشــاورزی شــرق 
اصفهان از ســد زاینده رود رهاسازی شود 
که اما با ادامه برداشت های غیرقانونی، بازهم 
شاهد جریان یافتن حجم کمتری از آب در 
بســتر این رودخانه بودیم. محمدرضایی 
با بیان اینکه تاکنون کمتــر از ۳۰ درصد از 
اراضی کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت 
غله رفته اســت، تصریح کرد: بخشــی از 
اراضی منطقه هنوز آبیاری نشده است. وی 
خاطرنشان کرد: پیش تر مقرر شده بود خط 
قرمز ذخیره سد زاینده رود ۱۱۰ میلیون 
مترمکعب )تأمین آب آشامیدنی( در نظر 
گرفته شــود به این معنا که اگر در ۱۲ روز 
اخیر دوره بازگشایی آب، بارندگی مناسبی 
ُرخ داد و میزان ذخیره سد افزایش یافت به 
همان اندازه نیز حجم آب بیشتری در اختیار 
کشاورزان قرار گیرد و این موضوع همچنان 
مطالبه کنونی کشاورزان اصفهانی در موعد 

بازگشایی است.
به گــزارش ایرنــا، اصفهان خشکســالی 
کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر ســپری 
می کند بطوریکه رودخانه زاینده رود در ۲ 
دهه اخیر، از سد چم آسمان در شهرستان 
لنجــان واقع در غرب اســتان تــا تاالب 
گاوخونی، به دفعات خشکانده و از مهر سال 
۹۹ تاکنون نیز، این موضــوع بازهم تکرار 

شده است. 

مدیر مرکــز نــوآوری صنایع 
ســرگرمی دانشــگاه اصفهان 
گفت: متخصصان ایران به همراه 
۱۲ کشور مهمان از جمله آمریکا 
در هفتمین کنفرانس بین المللی 
»بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و 

چالش ها« حاضر هستند.
جواد راستی در نشست خبری 
هفتمیــن کنفرانس بین المللی 
»بازی های رایانه ای؛ فرصت ها 
و چالش هــا« اظهــار داشــت: 
بازی های رایانه ای یک مســئله 
بین رشــته ای اســت و با توجه 
به ظرفیت ها وارد رشــته های 
مختلف شده است، در این راستا 
اولین رویداد پژوهشــی مقاله 
محور بازی های رایانه ای بهمن 

ماه ۹۴ برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت دانشگاه 
اصفهــان در حــوزه بازی های 
رایانه ای افزود: راه اندازی مرکز 
تخصصی بازی هــای رایانه ای 
با ســرمایه گذاری مشــترک 
دانشــگاه اصفهــان و معاونت 
علمی ریاست جمهوری بهمن 
ماه ۹۵ انجام شد و به دنبال آن 
مرکز نوآوری صنایع ســرگرمی 
دانشگاه اصفهان بهمن ماه ۹۸ 
افتتاح شد که اتاق های مختلف 
و اشــتراکی دارد کــه در ایــن 
 فضا از اســتارتاپ ها نیز حمایت 

می کند.
مدیر مرکــز نــوآوری صنایع 
سرگرمی دانشــگاه اصفهان با 
بیان اینکه در سالیان اخیر تعداد 
مقاالت حــوزه بازی های رایانه 
رشــد داشــته، ادامه داد: اغلب 

مقاالت مقاله هــای موجود بین 
رشــته ای اســت و متخصصان 
رشــته های مختلف در کنار هم 
توانســتند تحقیقات و مقاالت 
خوبی را بنویسند، در این راستا 
برای بررســی مقــاالت موجود 
»اولیــن کنفرانــس بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« 
بهمن ماه ۱۳۹۴ در دانشــگاه 
اصفهان برگزار شــد که اولین 
رویداد پژوهشی مقاله محور در 
حوزه های بازی هــای رایانه ای 

بود.
وی با اشــاره به دوره های بعدی 
ایــن کنفرانس تصریــح کرد: 
دومین کنفرانــس »بازی های 
رایانه ای فرصت ها و چالش ها« 
بهمــن مــاه ۱۳۹۵ دانشــگاه 
اصفهان برگزار شــد که از بین 
مقاالت ارسالی به دبیرخانه ۸۷ 
مقاله پذیرفته شد که ۳۵ مقاله 
به صورت شــفاهی و ۵۲ مقاله 
به صورت پوســتر ارائه شدند، 
از بین این مقــاالت ۷۲ درصد 
مقاالت علوم انسانی، ۱۵ درصد 

مقاالت فنی و ۱۳ درصد مقاالت 
هنر بودند. راســتی در خصوص 
آمار شــش دوره برگزاری این 
کنفرانس از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
ابراز داشت: ۴۷۷ مقاله در این ۶ 
سال در کنفرانس پذیرفته شد 
که ۲۵۵ مقاله به صورت شفاهی 
و ۲۵۲ مقاله به صورت پوســتر 
ارائه شــد، همچنین ۷۲ درصد 
مقاالت علوم انسانی ۱۵ درصد 
مقاالت فنی و ۱۳ درصد مقاالت 

هنر بودند. 
وی در خصــوص برنامه هــای 
هفتمین »بازی هــای رایانه ای 
فرصت ها و چالش ها« تاکید کرد: 
از جمله برنامه ها و سخنرانی های 
کنفرانس امسال می توان به یک 
ســخنران کلیــدی، دو پنــل، 
یــک کارگاه، هفــت نشســت 
تخصصی ارائه مقاالت با حضور 
متخصصــان از ایــران، ژاپن، 
مالت، سنگاپور، آمریکا، فالنس 
اســکاتلند، ولز، نیوزلند، هلند، 
ایتالیا، سوئد و اســترالیا اشاره 

کرد.

