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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان چهارشنبه| 4 اسفند 1400| 23  فوریه  2022 |  21 رجب  1443 | سال دوم| شماره 1003 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
مدتی اســت مســئوالن مدام از 
برداشتن موانع تولید و راه اندازی 
کسب و کار ســخن به میان می 
آورند و قوانین زیــادی برای این 
مشکل کالن کشوری وضع کرده 
اند. اما آیا واقعا این قوانین توانسته 
موانع کسب و کار را کاهش دهد 
یا تنها بر روی کاغذ مشــکالت 
راه اندازی مشاغل در ایران رو به 

نزول است؟
در بین مردم که می رویم تقریبا 
همه بر این نظر اســتوار هستند 
که هنوز مشکالت راه اندازی یک 
کسب و کار کاهش نیافته و تنها 
کاغذ بازی ها از حالت دستی به 
اینترنتی تبدیل شــده است اما 
آمار چــه میگویــد؟ طبق گفته 
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کســب و کار ۳۳ دستگاه 
هیچ کاری برای تســهیل مجوز 
کسب و کار نکرده اند! گفته شده 
قرار است تا ۱۸ اسفند یعنی پایان 
مهلت قانونی دســتگاه ها برای 
اتصــال به درگاه ملــی مجوزها، 
رئیس دســتگاهی که در اجرای 
این قانون تعلل کنــد، به ۲ ماه تا 
یک سال حبس محکوم می شود.

2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 انتقال بروکراسی ازکاغذی به نت! 

موانع کسب و کار را 
بردارید ، تغییر ندهید 

6

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد:

طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به وسعت 19 هکتار

2

اعالم فراخوان مهرواره قصه گویی »قصه های شهرمن«:

کالس اولی ها »قصه گو« می شوند

مدیریت شهری

در روزهای اخیر چند نیمکت خوش آب 
و رنگ که هر رهگذری را به دمی نشستن 
و رفع خستگی دعوت می کند در محدوده 
ضلع غربی ارگ جهان نما و خیابان طیب 
نصب شده است. این نیمکت ها به همت 
مدیریت منطقه یک شــهرداری اصفهان 
و سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان 
طراحی و نصب شــده و قرار است مابقی 
آنها تا قبل از عید نــوروز در محدوده این 

محور، تا چهارراه تختی نصب شوند.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: یکــی از مؤلفه های 
شهر دوستدار سالمند این است که شهر 
از هر لحاظ بــرای رفت و آمــد و عبور و 
مرور سالمندان مهیا باشد، به نحوی که 
سالمندان با کمترین زحمت و دشواری 
با شــهر تعامل داشته باشــند و ناچار به 
ماندن در خانه و کاستن از ارتباط خود با 

شهر نشوند.
میثم بکتاشــیان افزود: نصــب مبلمان 
شهری در نقاط شلوغ و پررفت و آمد شهر 
نیز یکی از عناصر مهم در این زمینه است 
تا سالمندان بتوانند در صورت خستگی و 

نیاز به قدری استراحت، لحظاتی را روی 
نیمکت بنشینند و رفع خستگی کنند.

او با تاکید بر اینکه منطقه یک در اجرای 
این طرح طی یک ســال اخیــر در میان 
سایر مناطق پیشتاز بوده است، ادامه داد: 
اجرای طرح مبلمان شهری ویژه مادی ها 
که یکی از جاذبه های گردشگری هستند، 
با مشارکت سازمان زیباسازی یکی از این 
پروژه ها بوده که در محور مادی نیاصرم، 
حدفاصل چهارباغ عباسی تا خیابان آذر 

انجام گرفته است.
همچنین در این گذر، تجهیزات مورد نیاز 
دیگری نظیر ۲0 سطل زباله و ۱5 نیمکت 
با اعتباری بالغ بر 90 میلیون تومان نصب 

شده است.
او با اشاره به اجرای طرح مبلمان شهری 
در راستای تحقق شهر دوستدار کودک 
نیز گفت: از دیگــر طرح هایی که منطقه 
یک طی دو ماه گذشته نسبت به اجرای 
آن پیشــقدم بود، طراحــی و نصب ۱0 
مبلمان ویژه کودک با مشارکت سازمان 
زیباسازی و نصب آنها در سایت بازی واقع 
در بوستان کودک است که با اعتباری بالغ 

بر 60 میلیون تومان انجام شد.

  نصب 120 نیمکت شهری در منطقه یک 
تا قبل از عید نوروز

نصب تعدادی نیمکــت در محدوده گذر 
شمس آبادی تا ســه راه طیب اقدام تازه 
منطقه یک شهرداری اصفهان با همکاری 
سازمان زیباسازی اســت که بکتاشیان 
درباره آن اظهار کرد: این طرح در راستای 
تحقق شــهر دوســتدار ســالمند برای 
محدوده ســه راه طیب تا چهارراه تختی 
انجام گرفته و شامل طراحی و نصب ۱۲0 
نیمکت با بودجه ای بالغ بر 650 میلیون 

تومان می شود.
او با بیان اینکه تعدادی از این نیمکت ها 
در محدوده ســه راه طیب نصب شــده 
است، خبر داد: مابقی نیمکت ها تا قبل از 
سال نو تا محدوده چهارراه تختی نصب 
می شوند و در صورت امکان در برخی از 
نقاط چند نیمکت در کنار هم به صورت 
پاتوق شهری نصب می شوند تا فضایی را 
برای مکث و نشستن شــهروندان فراهم 

کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

گذر سه راه طیب تا چهارراه تختی به مبلمان شهری مجهز می شود
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فعالیت بدنی در محل کار اهمیت دارد؟

 مزایای فعالیت بدنی
 برای کسب و کار شما

با بومی سازی وبهینه سازی آجرهای نسوزدرواحد آهک سازی فوالد مبارکه؛

 رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار 
شکسته شد

مروری بر مزایای اقتصادی سفر رئیس جمهوری به قطر؛

 تعامل، تبادل و تجارت یک میلیارد دالری
 تهران – دوحه

چهره  برتر چهره روز

 یکصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره 
ستاد دیه استان اصفهان برگزارشد:

 مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
خبر داد:

مردم اصفهان ۶۵۲ زندانی غیرعمد 
را امسال آزاد کردند

درخشش بانوان آبفای اصفهان در 
ارزیابی جامع عملکرد آبفای ایران

خیران خداجوی استان اصفهان از ابتدای 
ســال جاری تا کنون زمینه آزادی 65۲ 
زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرده اند. 
یکصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره 
ســتاد دیه اســتان اصفهان بــا حضور 

حجت االسالم اسداهلل جعفری...

آبفای اســتان اصفهان رتبه برتر ارزیابی 
عملکرد امــور بانوان و خانــواده صنعت 
آبفای کشور در سال های ۱۳99 و ۱400 
را به خود اختصاص داد. ایــن ارزیابی در 
پنج شــاخص توانمنــد ســازی و ارتقاء 

22توانمندی های بانوان...

When and How to When and How to 
Clean Your Phone Clean Your Phone 

During the COVIDDuring the COVID1919--  
OutbreakOutbreak

آگهـی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

دهیاری جندابه
شناسه: 1283239

1- دهیاری جندابه به آدرس: اصفهان، شهرستان کوهپایه، روستای جندابه، ساختمان  دهیاری در نظر دارد عملیات احداث و تعریض آبروی شمالی 
با اطالعات پایه به شرح ذیل مناقصه عمومی بر پایه فهرست بهای سال 1400 به پیمانکاران حداقل رتبه 5 )شرایط پیمانکاری( رسته ابنیه راه و ترابری 

با در نظر گرفتن مراتب ذ یل واگذار نماید. 
2- موضوع مناقصه احداث و تعریض آبروی شمالی:

3- نوع و تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 268.000.000 به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 0219251469005 به نام دهیاری جندابه 
4- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات برنده مناقصه موظف ارائه ضمانتنامه سپرده حسن انجام تعهدات به مبلغ 5 درصد قرارداد 

5- پیش پرداخت: 25 درصد بارمالی پیمان به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر قابل پرداخت می باشد. 
6- محل و مهلت دریافت اسناد: آدرس مندرج در بند یک و از تاریخ 1400/12/04 لغایت 1400/12/18 در ساعت اداری 8 صبح تا 14

7- محل و مهلت تسلیم پیشنهادات: آدرس مندرج در بند یک و از  تاریخ 1400/12/18 لغایت 1400/12/25 از ساعت 8 صبح تا 14
8- محل و زمان گشایش پاکت های مناقصه: آدرس مندرج در بند یک در ساعت 10 صبح در روز پنجشنبه به تاریخ 1400/12/26

9- هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به دهیاری جندابه مراجعه و یا با شماره های ذ یل تماس حاصل فرمایند.