کشاورزان اصفهان، خواستار شدند:

 کاهش پلکانی خروجی سد زاینده رود
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان:

۱۲ کشورمهمان کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای هستند



معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی 
از پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه رهن محل کار به 

شرکت های دانش بنیان خارج از استان تهران خبر داد.
دکتر روح اهلل ذوالفقاری اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان 
برای کار و فعالیت، نیاز به دفتر کار و فضای کارگاهی دارند 
اما شرکت های نوپا به دالیل مختلف نیاز دارند که دفتر کار 
یا فضــای کارگاهی را اجاره کنند. تأمیــن ودیعه رهن این 
فضاها، به ویژه در شهرهای بزرگ و در سال های اول تشکیل 
کسب وکار سرعت رشــد کســب و کارها را کند می کند و 
موجب می شــود به جای تخصیص منابع مالی کارآفرینان 
به فعالیت های اصلــی و ارزش آفرین صــرف تأمین محل 

کار شود.

معاون تسهیالت و تجاری ســازی صندوق نوآوری با بیان 
اینکه صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، برای کمــک به این 
شرکت ها با هدف تأمین ودیعه رهن محل استقرار تسهیالت 
قرض الحسنه ودیعه محل کار را در نظر گرفته است، افزود: 
این تسهیالت، شامل شرکت هایی می شود که قصد توسعه 
کسب وکارشــان را دارند و صندوق نوآوری ۷۰ درصد مبلغ 

ودیعه رهن شرکت های متقاضی را تأمین می کند.
معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی 
هدف این تســهیالت را کمک به افزایش ضریب موفقیت و 

سرعت رشد شرکت ها عنوان کرد.
ذوالفقاری با بیان اینکه سقف این تسهیالت در کالن شهرها 
۴۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای کشور ۲۵۰ میلیون 

تومان است، تصریح کرد: تسهیالت ودیعه رهن محل کار، 
قرض الحسنه و کارمزد آن ۴ درصد است. این تسهیالت یک 
ساله است، اما در صورتی که شرکت ها به اهداف توسعه ای 
از پیش تعیین شده خود برســند، تا دو سال دیگر هم قابل 

تمدید خواهد بود.
به گفته معاون تســهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری 
طی دو سال اخیر به ۲۱۱ شرکت دانش بنیان کشور، به مبلغ 
بیش از ۶۶ میلیارد تومان این تسهیالت پرداخت شده است.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: شرکت های دانش بنیان متقاضی 
مستقر در خارج از استان تهران می توانند با مراجعه به سامانه 
صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به ثبت درخواست اقدام 

کنند.

اگرچه بایدن خود 
را آشنا به مسائل 

خودروسازی می داند 
و حتی از وسایل نقلیه 

الکتریکی به عنوان 
راهی برای مقابله 

با تغییرات اقلیمی 
استقبال می کند، اما 
تا به حال از ذکر نام 

تجاری مهمترین 
شرکت جهانی که به 
وضوح با خودروهای 

الکتریکی مرتبط 
است، خودداری 

می کرد.
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موضوع روابط نه چندان خوب میان 
جو بایدن و ایالن ماسک از مدت ها 
قبل در رسانه ها مطرح بود اما اکنون 
نمودهای تازه ای پیدا کرده اســت. 
به نوشــته »بلومبرگ«، جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا سرانجام برای 
اولین بار نام با ارزش ترین خودروساز 
جهان را بــر زبــان آورد. وی برای 
نخستین بار در یک سخنرانی از زمان 
تصدی مسئولیت به شرکت »تسال« 

اشاره کرد.
اگرچه بایدن خود را آشنا به مسائل 
خودروســازی می دانــد و حتی از 
وســایل نقلیه الکتریکــی به عنوان 
راهی برای مقابله با تغییرات اقلیمی 
استقبال می کند، اما تا به حال از ذکر 
نام تجاری مهمترین شرکت جهانی 
که به وضوح با خودروهای الکتریکی 

مرتبط است، خودداری می کرد.
بایدن چندی قبل در کاخ سفید در 
مورد خودروسازی داخلی سخنرانی 
کرد. وی عنوان داشت: از سال ۲۰۲۱ 
شرکت ها سرمایه گذاری هایی بالغ بر 

۲۰۰ میلیارد دالر را در تولید داخلی 
خودرو در آمریکا انجــام داده اند؛ از 
شرکت هایی همچون جنرال موتورز 
و فــورد که خودروهــای الکتریکی 
جدیدی را در دســت تولیــد دارند 
تا تســال، بزرگ تریــن تولیدکننده 
خودروهــای برقــی کشــورمان، 
و شــرکت های نــوآور جوانی مانند 
ریویان ســازنده کامیون های برقی 

یا شــرکت پروتررا که اتوبوس های 
برقی می سازد، در این مسیر گام بر 

می دارند.
این بار بایدن سکوت خود را شکست 
و در سخنرانی تولیدات ایاالت متحده 
برای تسال هم تبلیغ کرد. این اظهار 
نظر تنها یک هفته پس از آن بیان شد 
که ایالن ماســک، بنیانگذار شرکت 
تسال به صورت آنالین رئیس جمهور 

را به دلیل نادیده گرفتن شــرکتش 
مورد انتقاد قرار داد. ماسک تصویری 
از خودروهای تســال را در پاسخ به 
بایدن توییــت کرد و بــا چهره ای 
خندان و عینک آفتابــی، به کلیپ 
توییتری از اظهارات بایدن پاسخ داد.

اقدام بایدن بــه اندازه ای عجیب بود 
که یک خبرنگار در نشســت خبری 
در کاخ ســفید، از »جن ســاکی« 

ســخنگوی کاخ ســفید پرسید که 
آیا اســتفاده بایدن از نام تسال وقوع 
تغییری در نگاه رئیس جمهوری را 

نشان می دهد؟
ســاکی گفت: همه می دانیم تسال 
یک تولیدکننده بزرگ خودروهای 
، صنعت  الکتریکی اســت. مطمئناً
خودروهای الکتریکی یکی از مواردی 
است که ما احساس می کنیم فرصتی 
بزرگ برای ایاالت متحده است تا به 
ســمت اهداف و مقاصد انرژی پاک 
حرکت کند، همچنین طیف وسیعی 
از خودروســازان دیگر هم بخشی از 

این تالش هستند.
افــرادی که بــا تفکر بایدن آشــنا 
هستند می گویند که رئیس جمهور 
ترجیح می دهد کار خودروسازانی را 
که از کارگران اتحادیه ها اســتفاده 
می کنند برجسته کند. اتحادیه های 
کارگری خودرو مدت ها است که از 
تالش های سیاســی رئیس جمهور 
آمریکا حمایت می کنند، اما کارکنان 
تسال عضو اتحادیه نیستند و ماسک 
نیز آشکارا از کارگران سازمان یافته 

انتقاد کرده است.
هفته گذشته »جینا ریموندو« وزیر 
بازرگانی آمریکا، این شــکاف را کم 
اهمیت جلوه داد و گفــت که مایل 
است با ماسک برای رفع کمبود نیمه 
هادی که صنعت خــودرو را تحت 

تأثیر قرار داده، مشــورت کند. وی 
گفت اطالع ندارد سیاستی در داخل 
دولت وجود دارد که مانع درخواست 
مشاوره خودروسازها با دولت فدرال 

می شود.
ریموندو به شبکه CNBC گفت: هیچ 
یک از این مسائل شخصی نیستند. 
این مســائل برای کسی خیلی مهم 
است که آســیب دیده باشد. بیایید 
فقط کار کنیم. هر کســی که ایده 
خوبی دارد یا مایل اســت به دولت 
کمــک کند، مــا پذیرای یــاری او 

هستیم.
چندی قبــل اما ماســک در توییتر 
رئیس جمهور را »عروسک جوراب 
خیــس به شــکل انســان« نامیده 
است. برخی اعتقاد دارند انتقاد تند 
ماسک از بایدن در تغییر رفتار رئیس 
جمهوری آمریکا بی تأثیر نبوده است.

بایدن در هر فرصتی از پیشرفت هایی 
که شــرکت فورد موتــور و جنرال 
موتورز در زمینه ساخت خودروهای 
الکتریکــی داشــتند، تمجید کرده 
است. اما مخالفت های مداوم و آشکار 
او با تسال واکنش های خشمگینانه ای 
را از سوی ماسک، ثروتمندترین فرد 
جهان و مدیرعامل تســال و اسپیس 
ایکس، برانگیخته کــه قراردادهای 
دولتی گوناگونی را با ناســا و ارتش 

ایاالت متحده دارد.

جدال ایالن ماسک و جو بایدن خیلی علنی تر شد؛

صف آرایی اقتصاد سنتی سیاسی و مدرن لیبرال رو در روی هم
امین ســریزدی: رئیس جمهــور آمریکا هنگام 
سخنرانی در کاخ سفید برای نخستین بار از »تسال« 
نام برد اما »ایالن ماسک« مالک تسال، »جو بایدن« 
را همچون عروســک جورابی خیس انسان نما 

توصیف کرد.

معاون صندوق نوآوری خبر داد:

اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه ودیعه رهن 

محل کار به شرکت های 
دانش بنیان

درگیری هــای سیاســی فعلی و 
دعواهای جــدی و فیزیکی بعدی 
باعث شــد نفت در هفته گذشته 
یک جهش جــدی را تجربه کند؛ 
جهشی معادل ۳.۵ درصد. به این 
ترتیب بود که قیمت نفت در پایان 
معامالت جمعه بــه دنبال افزایش 
احتمال حمله روســیه به اوکراین 

با جهش ۳.۵ درصدی همراه شد.
این در حالی آیــت که قیمت نفت 
در هفته های گذشته صعودی بوده 
است تا آنجا که در کمتر از یک ماه 
بیش از ۱۰ دالر افزایش قیمت را 
تجربه کرده و از حدود ۸۰ دالر در 
هر بشکه به باالی ۹۰ دالر رسیده 

است.
در این میان، تاکید اعضای اوپک 
پالس بر ادامه اجرای توافق کاهش 
تولید، نخستین سیگنال مثبت را 
به بازار نفت فرستاد و قیمت نفت 
افزایش پیــدا کــرد. در ادامه باال 
گرفتن بحــران گاز در اروپا که به 
دنبال تنش در اوکراین اتفاق افتاده 
است نیز مانند کاتالیزور عمل کرد 
تا قیمت طالی سیاه برای رسیدن 

به ۱۰۰ دالر آماده شود. 