 آگهی  فراخوان سرمایه گذار  )نوبت اول(

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به جذب سرمایه گذار جهت تابلوهای تبلیغاتی سطح حوزه خدماتی خود  در قالب قرارداد 
BOT )ساخت و نصب - بهره برداری - واگذاری(  اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19
گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 1400/12/21

محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir  تلفن: 031-45822010
 www.iets.mporg.ir :شناسه: 1282581                       پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

چاپ اول

چاپ اول

آگهـی مزایـده
موضوع: به استناد مصوبه شماره 1400/2120 مورخ 1400/9/21 شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از زمین 

نظافت خودروها )زمین کارواش دستی( واقع در محوطه پایانه مسافربری نجف آباد
مدت مزایده: یکسال شمسی از تاریخ عقد قرارداد 

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 
محل اجاره: زمین نظافت خودروها )زمین کارواش دستی( واقع در محوطه پایانه مسافربری نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند. )رعایت منع مداخله کارکنان دولت 
الزامی است.( 

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز  دوشنبه 1400/12/16 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه 1400/12/19 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. 
اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و...( مبلغ 200.000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 

0112643346005  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند. 
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود. 
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

نوبت دوم

رضا رضایی - مدیر عامل شناسه: 1277720

تلگرام: 09339872658
تلفن روابط عمومی: 03132274500 - 03132274505 

در هر مناســــبتی پیشـــرو باشیـد
طرح هدیه نسل فردا این امکان را به شما می دهد 
تولدها، سالگردها و همه خاطرات خوشی را که با 

عزیزان تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امکان ارســال رایگان 
هدیه به هر نقطه از استان و چاپ آگهی تبریک 

در روزنامه با شرایط ویژه را خواهید داشت.

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



ادامه از صفحه یک:
...  طبق ماده ۷ قانون سیاست های 
کلی اصل ۴۴، همه دستگاه هایی 
که مجــوز صادر می کننــد باید 
مدارک و شرایط صدور مجوز را در 
درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند 
و مــردم به صــورت الکترونیکی 
مدارک را ارسال و سپس مجوز را 
دریافت کنند. این قانون یک سال 
پیش در مجلس به تصویب رسید.

در روزهای اخیر  برنامه توســعه 
سازمان ملل )UNDP( نیز گزارش 
جدیــدی دربــاره اکوسیســتم 
نوآوری در ایران منتشر کرده که 
رشد استارت آپ ها با وجود رکود 
اقتصادی در سال های اخیر از نکات 
قابل توجه آن اســت. این گزارش 
نشان می دهد با وجود پتانسیل های 
ایــن اکوسیســتم، تحریم   های 
خارجی، قوانین و مقررات داخلی 
و حمایت هــای ناکارآمد دولتی 
بزرگ ترین مانع پیش روی آینده 

جریان نوآوری است.
برنامــه توســعه ســازمان ملل   
)UNDP(  در این گزارش  درباره 
اکوسیستم نوآوری در ایران گفته 
است  56 درصد استارت آپ های 
کشور بزرگ ترین چالش خود را 
پیچیدگی و تعدد مقررات دولتی و 
۴۰ درصد مشکالت جذب سرمایه 
می دانند. بر اســاس این گزارش 
مهم ترین موانع رشد جریان نوآوری 
سیاست ها، مقررات و قوانین دولتی 
است و حمایت مستقیم دولت در 
این عرصه هم صرفا نصیب بخش 
کمی از استارت آپ ها شده و تاثیر 

چندانی نداشته است.
پتانســیل بــاالی ایــن بخش 
نشان دهنده رشد این اکوسیستم با 
وجود رکود اقتصادی در سال های 
اخیــر و همچنیــن چالش های 
پیــش روی کســب وکارهای 
نوآورانــه در ایــران اســت. این 
گزارش نشــان می دهد با وجود 
رشد سریع اکوسیســتم نوآوری 
در ایران از حــدود یک دهه قبل، 
این قطار به خصــوص بعد از دور 
جدید تحریم هــای بین المللی با 
افت سرعت روبه رو شده است. با 
وجود آنکه رشد اقتصاد دیجیتال 
در ایران در فضای رکود اقتصادی 
سال های اخیر ادامه پیدا کرده، اما 
نسبت به میانگین جهانی بسیار 

پایین تر است. 
بر طــور جزیی تــر بر اســاس 
نظرسنجی ســازمان ملل  2/ 56 
درصــد اســتارت آپ های ایران  
بزرگ ترین چالش رشد خود را در 
پیچیدگی وتعدد قوانین و مقررات 
دولتــی و 3/ ۴۰ درصد در جذب 
ســرمایه می دانند. همچنین 8/ 
۷5 درصد استارت آپ های ایرانی 
در پاسخ به این پرسش که چقدر 
از حمایت های دولتی اســتفاده 
کرده اند گفته اند که هیچ حمایتی 
دریافت نکرده اند. 3/ 15  درصد  از 
مزایای  دانش بنیان و 8/ 5 درصد 
از حمایت های مالی و 6/ ۴ درصد 
از معافیت های مالیاتی اســتفاده 

کرده اند.
با توجه به شرایط و امار های مذکور 
باید دید در این مدت کوتاه ) تا 18 
اســفند( یعنی کتر از یک ماه  که 
دســتگاه ها فرصت سامان دهی 
مجوز های خود را دارند میتوانند 
این امر مهــم را عملــی کنند یا 
همچنان مردم مجبور هستند برای 
گرفتن یک مجوز ماه ها و یا حتی 

سالهای دوندگی داشته باشند؟

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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همزمان با آییــن رونمایی از جلــد دوم کتاب 
»قصه های شهر من«، فراخوان مهرواره قصه گویی 
از این کتاب ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی نیز 
اعالم شد. آیین رونمایی و اعالم فراخوان مهرواره 
قصه گویــی از کتاب »قصه های شــهر من« در 
مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان برگزار شد. این کتاب در دو جلد 
و در قالب طرح کالس شــهر از ســوی معاونت 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان تهیه و چاپ شده است. 
جلد دوم کتاب »قصه های شهر من« شامل 2۰ 
داستان است و دانش آموزان کالس اول ابتدایی تا 
پایان فروردین ماه 1۴۰1 فرصت دارند در مسابقه 

قصه گویی از این کتاب شرکت کنند.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
همزمانی آیین رونمایی و اعالم فراخوان مهرواره 
قصه گویی از »قصه های شهر من« با روز جهانی 
زبان مادری را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: 
طبق اعالم سازمان جهانی یونسکو بیش از 6 هزار 
زبان در دنیا وجود داشته که 3 هزار زبان از میان 
رفته و برخی دیگر از ایــن زبان ها نیز در معرض 
نابودی قرار دارد؛ بنابراین پاسداشــت زبان های 
بومی و محلی در جوامع شهری بسیار حائز اهمیت 
است. احمد رضایی افزود: در کالنشهرها با زیست 
اقوام گوناگون در کنار یکدیگر مواجه هســتیم 
که زبان، ابزار ارتباط آنها با یکدیگر اســت و چه 
بهتر که بتوانیم با زبان هر قوم با آنها ارتباط مؤثر 
برقرار کنیم. برای ایجاد این ارتباط نیاز به استفاده 
هنرمندانــه از زبان داریم. در کشــوری زندگی 
می کنیم که سرزمین قصه ها و کهن داستان ها 
است که از نیاکان ما سینه به سینه منتقل شده 
است. وی ایرانیان را مردمی قصه دوست و قصه گو 
دانست و ادامه داد: ادبیات کهن ایران سرشار از 
قصه های شــگرف، زیبا و جذاب است؛ بنابراین 
امروز نیز باید فرزندان خود را به سمتی سوق دهیم 
که قصه گو تربیت شوند تا بتوانند با زبان هنر و قصه 
با همساالن خود ارتباط برقرار کنند. همچنین باید 
از شهرنشین به شهروند تبدیل شویم؛ بنابراین باید 
مهارت های شهروندی را به کودکان و سایر اقشار 
جامعه آموزش دهیم. رئیس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان آموزش مفاهیم شهروندی را 
نقطه اشــتراک و عامل پیوند مدیریت شهری با 
آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان دانست و تصریح کرد: کتاب قصه های 
شهر من تمام این ویژگی ها را در خود جا داده و 
امیدوارم با هم افزایی موجود میان این سه دستگاه 
و همچنین حضور مربیان و کارشناسان کاربلد در 
کنار کودکان برای آموزش این تکنیک ها، در آینده 