 جنگ گرم در سرزمین سرد نفت
 را شعله ور کرد؛

 جهش ۳.۵ درصدی 
طالی سیاه

رمـزارز
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اقتصاد

یک معمار و مرمتگر بناهای تاریخی هشدار داد:

آخرین تکه های تاریخ اصفهان زیر پای لودرها
یک معمار و مرمتگر بناهای تاریخی با بیان اینکه 
توسعه فقط با تخریب ســازه های تاریخی حاصل 
نمی شود، گفت: اگر نگاه موزه ای به بناهای تاریخی را 
کنار بگذاریم، به راحتی می توانیم با حفظ و بازسازی 
از آن ها اســتفاده و حتــی درآمدزایی کنیم، مثل 
بســیاری از ســاختمان های تاریخی که در حال 

بهره برداری از آن هستیم.
اولین جلسه از سلسله نشست های »چالش های 
حفاظت و توســعه در بافت های تاریخی ایران« با 
موضوع تخریب های گسترده بافت تاریخی پیرامون 
مسجد جامع عتیق اصفهان، شــامگاه شنبه، ۲۳ 

بهمن و به صورت مجازی برگزار شد.
محمد مهدی کالنتری، دبیر نشست و دبیر کمیته 
میراث فرهنگی و گردشگری اتحادیه انجمن های 
علمی دانشــجویی معماری، مرمت و شهرسازی 
ایران با بیان اینکه از دو ســال گذشته روند تملک 
و تخریب در محدوده مسجد جامع عتیق اصفهان 
آغاز شده است، گفت: طبق مصوبه، احداث دانشکده 
علوم قرآن و حدیث در این محدوده منوط به حفظ 
و بازسازی بافت تاریخی و بازآفرینی شهری طبق 
بافت تاریخی بوده است، اتفاقی که متأسفانه تا به 

حال شاهد آن نبوده ایم.
او ادامه داد: به واســطه این اتفاق و مستندنگاری 
انجمن همبود اصفهــان از بافت تاریخی محدوده 
مســجد جامع عتیق، این نشست با هدف بررسی 
پیشنیه این محدوده و بررسی تخریب های صورت 
گرفته در این منطقه برگزار شد که گزارشی از این 

جلسه به مراجع مربوطه ارسال می شود.
محسن افشار، معمار و مرمتگر بناهای تاریخی با 
بیان اینکه ما در اصفهان بافت تاریخی نداریم، تصریح 
کرد: با وجود طرح های توســعه، خیابان کشی ها و 
ایجاد فضاهای سبز بافت تاریخی اصفهان به طور 
کلی از بین رفته است و در حال حاضر تنها لکه هایی 
از این بافت قابل مشاهده است که شامل تک بناها و 

محدوده های کوچک تاریخی هستند.
او ادامه داد: یکی از مهم ترین مصادیق این مسئله 
محله جوباره به عنوان یکی از مهم ترین محدوده های 
بافت تاریخی اصفهان بود که با طرح های توسعه و 

ایجاد فضای سبز تخریب شد.
افشار تأکید کرد: در حال حاضر محدوده تاریخی 
مسجد جامع عتیق هم که به لحاظ تاریخی از ارزش 
و عیار بســیار باالیی برخوردار است و آثار تاریخی 
زیــادی از جمله میدان عتیق، دو منار دردشــت، 
مسجد آقانور، بقعه شهشهان، مقبره باباقاسم، خانه 
قزوینی ها بازارچه و حمام قاضی، منار مسجدعلی 
و خانه امام جمعه را در خود جــای داده به همین 

سرنوشت دچار شده است.
این کارشناس معماری و مرمت با اشاره به تخریب 
قسمت های زیادی از خانه های تاریخی برای ساخت 
پارکینگ مســجدجامع، گفت: اکنون قرار است 
دانشــکده علوم قرآن و حدیث نیز در این منطقه 

احداث شود.
او با بیان اینکه توســعه فقط با تخریب سازه های 
تاریخی حاصل نمی شود، گفت: اگر نگاه موزه ای به 

بناهای تاریخی را کنار بگذاریم به راحتی می توانیم با 
حفظ و بازسازی از آن ها استفاده و حتی درآمدزایی 
کنیم مثل بسیاری از ساختمان های تاریخی که در 

حال بهره برداری از آن هستیم.
افشــار تأکید کرد: اگر می خواهیم که گردشگری 
استان رشد داشته باشد، ناگزیر به حفظ این بناها 
هستیم، با بناهای جدید هرچه کنیم روح و زیبایی 

ابنیه تاریخی ایجاد نمی شود.
او با انتقاد از متولیان میراث فرهنگی اصفهان گفت: 
نمی توان از ارگان های مختلــف به دلیل تملک و 
تخریب گالیه کــرد وقتی که میــراث فرهنگی و 
شهرداری اصفهان که متولی این امر هستند از بافت 
تاریخی و بناهای ارزشمند دفاع نمی کنند و هیچ 

الزامی برای حفظ این خانه ها وجود ندارد.
محدثه انصاری، کارشناس ارشــد مرمت میراث 
شهری در ادامه با بیان اینکه محور تاریخی، فرهنگی 
اصفهان در محله شهشهان در حال تخریب است، 
تصریح کرد: اغلب خانه هــای این محدوده مرمت 
شده و بعد به صورت نیمه کاره رها شده اند که این کار 

بنا را دچار مشکل کرده است.
او اضافه کرد: اغلــب این خانه ها پــس از تملک، 
رهاسازی می شوند تا محل معتادان و کارتن خواب ها 
شود و مردم منطقه درخواست تعیین تکلیف کنند و 
بعد از آن به سادگی حکم تخریب بنا دریافت می شود 
و این به یک روال در شهرهای تاریخی مثل اصفهان 
و شیراز تبدیل شده و حمام خسرو آقا که یک بنای 

مهم صفوی بود با همین روال تخریب شد.