شهروندانی مشارکت جو، فعال و مسئولیت پذیر 
داشته باشیم.رضایی با اشاره به حضور حدود 113 
هزار دانش آموز در طرح کالس شــهر بیان کرد: 
امیدوارم مهــرواره قصه گویی از کتاب قصه های 
شهر من به زودی به مهرواره ای ملی تبدیل شود 
و قطعاً جامعه از مواهب و نتایج خوب آن بهره مند 

خواهد شد.

    توسعه در بستر فرهنگ اتفاق می افتد
همچنین معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان در این مراسم با اشاره به 
سرانه 3۰ دقیقه ای مطالعه در کشورمان اظهار 
داشت: این میزان کم مطالعه روزانه جای نگرانی 
دارد. این در حالی است که توسعه در بستر فرهنگ 
اتفاق می افتد و همه ما باید تالش کنیم تا مردم 

کشورمان به فرهنگ کتابخوانی بازگردند.
لیال سادات ابطحی با بیان اینکه کودکان ما باید 
کتابخوان به دنیا بیایند، افزود: جنین از 6 ماهگی 
صداها را می شــنود؛ بنابراین مــادر می تواند از 
همان دوران برای کودک خود قصه بگوید و بستر 

کتابخوانی را در خانواده خود فراهم کند.
وی با بیان اینکه بیشــتر افراد حضور در فضای 
مجازی را جزو ســاعات مطالعه خود محسوب 
می کنند، ادامه داد: باید بدانیم که خواندن متن 
در فضای مجازی جای مطالعه کتاب را نمی گیرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان با اشــاره به اجرای طرح های کتابخوانی 
کودکان در مدارس کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا 
و هلند گفت: در این زمینه از دنیا بســیار عقب 
هستیم اما خوشبختانه ســه ضلعی شهرداری 
اصفهان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

و اداره کل آموزش و پرورش استان اتفاقات خوبی 
را رقم زده که امیدوارم در آینده به همکاری های 
گســترده تری نیز منجر شــود.ابطحی با بیان 
اینکه کتابخوانی عزت نفس کودکان را افزایش 
می دهد، تصریح کرد: کودکان با مطالعه صاحب 
اندیشــه های مثبت و بلندپروازانه و جرأت ورز 
می شوند، می توانند نیازهای خود را به خوبی بیان 
کنند، صاحب سبک و اندیشه شده و خودشان به 

نویسندگان آینده تبدیل شوند.
در ادامه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان با اشاره به افزایش توجه 
مسئوالن کشور به تربیت شهروند مشارکت جو، 
فعال و مســئولیت پذیر در دهه های اخیر گفت: 
خوشبختانه شاهد تحول در نگرش ها و بازنگری 
همه جانبه برنامه های درسی آموزش و پرورش 
برای تربیت چنین شهروندانی هستیم.نسرین 
باباپور با بیان اینکه طرح کالس شهر که از دو سال 
پیش آغاز شد تغییرات مثبتی را در دیدگاه های 
آموزشی ایجاد کرده و به زوایای پنهان کتاب های 
درســی پرداخته اســت، افزود: در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش بر تربیت فراساحتی 
کودکان و نوجوانان دانش آموز اشاره شده که بر 
رشــد همه جانبه دانش آموزان در ابعاد زیستی، 
اجتماعی، اقتصادی، هنری و غیره تأکید دارد و 
همگان باید برای تحقق این امر به میدان بیایند. 
وی تصریح کرد: برای تدوین کتاب های قصه های 
شــهر من، کتاب بخوانیم و بنویســیم پایه اول 
ابتدایی بررســی و 3۰۰ کلمه از آن استخراج و 
قصه های این کتاب بر اساس آنها نوشته شد که 
حول محور مفاهیم شهروندی است. همچنین 
اداره توســعه فرهنگ شــهروندی ســازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
انیمیشن هایی از این قصه ها تولید کرده است.

    کودکان و نوجوانان باید مهارت قصه گویی 
را بیاموزند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان با بیان اینکه کــودکان و نوجوانان باید 
مهارت قصه گویی را بیاموزند، اضافه کرد: مهرواره 
قصه گویی از کتاب قصه های شــهر من فرصت 
آموختن این مهــارت و افزایش اعتماد به نفس، 
ارتقای هوش هیجانی و ارتباط مؤثر با مخاطب در 

کودکان و نوجوانان را فراهم می کند.
باباپور بــا تقدیر از حمایت معــاون اجتماعی و 
مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان از این طرح، تأکید 
کرد هنوز در پله اول هستیم و باید برای رسیدن 
به نتایج مطلوب تر و تحقق تأکیدات مقام معظم 
رهبری درباره مسائل فرهنگی بیشتر تالش شود.

وی پرورش حس زیبایی شناســی در کودکان 
را یکی از اهداف ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش دانســت و گفت: کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان با دارا بــودن محیط هایی 
سرشــار از خالقیت و کتاب های ویژه کودکان و 
نوجوانان می تواند یکــی بازوهای تحقق این امر 
باشد و این کتاب ها باید به دست تمام کودکان 

و نوجوانان به خصوص در مناطق محروم برسد.
باباپور با بیان اینکه نتیجــه موازی کاری ها تنها 
اتالف منابع است، خاطرنشــان کرد: امیدوارم 
دستگاه های گوناگون شهر و استان با هم افزایی 
بیشــتر گام های موثرتری بــرای تحقق تربیت 

تمام ساحتی کودکان و نوجوانان بردارند.

اعالم فراخوان مهرواره قصه گویی »قصه های شهرمن«:

کالس اولی ها »قصه گو« می شوند
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در شــــــهر 

 انتقال بروکراسی ازکاغذی به نت! 

موانع کسب و کار 
را بردارید ، تغییر 

ندهید 

رییس مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دوران کرونا موجب روی آوردن به 
»پزشکی از راه دور« شد

رییس مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور ســالمت دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: شیوع ویروس کرونا از 2 سال گذشته تا کنون باعث 
شد تا مبحث »پزشکی از راه دور« بعنوان یک ضرورت مورد توجه کشورهای 
مختلف از جمله ایران قرار گیرد. به گزارش ایرنا، ســکینه سقاییان نژاد در 
مراسم افتتاحیه همایش بین المللی »تله مدیسین« )پزشکی از راه دور( در 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: با شیوع ویروس کرونا، نظام سالمت با 
افزایش پیش بینی نشده مراجعه بیماران مبتالبه کووید-1۹ روبه رو شد و 
بدلیل تمرکز نظام سالمت برای پیشگیری از گسترش همه گیری و درمان 
بیماران، ارائه خدمات به سایر بیماران مانند قلبی، کلیوی و دیابت در دنیا از 
مرکز توجه نظام سالمت خارج شد بهمین دلیل پزشکی از راه دور برای رفع 
این چالش بعنوان ضرورت مطرح شد. وی با اشاره به افزایش پزشکی از راه دور 
در دوران کرونا، اظهار داشت: در 2 سال گذشته مشاوره از راه دور ۴5 درصد، 
ویدئو کنفرانس برای ارائه خدمات سالمت ۴2 درصد، مشاوره روانپزشکی 2۷ 
درصد، آموزش از راه دور پزشکی 26 درصد، استفاده از سیستم های پشتیبان 
از تصمیم گیری بر پایه هوش مصنوعی 1۹ درصد، ابزار اندازه گیری و نظارت 

بر عالئم حیاتی از راه دور 1۹ درصد در دنیا افزایش یافت.
سقاییان نژاد با اشاره به اینکه قانون گذاری به نفع پزشکی از راه دور در دنیا 
رونق پیداکرده است، افزود: امیدواریم در کشورمان نیز توجه سیاست گذاران 
و قانونگذاران به حمایت از طرح های پزشــکی از راه دور جلب شود و شاهد 

تسهیل در پیاده سازی این طرح ها باشیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به هدف و ضرورت توجه به »پزشکی از راه دور«، 
اظهار داشت: یکی از این دالیل، توزیع نامناسب پزشکان متخصص در سراسر 
کشور و ایجاد چالش در ارائه دسترسی به خدمات سالمت در مناطق محروم و 
دورافتاده است بهمین دلیل پزشکی از راه دور باهدف عدالت در دسترسی به 

خدمات سالمت و غلبه بر این مشکل موردتوجه قرار گرفت.
وی، محورهای همایش بین المللی تله مدیســین اصفهان را انواع خدمات 
پزشکی از راه دور، مدیریت خدمات پزشکی از راه دور، زیرساخت های مناسب 

و کاربرد فناوری های جدید عنوان کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این رویداد 
گفت: پزشکی از راه دور از بیش از یکصد سال گذشته و با اختراع تلفن در دنیا 
شروع شد و امروزه با پیشرفت فناوری و شبکه های اینترنت و ارتباطات، ابعاد 

جدیدی از پزشکی از راه دور شکل گرفته است.
منصور سیاوش دستجردی بابیان اینکه دوران کرونا تأثیر متفاوتی بر پزشکی 
از راه دور گذاشــت، افزود: این دوران باعث شد تا پزشــکی از راه دور چهره 

کاملتری به خود بگیرد و کاربردهای آن افزایش یابد.
وی ادامه داد: می کوشیم تا در این همایش چگونگی توسعه پزشکی از راه دور 
و استفاده از همه ظرفیت های موجود در این زمینه موردبررسی و تبادل نظر 

قرار گیرد.
دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این همایش 
گفت: طراحی بســتر و برنامه نرم افزاری، ایجاد زیرســاخت های موردنیاز 
مانند امضای الکترونیکی، ارتباط با بیمه، تجهیزات برای معاینه از راه دور و 

شبکه های قوی ارتباطی برای پزشکی از راه دور ضروری است.
ســید محمود تارا بابیان اینکه ۴۰ درصد از خدمات پزشــکی از راه دور با 
تجهیزات در ارتباط است، افزود: گوشی های تلفن همراه و تب لِت مناسب و 
دستگاه های سیار پزشکی از راه دور برای بیمارستان ها و کلینیک ها نیز برای 

این کار ضروری است.
وی، فرصت های موجود در زمینه پزشکی از راه دور را بسیار زیاد دانست و 
تاکید کرد: چالش هایی نیز در این بخش وجود دارد اما بهتر است که با ارائه 
راه حل های مناسب برای رفع این چالش ها به فرصت های بزرگ و کوچک 

موجود بیشتر پرداخته شود.
تارا، برخی از مهمترین چالش های موجود برای گسترش پزشکی از راه دور 
را لزوم تدوین سند خدمت استاندارد پزشکی از راه دور، صدور مجوز رسمی 
برای راه اندازی مرکز پزشکی از راه دور و رضایتنامه خدمات پزشکی از راه دور 
عنوان و اضافه کرد: درزمینهٔ نسخه و ارجاع الکترونیک در کشورهای اقداماتی 

آغازشده اما هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل درزمینهٔ پزشکی از راه دور، ایجاد بلوغ 
هماهنگ و همه جانبه در جامعه و بین سطوح مختلف مسووالن، پزشکان و 

مردم در این زمینه است که به آموزش و فرهنگسازی نیاز دارد.
وی با اشــاره به اینکه حدود یکصد خدمت مختلف را می تــوان از طریق 
پزشکی از راه دور ارائه کرد، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر حدود 5۰ برنامه 
)پلتفرم( با چند هزار پزشک در کشورمان درزمینهٔ پزشکی از راه دور فعال و 

درحال توسعه است.
»تله مدیسین« )telemedicine( یا »پزشکی از راه دور« یا »دورا پزشکی« 
به کاربرد فناوری های پزشکی و ارتباطی بمنظور تبادل هرگونه اطالعات اعم 
از داده، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان 
بهداشــت و درمان در موقعیت های ُمجزای جغرافیایی و برای ایجاد امکان 
تبادل جهت مقاصد پزشــکی، بهداشــتی، درمانی، تحقیقاتی و آموزشی 

تحصیلی گفته می شود.
همایش بین المللی تله مدیسین از امروز دوم اسفند آغاز شد و تا چهارم اسفند 
جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری انجمن تله مدیسین 

ایران بصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
در این همایش، استادان و دانشمندان کشــورهای استرالیا، آلمان، ایتالیا، 
برزیل، هند، سنگاپور، کانادا، امارات متحده عربی و آمریکا در کنار پژوهشگران 
داخلی به ارائه آخرین تجربه ها و دستاوردهای پژوهشی خود درزمینهٔ پزشکی 

از راه دور می پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با سرپرست اداره کل 
امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری:

امام جمعه اصفهان 
بر ساماندهی اتباع 
خارجی در استان 

تاکید کرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان با تاکید بر ساماندهی امور اتباع 
خارجی در اســتان از ادارات مرتبط با 
این حوزه خواســت تا با همفکری در 
راســتای حمایت از مهاجران خارجی 

بکوشند.
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد 
در دیدار با سرپرســت اداره کل امور 
اتباع و مهاجران خارجی اســتانداری 
اصفهان افزود: این استان میزبان تعداد 
زیادی از اتباع بیگانــه بخصوص اتباع 
افغانستان است بنابراین باید در زمینه 

تربیت دینی این افراد هم توجه جدی 
صورت بگیرد.

وی گفت: کار و فعالیــت اتباع بیگانه 
در اســتان باید طبق قوانین مشخص 
شده باشد و در باره تحصیل، اشتغال، 
سالمت و بهداشــت آنها باید اقدامات 

الزم در استان انجام شود.
سرپرســت اداره کل امــور اتبــاع و 
مهاجران خارجی استانداری اصفهان 
هم در این دیــدار گفت: در اســتان 
اصفهان حدود 11۰ هزار اتباع خارجی 

زندگی می کنند.

مهدی نــادری افــزود: از این مجموع 
بیــش از ۹۰ درصــد اتبــاع خارجی 

مهاجران افغانستانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار، استان 
اصفهان رتبه ســوم مهاجران و اتباع 
خارجی را بعــد از تهران و خراســان 

رضوی به خود اختصاص داده است. 
وی افزود: اقدامات بســیاری تاکنون 
دربــاره تابعیت، تحصیل، اشــتغال و 
درمان اتباع خارجی انجام شده است 
 و درصددیم این خدمــات نیز افزایش

 یابد.