گزارش ویژه
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

وی با اشاره به اینکه صنعتگر اصفهانی 
بــرای کوچکترین کارهــا مجبور به 
مراجعه به تهــران اســت، ادامه داد: 
خیلی از کارها و مسائل معادن استان 
در تهــران و در شــورای عالی معادن 
بررسی می شــود در صورتیکه استان 
اصفهان از ظرفیت و قابلیت های باالیی 

برخوردار است. 
رییس خانه صنعت و معدن ایران بابیان 
اینکه معادن اســتان اصفهان همانند 
معــادن »چادرملــو« و »میدوک« و 
»سرچشمه« نیســتند اظهار داشت: 
معادن فعال بسیار زیادی در این استان 
وجود دارد اما کوچک و ضعیف هستند 

و اشتغال بسیاری ایجاد کرده اند. 
وی اضافه کرد: اصفهــان ویژگی های 
خاصی دارد و نیازمند ارائه کمک های 
خاص و ویژه اســت و تاکنون چندین 
بار موضوع ضرورت واگذاری تفویض 
اختیار معادن اســتان اصفهان به وزیر 
صنعت معدن و تجارت ارائه شده است.

ســهل آبادی ابراز امیدواری کرد که با 
تغییر و تحول در مجموعه ســازمان 
صمت اصفهان، جهش و اقدامات الزم 
در راســتای کمک به صنایع و معادن 

استان بهتر از گذشته انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تفویض اختیاری 
در سال های گذشته به سازمان صنعت 
موجب شده که در مدت زمان کمتر از 

۲۰ ساعت در اصفهان پروانه تأسیس 
واحدهای تولیــدی آماده شــود در 
صورتیکه این کار درگذشــته چندین 
روز بطــول می انجامید و در ۲ ســال 
گذشــته اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام شده است.
رییس خانــه صنعت و معــدن ایران 
بیان کــرد: اصفهان بعنــوان یکی از 
اســتان های صنعتی کشــور است و 
نزدیک بــه ۹ هزار واحــد صنعتی در 
این اســتان وجود دارد که بیش از ۵۰ 
درصــد واحدهای صنفی در اســتان، 
صنفی تولیدی هســتند و محصوالت 
تولیدی این واحدها در اصفهان بسیار 
ارزشمند است که برخی تولیدات آنها 
 موردنیاز کارخانه های بزرگ محسوب 

می شود.
وی افزود: همانگونه که جشــن برنج 
در شمال کشور و جشــن گل و گیاه 
در قمصر برگزار می شــود بدون شک 
باید جشن صنعت کشور هم در استان 

اصفهان برگزار شود.
ســهل آبادی گفت: صنعــت، موتور 
محرکه اقتصاد محسوب می شود و به 
همین دلیل باید اصفهان بیش ازپیش 
موردتوجه مســووالن وزارت صنعت 

معدن و تجارت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: امروز ارتباط خوبی 
بین بخش خصوصــی، خانه صنعت 

معدن، اتاق بازرگانــی، اتاق اصناف با 
ســازمان صمت اصفهان وجود دارد و 
خانه صنعت و معدن با تمام انجمن های 
همگن صنعتی و شعب استانی خود و با 
همراهی اتاق بازرگانی هرگونه کمک و 

یاری را در این زمینه ارائه خواهد داد. 
رییس خانه صنعت و معدن ایران ابراز 
امیدواری کرد که وضعیت اشتغال در 

استان اصفهان بهبود پیدا کند.
 وی اضافه کرد: کلیه واحدهای صنعتی 

تعطیل و راکــد در اســتان با کمک 
ســازمان صمت شناسایی شده است 
و در ارتبــاط با راه انــدازی آنها نهایت 
سعی و تالش انجام شــده و با کمک و 
همراهی واحدهــای صنعتی موفق، 

اقدامات خوبی برای فعال ســازی این 
واحدهــای تعطیل و راکد در اســتان 

انجام شده است.
سهل آبادی خاطرنشان کرد: مجموعه 
اطالعاتی بسیار قوی در خانه صنعت 
معدن و تجارت فراهم شــده است که 
برای بهره برداری سازمان صمت بسیار 

مناسب است.
اســتان اصفهان از حیث تعداد معادن 
فعال رتبه اول، تعداد کل معادن دارای 
مجوز پروانه بهره بــرداری رتبه دوم و 
ازنظر میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و 
میزان استخراج اسمی رتبه پنجم را در 

کشور دارد.
۸۵۳ معــدن در ایــن اســتان پروانه 
بهره برداری دارند کــه ۶۰ درصد این 
معادن فعال است و بیش از ۴۰۰ معدن 
در استان اصفهان در زمینه سنگ های 
تزیینی و مصالح ســاختمانی فعالیت 
می کنند که شــامل انواع سنگ های 
ساختمانی، مرمریت، مرمر، گرانیت و 