گزارش

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد:

درخشش بانوان آبفای اصفهان در ارزیابی جامع عملکرد آبفای ایران

آبفای اســتان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد امور بانوان و 
خانواده صنعت آبفای کشور در سال های 13۹۹ و 1۴۰۰ را به 

خود اختصاص داد.
این ارزیابی در پنج شاخص توانمند سازی و ارتقاء توانمندی های 
بانوان، انجام فعالیت های فرهنگی- ورزشی و آموزشی، فرهنگ 
ســازی مدیریت مصرف در خانواده، تعامل و همکاری زنان و 

خانواده با سمن ها و برنامه ریزی اســتانی و ملی برای توسعه 
فعالیت های بانوان شاغل در صنعت آبفا صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در آیین تقدیر از بانوان موفق 
شرکت گفت: رمز موفقیت ســازمان ها و شرکت های پیشرو، 
ایجاد تحول و تغییر سازنده در روند فعالیت ها از سوی کارکنان 

است که آبفای اصفهان از این اصل مستثنی نیست.
هاشم امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
توانســت با بهره مندی از خالقیت، نوآوری و دانش کارکنان، 
روش های نوین ارائه خدمات مســتمر و بهینه به مردم را در 

دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: کارکنان آبفای اســتان اصفهــان باید با ایجاد 
خالقیت، زمینه رشد و شکوفایی این صنعت را بیش از پیش 
در کشــور فراهم ســازند تا مردم به صورت پایدار از خدمات 
این شرکت که نقش به سزایی در ارتقاء سطح بهداشت و رفاه 

عمومی دارد بهره مند شوند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان به نقش مدیران در ایجاد انگیزه 
و نشاط در سازمان ها اشــاره کرد و گفت: ارکان مدیریتی در 
هر سازمانی باید بستر رشــد و شکوفایی ظرفیت های کارآمد 
کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با شور و هیجان و به دور از 
هرگونه سرخوردگی به فعالیت در زمینه اهداف عالیه شرکت 

گام بردارند.
امینی در خصوص نقش بانوان در کسب موفقیت های آبفا گفت: 
در سال های اخیر بانوان همگام و دوشادوش با آقایان برای ارتقاء 
بهره وری صنعت آبفا در استان اصفهان تالش کرده اند که این 

روند باید با قوت ادامه یابد.
گفتنی است در جلســه شــورای معاونین از اعظم السادات 
مرتضوی به عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان و خانواده 
صنعت آب و فاضالب کشور، ســعیده سعیدی با تألیف چهار 
جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر صنعت آب و فاضالب کشور 
و نسیمه بارانی به عنوان مادر نمونه در صنعت آب و فاضالب 

تقدیرشد.

خیران خداجوی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون 
زمینه آزادی 652 زندانی جرائــم غیرعمد را فراهم کرده اند. 
یکصد و هشــتادمین جلسه هیأت مدیره ســتاد دیه استان 
اصفهان با حضور حجت االسالم اســداهلل جعفری رئیس کل 
دادگستری و رئیس هیأت امنا ستاد دیه استان، علی اصفهانی 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، علیرضا بابایی مدیرکل 
زندان ها، بهرام عبدالحســینی مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
اســتان اصفهان و جمعی از معتمدین و خیرین اصفهانی در 
سالن کنفرانس شهید الجوردی این نهاد حمایتی برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه جعفری رئیس کل دادگستری و رئیس 
هیأت امنا ستاد دیه اســتان اصفهان در سخنانی به تقدیر از 
حمایت های نوع دوســتانه خیرین در راستای حبس زدایی از 
زندان ها گفت: کار در ستاد دیه کار دل است و هیچ کدام از ما 
مجبور به حضور در این مکان نیستیم، مگر به تعهد و دغدغه 
قلبی. در این مکان چه مسئول قضائی و چه نیکوکاران با انگیزه 
دیگری حاضر می شوند که مخرج مشترک همه نیات حمایت 
از دربندان دردمندی است که نه با سو نیات مجرمانه بلکه بر 
حسب ناتوانی مالی راهی زندان شده اند. عالی ترین مقام قضائی 
استان تأسیس ستاد دیه را از دســتاوردهای انقالب اسالمی 
برشمرد و افزود: این نهاد خدمت رسان با نیت خالص شهید 

واالمقام الجوردی بنا نهاد شده که از ابتدای فعالیت آن در سه 
دهه اخیر بیش از یکصد و پنجاه هزار زندانی جرائم غیرعمد 
و به تبع آن، مشــکل و گره همین تعداد خانواده ایرانی حل و 

فصل شده است.

    بانی برنامه »یک شهر ضیافت« ستاد دیه است
وی با بیان این که عموم مردم جشــن گلریزان های ویژه ایام 
ماه رمضان را با نام ستاد دیه می شناسند، گفت: بنده از وقتی 
وارد دستگاه قضائی شده ام، چه در ایامی که در مقام دادستان 
خدمت می کردم و چه در روزهایی که در استان های متعددی 
چون قم، مازندران و خراسان شمالی در دادگستری کل استان 
حضور داشــته و دارم برنامه آزادی زندانیــان با مددجویان 
تحت حمایت ستاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند گره خرده است. اتفاقی که در استان اصفهان 
نیز شایسته است با معرفی ســتاد مردمی دیه به عنوان بانی 

برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شایسته است به همین 
نحو مدیریت شود. حجت االســالم جعفری ادامه داد: بدون 
شک حمایت از خانواده های دردمند زندانیان ارزش خودش 
را داشــته و در مواقعی به علت وسعت آسیب های اجتماعی و 
اخالقی و معضالت بعضاً جبران ناپذیر توجه به این قشر کمتر 
دیده شده بایستی اولویت رسیدگی های ما باشد اما در قبال 
جشــن های گلریزان باید توجه شود که یک تعریف مشخص 
و روشــنی برای این دســت از آئین های معنوی وجود دارد 
که قاطبه مردم آن را با نان ســتاد شــناخته و اگر نیتی برای 
مشــارکت دارند، قصد و هدف شــان آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمدی است که ناخواسته و بر حسب مشکالت معیشتی 
پای شان به زندان باز شده است. وی با بیان این که ما امانت دار 
نیات خیرین هستیم تاکید کرد: ستاد دیه رمضان سال 136۹ 
با تالش شهید اسداهلل الجوردی رئیس وقت سازمان زندان ها 
بنا نهاده شــده و تا به امروز بر همین مــدار حمایت صرف از 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالی یا محکومان 
به پرداخت دیات حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی به حیات 
خود ادامــه داده و از این پس هم ما موظــف به حفظ همین 
خواسته خالصانه مؤسسین آن هستیم و شــرعاً کوتاهی در 

قبال نیات واقفان مسؤلیت به همراه دارد.

یکصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره ستاد دیه استان اصفهان برگزارشد:

مردم اصفهان ۶۵۲ زندانی غیرعمد 
را امسال آزاد کردند



فرماندار شاهین شهر و میمه:

کتب و نسخ خطی بر نسل ها تأثیر 
مستقیم دارند

فرمانــدار تیــران و کــرون گفــت: مدیریــت شــهری در ایــن 
شهرســتان بایــد بــرای نشــاط و شــادات مــردم بــه مناســبت 
اعیــاد و مناســبت ها برنامــه ریــزی کنــد و عملکــرد کنونــی 

در ایــن بخــش مطلــوب نیســت.
ــا، »علــی محمــدی کیــا« عصــر یکشــنبه در نشســت  بــه گــزارش ایرن
ــن  ــداری ای ــل فرمان ــرون در مح ــران و ک ــفر تی ــهیالت س ــتاد تس س
ــران، رضوانشــهر و عســگران از  ــزود: شــهرداری های تی شهرســتان اف
شــهرهای ایــن خطــه بــرای مناســبت های ملــی و مذهبــی برنامه ریــزی 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــرا کنن ــردم اج ــاط م ــرای نش ــی را ب و فعالیت های
ــام  ــن ای ــنتی در ای ــای س ــوروز و آیین ه ــد ن ــودن عی ــک ب ــه نزدی ب
اظهارداشــت: عــالوه بــر پیــش بینــی برنامــه بــرای مســافران و جــذب 
توریســت، اجــرای فعالیت هایــی مثــل تــور بازدیــد از نقــاط تاریخــی 
ــد در  ــری بای و گردشــگری شهرســتان و رویدادهــای فرهنگــی و هن

ــرد.  ــرار گی دســتور کار ق
ــی،  ــای فرهنگ ــازی فعالیت ه ــی س ــه مردم ــرون ب ــران و ک ــدار تی فرمان
ــای اداری و  ــئوالن نهاده ــرد: مس ــان ک ــی خاطرنش ــادی و اجتماع اقتص
خدماتــی نبایــد در ایــن راســتا نســبت بــه فعالیت هــای خــود بــی توجــه 

باشــند.
نیاز به آمادگی برای سفرهای نوروزی توسط  به  با اشاره  محمدی کیا 
دستگاه های خدمات رسان بیان کرد: تصمیم گیری برای نوروز بر اساس 
شرایط کرونایی بوده ولی دستگاه های اداری آمادگی الزم را کسب کنند.

وی بــا بیــان اینکــه دو ایســتگاه ســالمت و نــوروزی در جاده هــای 
ایــن شهرســتان ایجــاد می شــود، یادآورشــد: در شــهرها نیــز بــرای 
راهنمایــی و خدمــات دهــی بــه مســافران بایــد محلــی توســط شــهرداری 
و همــکاری دیگــر نهادهــا مثــل هــالل احمــر و میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری ایجــاد شــود. فرمانــدار تیــران و کــرون از مدیــران 
ــی  ــاه پایان ــردم در م ــه دغدغه هــای م ــا ب دســتگاه های اداری خواســت ت
ــوند و  ــارج ش ــی خ ــند و از روزمرگ ــته باش ــژه داش ــیدگی وی ــال رس س
بــرای گشــایش در مشــکالت و خدمــت رســانی بــه مــردم طــرح ارائــه 
ــری غــرب اصفهــان و دارای ســه  ــران و کــرون در 45 کیلومت ــد. تی کنن
شــهر و بیــش از 40 روســتا اســت و از نقــاط مهــم گردشــگری اســتان بــا 

ــت. ــی اس ــی و طبیع ــای تاریخ جاذبه ه

ریس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: رونق حضور نسل جوان و نوجوان در مساجد 
ابراهیم رنجبر در  این قشر است. حجت االسالم  با  متناسب  فعالیت هایی  مُستلزم اجرای 
افزود:  این شهرستان  پرورش  تیران و کرون در سالن بصیرت آموزش و  نماز  اجالس 
جذابیت برنامه های فرهنگی باید مناسب نسل جدید باشد و با جوانگرایی در مدیریت 
مساجد، به این مهم دست پیدا می کنیم. وی بیان کرد: برپایی ُکرسی های آزاداندیشی و 
بیان مباحث دینی و اعتقادی مُستند و به دور از احساسات، برای اجرای این فریضه مهم 
دینی در بین نسل جوان انگیزه ایجاد می کند. رییس ستاد اقامه نماز اصفهان، تمرکز بر 
آموزش مفاهیم نماز و جایگاه این فریضه را مهم دانست و افزود: کمبود آگاهی در باره 
نماز مانع گرایش بسیاری از نوجوانان به این فریضه یا کم اهمیت دانستن آن شده است. 
وی اضافه کرد: افزایش بینش و دانش عمومی برای توسعه فرهنگ اقامه نماز جماعت و 
اول وقت ضروریست تا شناخت و درک ایجاد شود. وی با بیان اینکه در دهه های اخیر 
حضور جوانان و نوجوانان در مسجد کمرنگ شده است، خاطرنشان کرد: پیوند مسجد، 
مدرسه و منزل برای جبران این خلل و کمبود حضور جوانان در مساجد کارگشاست و مانع 
از خلوتی این اماکن خواهد شد. حجت االسالم رنجبر یادآور شد: شیوع کرونا و تعطیلی 
نماز جماعت باعث کمرنگ شدن حضور در مساجد شده است که باید تالش دسته جمعی 
برای بازگشت به شرایط گذشته رقم بخورد. امام جمعه تیران و کرون نیز در این نشست 
به اقدامات آموزش و پرورش در راه توسعه و ترویج نماز اشاره کرد و اظهار داشت: 
برگزاری نماز جماعت مدارس، اجرای نماز هفتگی با حضور مدیران ادارات در مدارس و 
تجلیل از فعاالن این عرصه ضروریست. حجت االسالم والمسلمین »حسین رشیدیان« افزود: 
طالب حوزه علمیه برای اقامه نماز جماعت مدارس و پاسخگویی به ُشبهات با آموزش و 
پرورش همکاری دارند. به گزارش ایرنا، اجالس نماز اجالس نماز تیران و کرون با اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری و تجلیل از فعاالن این حوزه برگزار شد. این شهرستان بیش از 
یکصد باب مسجد دارد. شهرستان تیران و کرون با بیش از ۷۲ هزار نفر جمعیت در 45 

کیلومتری غرب اصفهان واقع است.

ریس ستاد اقامه نماز استان اصفهان:
حضور نسل جوان در مساجد در گرو 
فعالیت های متناسب با این قشر است

خبر ویژه
فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: کتب خطی و اسناد مکتوب 
بر  مستقیم  اثرگذاری  با  تثبیت شده  تمدن  و  فرهنگ  تاریخی 
نسل ها و تجربه پذیری آنها، از گذشتگان و آینده ای روشن برای 

نسل های آتی ترسیم می کنند.
سید محمدرضا کاظمی طبا در حاشیه بازگشایی بخش تاریخی 
موزه مردم شناسی شاهین شهر، که با حضور مسئوالن شهرستان 
برگزار شد در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که این موزه با نگاه 
غیردولتی و خصوصی گردآوری شده است، اظهار کرد: موزه 
خصوصی مردم شناسی و تاریخی شاهین شهر گواهی بر عزم و 
اراده مردم در اداره کارها و به سرانجام رساندن امور به صورت مردم محور 
و مشارکتی است. وی با اشاره به قدمت تاریخی سه هزار ساله ایران، این 
موزه را تلفیقی از تاریخ جمهوری اسالمی، قاجار و پهلوی توأمان دانست و 
افزود: نمایش آثار و یادگاری هایی از دوران دفاع مقدس نقطه عطف این 
موزه بوده، زیرا نمایش آن ها در کنار تاریخ و تمدن چند صد ساله ایران 
گواهی رشادت دلیرمردان این خطه است، همچنین، کتب خطی و اسناد 
مکتوب تاریخی فرهنگ و تمدن تثبیت شده با اثرگذاری مستقیم بر نسل ها 
و تجربه پذیری آن ها، از گذشتگان و آینده ای روشن برای نسل های آتی 

ترسیم می کنند.
سعید ابریشمی راد، شهردار شاهین شهر نیز در حاشیه این آیین، شاهین شهر 
کرد:  اظهار  و  برشمرد  ملیت ها  و  قومیت ها  از  تلفیقی  با  نو  شهری  را 
هویت بخشی به یک شهر مهم ترین رویکرد مدیران شهری در شهرهای 
نوظهور است که باید در راستای ایجاد همبستگی اجتماعی و تعلق فضایی 
تحقق یابد، به همین منظور ضروری است ساختمان نگارستان شاهین شهر 
که با رویکرد مجموعه فرهنگی اجتماعی احداث شده بود، به اصل ماهیت 

وجودی خود بازگردد.
وی با بیان اینکه شاهین شهر به یک مجموعه تجمیعی فرهنگی متشکل از 
موزه، گالری، نگارخانه، آمفی تاتر و ... نیاز دارد، افزود: در ابتدا ساختمان 
نگارستان با رویکرد مجموعه فرهنگی-اجتماعی در مرکز شهر احداث 
شده بود و برای بازگشت به ماهیت وجودی خود ضروری است در گام 
اول موزه تاریخی و مردم شناسی شاهین شهر به عنوان مکانی برای انتقال 
تجربیات و هویت تاریخی از گذشتگان به نسل آتی در راستای ایجاد عزت 
نفس، غرور ملی، انگیزه و ... با بررسی های کارشناسانه و دقیق منتقل شود.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر:

زورگیرهای موبایل به دام افتادند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت:

عملیاتی شدن اتصال سریع خطوط ریلی کشور به کشورهای همسایه
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری 
کرد که اتصال سریع خطوط ریلی کشور به کشورهای همسایه، 
راه اندازی قطار سریع السیر، نوسازی ناوگان ریلی و حمایت 
مادی و معنوی از پرسنل و خانواده ریلی کشور با قید فوریت 
عملیاتی شود. به گزارش ایسنا، متن نامه عباس مقتدایی نماینده 
اصفهان به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

»جناب آقای مهندس قاسمی/ وزیر محترم راه و شهرسازی. خبر 
شکسته شدن رکورد ترانزیت بار ریلی کشور در تاریخ صد 
ساله راه آهن، موجب مسرت و خرسندی همه دلسوزان شد 
و باری دیگر ثابت کرد که مدیریت جوان می تواند با اتکا به 

درون و بهره گیری از ظرفیت های کشور، موجب پیشرفت و 
تحول شود.