تراورتن است.
ظرفیت اسمی استخراج معادن استان 
ساالنه ۵۰ میلیون تن انواع مواد معدنی 
است اما به صورت واقعی نزدیک به ۳۰ 
میلیون تن استخراج می شود. اصفهان 
انواع گروه های مواد معدنی را در خود 
جای داده اســت و ازنظر ظرفیت مواد 
معدنی به عنوان یکی از اســتان های 

مطرح کشور محسوب می شود.
انواع مواد معدنی ازجمله طال، سرب، 
روی، آهــن، مس، باریــت و بنتونیت 
در اســتان اصفهان وجود دارد. حدود 
۹ هزار نفر در معادن اســتان اصفهان 
مشــغول بــه کار هســتند و بطــور 
غیرمســتقیم به ازای هر یک شغل در 
معادن ۱۰ تا ۱۲ شــغل غیرمستقیم 

ایجاد می شود.

تحقیقــی جدیــد دربــاره 
کشورهایی با بیشترین میزان 
اعتیاد به موبایل منتشر شده 
اســت که ایران در رده ششم 
آن قرار دارد. محققان دانشگاه 
مک گیل کانادا با اســتفاده از 
داده هــای موبایــل ۳۴ هزار 
شرکت کننده در ۲۴ کشور در 
بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میالدی 
این پژوهش را انجــام دادند. 
چین، عربســتان ســعودی 
و مالــزی بیشــترین میزان 
اســتفاده از موبایل هوشمند 
را ثبت کرده اند. این در حالی 
اســت که طبق داده های به 
دســت آمده، آلمان و فرانسه 
پایین ترین میزان استفاده از 
این دســتگاه را دارند. در این 
رده بندی ایران در پله ششم، 
ترکیه رده ۸، انگلیس در رده 
۱۶ و آمریــکا در رده ۱۸ قرار 

دارد.
در بخشی از این تحقیق آمده 
اســت: ما یک تحلیــل متا از 
استفاده چالش برانگیز موبایل 
انجام دادیــم و روی جوانان 
تمرکز کردیم. استفاده چالش 
برانگیز از موبایل بین ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۲۰ میالدی در سراســر 
جهان افزایش یافت و اکنون 
پیش بینی می کنیم این روند 

همچنان ادامه یابد.
محققــان در این پژوهش ۸۱ 
تحقیق را بررســی کردند که 
قباًل براساس »مقیاس اعتیاد 
به موبایــل« )SAS(، درباره 
میــزان اســتفاده از موبایل 
نوجوانان و جوانان انجام شده 

بود.
SAS پرکاربردتریــن معیــار 
اعتیاد به گوشی های هوشمند 
اســت که میــزان اختالالت 
در زندگــی روزمــره به دلیل 
اســتفاده از تلفن هوشمند، از 
دســت دادن کنترل و عالئم 
گوشــه گیــری از اجتماع را 

بررسی می کند.
شــرکت کنندگان ۱۵ تا ۳۵ 
ساله بودند. هرچند میانگین 
سنی آنها ۲۸.۸ ســال بود و 
بیشتر آنها نیز زن )۶۰ درصد( 
بودند. محققان برای استفاده 
چالش برانگیز از موبایل به هر 
کشور امتیازی بین ۱۰ تا ۶۰ 
دادند. چین بیشــترین امتیاز 
)۳۶( را در ایــن فهرســت به 

دست آورده بود.
         

این درحالی اســت که امتیاز 
کانادا نیز در این فهرست باال 
بود و این کشور در رده هفتم 
قرار داشت. به اعتقاد محققان 
دلیل ایــن امــر تمایزهایی 
میان هنجارهــای اجتماعی 
و توقعــات فرهنگــی درباره 
اهمیت برقراری ارتباط منظم 
با دیگران با استفاده از موبایل 
اســت. در کل ایــن تحقیق 
نشــان داد اســتفاده چالش 
برانگیز از موبایل هوشمند در 
سراسر جهان در حال افزایش 
اســت که احتماالً پیامدهای 
روانشــناختی در بــر خواهد 
داشــت. این تحقیق توســط 
پژوهشــگران دانشــگاه مک 
گیل مونترال انجام و در ژورنال 
 Computers in Human«
Behavior« منتشر شده است.

رییس خانه صنعت و معدن ایران مطرح کرد:

تفویض اختیار به استان ها مشکل گشای مشکالت معادن اصفهان
رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: معادن اصفهان نیاز به تمرکززدایی 
و تفویض اختیاردارند و این امر، بخش عمده ای از مشکالت این واحدها 
را رفع خواهد کرد. سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: واحدهای معدنی 
در این استان با مشکالت بسیاری مواجه هستند و باید نسبت به تفویض 

اختیار به استان در ارتباط با معادن اقدام شود.

ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اعالم حمایت از برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات، فراخوان حضور 
شرکت های دانش بنیان در این رویداد را منتشر کرد. شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات )کیتکس ۲۰۲۲( در 
حوزه های هوشمندسازی فضای شهری، اینترنت اشیا و امنیت اطالعات، آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد. این نمایشگاه در محورهای 
هوش مصنوعی، فناوری های مالی، حکمرانی هوشمند، هنرهای رسانه ای، نوآوری، فناوری و زیرساخت ها، یاددهی و یادگیری هوشمند، شهر و 
خانه هوشمند )اینترنت اشیا( برگزار می شود. اهداف برپایی نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۲ شامل موارد زیر است: ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی 
اطالعات و تأمین امنیت آن، افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطالعات، بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار 
رقابتی و رقابت پذیری بازارها، کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات، چابک سازی و تحول هوشمند 
در راهبرد، ساختار، زیرساخت، فرآیندها و فرهنگ سازمانی، ارتقا کیفی و کّمی نظام جامع صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای آن با 
استفاده از حکمرانی هوشمند، تکمیل زنجیره علم، فناوری، تکنولوژی تولید محصول، تجاری سازی و ورود به بازار جهانی به منظور ثروت آفرینی، 
توسعه علوم و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست های کلی علم و فناوری اطالعات و ارتباطات در سایه نقشه جامع 

علمی کشوراین رویداد از ۲ تا ۵ خرداد سال ۱۴۰۱ برگزار می شود و شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق این لینک در آن ثبت نام کنند.

با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی؛

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات برگزارمی شود

خبر اول
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دانشگاه مک گیل کانادا 
اعالم کرد؛

معرفی ۲۴ کشور 
معتاد به موبایل 

هوشمند

اصفهان بعنوان یکی 
از استان های صنعتی 
کشور است و نزدیک 

به ۹ هزار واحد 
صنعتی در این استان 
وجود دارد که بیش از 

۵0 درصد واحدهای 
صنفی در استان، 

صنفی تولیدی 
هستند و محصوالت 
تولیدی این واحدها 

در اصفهان بسیار 
ارزشمند است که 

برخی تولیدات 
آنها موردنیاز 

کارخانه های بزرگ 
محسوب می شود.

روشــنایی با اعتبار  ۲۳۸ میلیارد ریال انجام و خاموشی معابر رفع گردیده 
است. همچنین تعداد ۱۰۰۰ دستگاه چراغ فرســوده و معیوب در معابر با 
چراغ های ۲۰ وات LED Total با هزینه ۱۷ میلیارد ریال تعویض شده است.

عالقمندان به شــرایط آب و هوایی مختلف در اســتان اصفهان اشاره کرد 
و گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی و آب و هوایی اســتان که شامل مناطق 
گرمسیری ۲ و ۳ در استان و در فصل تابستان هستیم، همکارانم درگرمای 
طاقت فرسای تابستان می کوشند که برق مشترکین را بدون کاهش کیفیت 
برای مشترکین تأمین نمایند که البته در تابستان سال جاری با پیشی گرفتن 
مصرف برق نسبت به تولید آن، مجبور به اعمال مدیریت بارشدیم که البته 
با برنامه زمانبندی و اطالع رســانی قبلی به مشترکین همراه بود. همچنین 
در غرب و جنوب استان نیز با توجه به کوهستانی بودن مناطق در زمستان با 
شرایط آب و هوایی سرد، کوالک شدید، مسیرهای صعب العبور و راهبندان 
های چند روزه روبرو هستیم که همکاران سختکوشم در شرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان به کمک ادارات راهداری استان به سرعت به برطرف شدن 

مشکالت قطعی شبکه برق پرداخته و برق مشترکان را تأمین می نمایند.
وی عمده پروژه بخش روستایی استان را اتصال شبکه برق روستایی هیران 
از توابع شهرستان فریدونشهر به شبکه سراسری برق دانست که با هزینه ای 
بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال از محــل اعتبارات عوارض برق و با همکاری مجری 

طرح برق رسانی روستایی شرکت توانیر به انجام رسیده است. 
وی به بهره برداری از ۲.۵ مگاوات نیروگاه خورشــیدی در مناطق محروم 
استان با همکاری بسیج سازندگی اشاره نمود و گفت: در این خصوص ۳۵۰ 

میلیارد ریال هزینه شده است.

عالقمندان در پایان کســب رتبه اول در ارزیابی مدیران ارشد وزارت نیرو و 
کسب رتبه اول در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی شهید 
رجایی را از نتایج زحمات کلیه همکاران شــرکت عنوان نمود و گفت: من و 
همکارانم در شرکت توزیع برق استان اصفهان برای خدمت رسانی مطلوب 

به دینفعانمان، نه به عنوان یک شعار، بلکه در عمل همیشه آماده ایم.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان از بهره برداری از پروژه های 
این شرکت در دهه فجر ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: همزمان با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و ایام ا... دهه فجر ۱۴۰۰ بیش از ۳۲۰ 

پروژه این شرکت با اعتباری بالغ بر ۱۸۵۰ میلیارد ریال بهره برداری رسید
وی افزود شرکت توزیع برق اســتان اصفهان بزرگترین شرکت توزیع برق 
مرکز کشور و سومین شرکت توزیع برق کشور در میان ۳۹ شرکت محسوب 
می گردد و به بیش از ۱.۵ میلیون مشــترک، خدمــات ارائه می نماید که از 
ابتدای ســال تاکنون تعداد ۳۵۱۷ مشــترک جدید به مشترکین شرکت 
افزوده شده است که برای تأمین برق این عزیزان ۱۳۷ کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و ۴۸ دســتگاه کلید قطع کننده با اعتبار حدود ۴۲۳ میلیارد ریال 