ظرفیت استراتژیک کشورمان در حوزه ریلی در طول ادوار 
مختلف مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و متاسفانه باعث 
عدم بهره مندی کشور از این ظرفیت یکتا در حوزه بین الملل 

شده بود.
نقش راه آهن ایران در ایجاد و اتصال کریدورهای بین المللی، 
نقش بسیار بی بدیلی است که تأثیر بسزایی در استفاده از ظرفیت 
دیپلماسی اقتصادی دارد و امید است در این فرصت محدود، 
بیشترین حد استفاده و بهره مندی از این ظرفیت بزرگ صورت 

گیرد.

ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی و همکاران محترمتان، امید 
است این روند پیشرفت و رکورد شکنی متوقف نشود و بیش از 
پیش به سرعت ادامه پیدا کند تا شاهد بهره برداری بیشتر از این 

ظرفیت مهم کشورمان باشیم.
مطالبات فعاالن حوزه های مختلف کشور اتصال سریع خطوط 
ریلی کشور به کشورهای همسایه، راه اندازی قطار سریع السیر، 
و  پرسنل  از  معنوی  و  مادی  حمایت  ریلی،  ناوگان  نوسازی 
خانواده ریلی کشور و... است که امیدواریم با همت جنابعالی، 
با  مدیرعامل محترم شرکت راه آهن و همکاران محترمشان 
قدردانی  توجه جنابعالی  از حسن  فوریت عملیاتی شود.  قید 
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فرمانده انتظامی شهرسـتان خمینی شـهر از شناسـایی و دسـتگیری ۲ سارق زورگیر 
موبایل در خمینی شـهر خبر داد.

سـرهنگ غالمرضـا براتـی گفـت: در پـی گـزارش مردمـی مبنـی بـر دو مـورد 
زورگیـری بـا مرکـز فوریت های پلیسـی، اعالم داشـتند کـه دو نفر سـارق زورگیر 
گوشـی همراهشـان را به همراه وجه نقد با تهدید سـالح سـرد به سـرقت برده اند، 
مامـوران کالنتـری ۱۳ جـوی آبـاد ۲ سـارق زورگیـر موبایـل در خمینـی شـهر 

شناسـایی و دسـتگیر کردند.
بـه گفتـه او بـا حضـور مامـوران کالنتـری ۱۳ در محـل مشـخص شـد کـه خبـر 
صحـت داشـته و سـارقان کـه دو نفـر بودنـد بایـک دسـتگاه پراید با تهدید سـالح 
سـرد گوشـی همـراه مالباختگان را بـه همراه وجه نقد به سـرقت برده و به سـرعت 
از محـل متـواری شـدند. فرمانـده انتظامی شهرسـتان خمینی شـهر می گویـد برای 
جلوگیـری از فـرار متهمـان بالفاصلـه تعـداد گشـت های انتظامـی در سـطح حوزه 
افزایـش داده کـه در همیـن حیـن یکی از واحدهای گشـت پلیس در حین گشـت 
زنـی هدفمنـد وموثـر خـود متوجـه متهمان شـده که طـی یک عملیـات هماهنگ 

ومنسـجم متهمـان هنگام فرار دسـتگیر شـدند.
بـا انتقـال متهمـان به کالنتـری و انجـام تحقیقات پلیسـی، ضمن قبول بزه انتسـابی، 
اقـرار کردنـد کـه باهمدیگـر اقـدام بـه سـرقت گوشـی موبایـل و وجـه نقـد از 

می کردنـد. مالباختـگان 

فرماندار تیران و کرون:

مدیریت شهری برای نشاط مردم 
برنامه ریزی کند

محمد علی کاظمی  - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در 
اجرای ماده 2 قانون حفــظ و حمایت از منابع طبیعی و 

ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/07/12و تبصره یک 
ماده 3 آئین نامه اجرائی آن مصــوب 71/12/16 هیئت 

وزیران بر  اســاس تفویض اختیار    شماره 704/100/90-
72/4/27 سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده اراضی  

ملی شده و مستثنیات قانونی پالک های اعالم شده  بشرح 
ذیل:

شماره: 1400/301/8067
تاریخ: 1400/11/23

شناسه: 1283103
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در سه  قســمت اول از نقطه Aتا B محدود 
اســت به جنوب کانال آب رودشت شمالی 
، دوم از نقطــه  Bتا C محدود اســت به 
 مراتع اطراف هرند ) موضوع آگهی شماره
 3731- 62/2/28 (   . ســوم از نقطه  C تا  
Dمحدود اســت به اجرای قانون روستای 
قمیشان و مراتع آن پالک 28 اصلی ) موضوع 

آگهی شماره 43943   - 1384/8/1( 

از نقطه  D تا  E  محدود است به اراضی   باقیمانده 
قمیشان 

در سه قسمت  اول:  از نقطه Eتا F   محدود است به  
اجرای قانون هاشم آباد پالک 26 اصلی ) موضوع 

آگهی شماره 8627 مورخ 1388/3/2 ( دوم : از  F تا  
G محدود است به اراضی و مراتع مابین هاشم آباد 
و کلیل که فاقد پالک و اجرای قانون است و از نقطه 

Gتا  H محدود است به اجرای قانون سیدان و مراتع 
اطراف آن پالک 25 اصلی )موضوع آگهی شماره 

    ) 84/11/24 -63164

از نقطه H  تا  A  محدود است به اجرای قانون قسمتی از قلعه ساربان و 
مراتع اطراف آن پالک 22 اصلی ) موضوع آگهی شماره 42800 مورخ 
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به قسمتی از پالک های اصغر آباد – جالل نج
آباد تیرانچی –فیض آباد و منظریه 

به قسمتی از پالک های اصغر آباد – جالل آباد 
تیرانچی –فیض آباد و منظریه

در دو قسمت به اجرای قانون قهدریجان پالک های 
385 -386-387 و قسمتی از مراتع رأی باغ وحش 

و اراضی مجاور ذوب آهن ) قلعه سفید( پالک 391 
به محدوده اجرای قانون شهرک امام    ) گلدشت ( پالک 391 
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یک-29قلعه نواب 3

رم 
می

حدی است به مزرعه حاجی آباد پالک 31 س
اصلی و فاقد اجرای مقررات 

حدی است به مزرعه حاجی آباد و پالک 31 اصلی 
و فاقد اجرای مقررات و مزرعه و پالک 28 اصلی 

موسوم به سیستان و فاقد اجرای قانون

حدی است به مزرعه و پالک 28 اصلی موسوم به  
سیستان  و فاقد اجرای قانون 

حدی است به مزرعه و پالک 28 اصلی موسوم به سیستان و پالک و 
مزرعه 31 اصلی موسوم به حاجی آباد و فاقد اجرای مقررات 
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یک-203ساورد 

رم
می

به رودخانه حسین آباد و اراضی پالک  205 س
اصلی  موسوم به کاسکان سفلی موضوع  
آگهی شماره 49463 مورخ 77/12/11 

 به مزرعه وجوی کجل پالک 202 اصلی و فاقد 
اجرای مقررات 

به رودخانه کزن و پالک و مزرعه  نرمه کوچک  
موضوع آگهی شماره 25042 مورخ 63/11/14 

 به رودخانه کزن ومزرعه و پالک 206 -207 اصلی  موسوم به چشمه 
محمد قلی و شور چمن موضوع آگهی شماره 9604 – 69/5/7  
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یک-38آخرومک5

رم
می

حریم شهرستان سمیرم و فاقد نقشه س
اجرای قانون 

حدی است به جاده سمیرم – حنا و مزرعه چار   
به مزرعه پل  وردجان  پالک 37 اصلی و فاقد اجرای قانون رودخانه سمیر میک  پالک 58 اصلی و رودخانه دهان 
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جوی 6
یک-202کچل 

رم
می

به حد مزرعه جوی سکز  پالک 201 اصلی س
موضوع آگهی شماره 25042 -63/11/14

به حد مزرعه جوی سکز  پالک 201 اصلی موضوع 
آگهی شماره 25042 -63/11/14

و رودخانه ده نساء
به مزرعه  و پالک جوی ساورد و و فاقد اجرای مقررات ماده 2  به رودخانه نرمه 
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مراتع و 
مزارع 
قریه 
هدان 
و شتر 
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در دو قسمت اول از نقطه Aتا B محدود 
است به پالک 1 فرعی از 184 اصلی موسوم 
به مرتع و مزرعه قریه حسین آباد موضوع  
آگهی شماره 49754 مورخه 1386/11/9 و 
دوم از  نقطه  Oتا A محدود است به پالک 
3 فرعی از 184 اصلی موسوم به مزرعه آقا 