احداث و نصب گردید.
حمید عالقمندان درخصوص پروژه های بهینه سازی تاسیسات برق گفت:  
به همت همکارانم تاکنون ۲۶۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار 
بالغ بر ۳۱۷ میلیارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل، ۶۰۰۰ کنتور با اعتبار 
۱۷۰ میلیارد ریال تعویض و ۶۰۰ کیلومتر شــبکه های فشار ضعیف، فشار 
متوسط و پســتهای توزیع با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال تعمیر گردیده است. 
وی همچنین به اصالح و بهینه ســازی تاسیسات روستایی در استان اشاره 
کرد و گفت: تعداد ۱۳۶ پروژه بهینه سازی شبکه برق با اعتباری بالغ بر ۲۸۱ 
میلیارد ریال در روســتاها اجرا و به بهره برداری رسیده است و به ۵۸ پروژه 

دیگر توسعه و بهسازی در استان با اعتبار ۱۷۸ میلیارد ریال اشاره نمود.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان اصفهان درخصوص پروژه های 
مربوط به روشــنایی معابر  در اســتان گفت: تعداد ۲۰۰۰۰ مورد سرویس 

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

خدمات داوطلبانه هالل احمر 
اصفهان ارزش اقتصادی باالیی دارد

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: خدمات داوطلبانه و بشردوســتانه این جمعیت 
از ارزش اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار اســت. 
حیدرعلی خانبازی، در نشست تکریم و معارفه رییسان 
این جمعیت در سمیرم افزود: این خدمات در طول ایام 

خاص و ماه های مختلف تداوم دارد.

به گفته وی، تهیه و توزیع حدود ۵۷ هزار ســبد حمایتی، اقالم 
بهداشــتی، دارویی و مردمی در کنار مراجعه نزدیک به یک هزار 
نفر از داوطلبان جمعیت، تنها بخشی از فعالیت های ۱۰ ماه اخیر 
ما در اســتان بوده اســت. معاون جمعیت هالل احمر اصفهان با 
بیان اینکه ارزش مجموع این کارها در این مدت به ۱۲۰ میلیارد 
ریال می رسد، افزود: ارزش اقتصادی این فعالیت ها بویژه در دوران 
شیوع ویروس کرونا با همراهی کادر بهداشتی و درمان، ستودنی و 
مثال زدنی است. خانبازی با اشاره به فعالیت گروه های موسوم به 
سحر در ۲ سال اخیر تصریح کرد: واجدان شرایطی که آموزش های 
علوم تربیتی و روانشناســی را دیده بودند در قالب این گروه ها در 
عرصه های فرهنگی، روانشناسی، مشاوره و سایر خدمات اجتماعی 
فعالیت دارند.وی ادامه داد: گروه های ســحر شامل مددکاران و 

روانشناسانی هستند که در حوادث و سوانح حضور پیدا می کنند و 
خدمات و مشاوره های مورد نیاز را به آسیب دیدگان ارائه می دهند.

خانبازی در باره فعالیت های جمعیت هالل احمر استان در شرایط 
کرونایی گفت: تداوم برنامه های پیشــگیری از کووید-۱۹ شامل 
همکاری در واکسیناسیون )یاران جوان(، طرح شهید سلیمانی، 
برگزاری آموزش برای گروه سفیران حمایت روانی )سحر( و برپایی 
دوره آموزشی برای خبرنگاران جوان، مهم ترین برنامه های معاونت 

امور جوانان جمعیت هالل احمر استان در سال جاری بوده است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اصفهــان، اجرای طرح 
ملی یاس )توانمندسازی بانوان تحت پوشش کمیته امداد(، طرح 
ملی دادرس )آموزش کمک های اولیه بــه دانش آموزان(، برنامه 
آموزشــی، فرهنگی- هنری با عنوان »ماه نــگار« و اعزام کاروان 

نیکوکاری به مناطق محروم را از دیگر برنامه های این نهاد در سال 
جاری اعالم کرد و افزود: این برنامه ها تا پایان سال نیز ادامه دارد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اســالمی نیز در این 
نشست تصریح کرد: ساخت سوله بحران این شهرستان با حدود 
۲ دهه توقف کار، جزو اولویــت طرح های هالل احمر و مدیریت 
بحران سمیرم است. اصغر ســلیمی افزود: امکانات و تجهیزات 
شــهرداری های هر چهار شــهر ســمیرم محدود و در مواردی 
فرسوده است اما با کمک هالل احمر، بخش زیادی از مشکالت در 
منطقه پوشش داده شده است که جای تقدیر دارد. علی داودی 
در این جلسه بعنوان رییس جدید جمعیت هالل احمر سمیرم 
معرفی و از خدمات سیدنورمحمد موسوی رییس سابق این اداره 

تقدیر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری بیش از بهره برداری بیش از ۳۲۰۳۲۰ پروژه با اعتباری  پروژه با اعتباری ۱۸۵۰۱۸۵۰ میلیارد ریالی میلیارد ریالی

تعداد ۲0000 مورد سرویس روشنایی 
با اعتبار  ۲۳8 میلیارد ریال انجام 

و خاموشی معابر رفع گردیده 
است. همچنین تعداد ۱000 دستگاه 

چراغ فرسوده و معیوب در معابر 
با چراغ های ۲0 وات LED Total با 

هزینه ۱۷ میلیارد ریال تعویض شده 
است.
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