میرزا 

در چهار قسمت : اول از نقطه  Bتا C محدود است به 
پالک 6 فرعی از 186 اصلی موسوم به مزرعه خسرو 
خانی   ده رجب و دوم از نقطه C تا D  محدود است به 
پالک 1 فرعی از 186 اصلی  موسوم به مرتع و مزرعه 
دهکده ده  رجب  و سوم از نقطه D  تا  E محدود است 
به پالک 1 فرعی از 198 اصلی موسوم به آرتیجان و 

چهارم از نقطه E  تا F  محدود است به پالک 11 فرعی 
از 47 اصلی موسوم به مرتع و مزرعه ماینده موضوع 

آگهی 1295  مورخ 88/1/22 

در دو قسمت  اول:  از نقطه   F تا G    محدود است به  
پالک 1 فرعی از 48  اصلی موسوم به مرتع و اراضی 

چهل خانه موضوع آگهی شماره 52259 مورخ 
1377/12/25  و دوم از نقطه Gتا H  محدوداست 

به پالک 49 اصلی موسوم به مرتع  و مزرعه میر آباد 
موضوع آگهی شماره 63444 مورخ 83/12/22 

در هفت قسمت : اول از نقطه H  تا  I  محدود است به پالک 9 فرعی از 180 
اصلی موسوم به مزرعه میر اسد و دوم از نقطهI  تا J محدود است به پالک 
12 فرعی از 149 اصلی موسوم به قسمتی از پالک زرین دره میاندشت و 
سوم از نقطه J  تا k  محدود است به پالک 2 فرعی از 180 اصلی موسوم 
به مرتع و مزرعه گاو کش و چهارم از نقطه k  تا L   محدود است به پالک 
1 فرعی از 180 اصلی موسوم به شاه عنایت معصوم آباد و پنجم از L  تا 

M  محدود است به صانقه راه  و ششم از M  تا N  محدود است به پالک 6 
  O تا  N فرعی از 180 اصلی موسوم به مرتع و مزرعه پیکی و هفتم از نقطه

محدوداست به پالک 182 اصلی موسوم به مرتع و مزرعه دره بلطاق 
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به استثنای مســتثنیات تبصره 3 پالک های فوق موضوع 
ماده 2 قانون ملی شــدن جنگلهای کشورکه بوسیله رئیس 
اداره شهرســتان وکارشــناس ذیصالح اداره کل بازدید و 

مشــخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه 
دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان  مربوطه و 
اداره کل موجود اســت جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 

قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم 
رسانیده می شــود تا چنانچه به تشــخیص منابع ملی این 
رقبات معترض می باشند تا شش ماه  پس از  انتشار این آگهی 

درروزنامه سراســری و محلی  اعتراض خود را کتبًا« همراه 
با مدارک و مســتندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده 
واحده شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.



Iran, and Uzbekistan are set 
to draw a comprehensive 
roadmap for the expansion of 
economic relations between 
the two countries through the 
development of ties in all are-
as including industry, energy, 
customs, mining, agriculture, 
and investment.
The decision in this regard 
was announced during the 
two countries’ 14th Joint Eco-
nomic Committee meeting on 
Sunday.
In this event, which was co-
chaired by Iranian Industry, 
Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin and Uz-
bekistan’s Deputy Prime-Min-
ister for Investments and 
Foreign Economic Affairs and 
Minister of Investments and 
Foreign Trade Umurzakov 
Sardor Uktamovich, the two 
sides signed a memorandum 
of understanding (MOU) for 
cooperation in the mentioned 
areas.
The mentioned MOU was 
signed by Fatemi-Amin and 
Umarzakov at the end of the 
meeting.
Current level of mutual trade 
unsatisfactory
Speaking in this meeting, 
Fatemi-Amin pointed to the 
close cultural and historical 

relations between Iran and 
Uzbekistan and expressed the 
Iranian government’s willing-
ness for the expansion of all-
out ties with Uzbekistan.
He noted that the trade rela-
tions between the two coun-
tries are far less than ideal and 
urged the officials of the two 
countries to take the neces-
sary actions to compensate 
for the existing shortcoming 
and to remove barriers in the 
way of trade between the two 
sides.
Fatemi-Amin further under-
lined the significance of the 
two countries’ Joint Economic 
Committee meeting, saying 
that this meeting would be 
the first step in expanding the 
economic relations between 
the two countries.
Iranian, Uzbek governments 
determined to develop trade 
ties
Elsewhere in the meeting, 
Umarzakov pointed to the 
determination of the presi-
dents of Iran and Uzbekistan 
for broadening of trade ties, 
noting that over the past five 
months the two countries’ 
presidents have met twice and 
this shows their determination 
for the expansion of mutual 
ties.

He further mentioned that the 
Iran-Uzbekistan Joint Eco-
nomic Committee meeting 
has been held after two years, 
saying: “We should increase 
our efforts to make this event 
an annual one.”
The Uzbek deputy prime 
minister said he has received 
clear directives from his pres-
ident to take all the necessary 
measures for the expansion of 
mutual trade ties between the 
two countries.
He also mentioned his meet-
ing with Iranian President 
Ebrahim Raisi and stated 
that President Raisi has also 
shown a determination for 
the development of economic 
relations.
Iran-Uzbekistan trade stands 
at less than $500 million at 
present, while the presidents 
of the two countries have 
anticipated an outlook of $1 
billion.
A joint committee to be 
formed to pursue implemen-
tation of agreements
The official pointed to the 
fact that the volume of trade 
between the two countries 
has decreased over the past 
few years partly because of 
the COVID-19 pandemic, and 
partly because of transport 

and banking issues and noted 
that three major steps should 
be taken to resolve the situa-
tion.
“The first step would be 
strengthening of relations 
between the two countries’ 
private sectors, the second 
one will be the establishment 
of a barter trade mechanism 
between the two sides, and 
the third step would be hold-
ing joint exhibitions in the 
two countries,” Umarzakov 
explained.
He also stressed the need for 

the expansion of industrial co-
operation in free and special 
economic zones of the two 
countries and also increasing 
joint investment.
The Uzbek official further not-
ed that a joint committee will 
also be formed at the end of 
the committee, which will 
monitor and follow up the 
implementation of the agree-
ments reached between the 
two sides.
Expansion of agricultural co-
op on the agenda
Elsewhere in the meeting, Uz-
bekistan’s Agriculture Minister 
Jamshid Khodjaev mentioned 
a meeting with his Iranian 

counterpart before the joint 
economic committee meeting 
and said during that meeting 
positive agreements have 
been reached.
According to Khodjaev, the 
outcomes of the mentioned 
meeting have been mainly 
focused on two major are-
as namely the development 
of educational and research 
cooperation as well as imple-
menting joint investment pro-
jects to increase the level of 
trade in the agricultural sector.
Uzbekistan to use Iranian 
ports to develop transit
Uzbekistan’s Transport Min-
ister Ilkhom Makhkamov, in 
another part of the meeting, 
pointed to the great capacities 
of Iran’s southern ports in-
cluding Chabahar and Bandar 
Abbas, and said, Uzbekistan 
is eager to use the capacities 
of the Iranian ports to develop 
transit through the country.
He noted that an official dele-
gation from his ministry visit-
ed the Iranian Chabahar Port 
back in January to explore the 
avenues of mutual coopera-
tion through this port.
Makhkamov also stressed the 
need for the activation of the 
existing transport corridors as 
well as establishing new ones 
in order to develop the trade 
ties and transit between the 
two countries.
The official mentioned the 
existing transport corridors 
between the two coun-
tries including Iran-Turk-
menistan-Uzbekistan and 
Iran-Turkmenistan-Uzbeki-
stan-Afghanistan as well as 
Iran-Uzbekistan-Turkey-Turk-
menistan, saying that the 
two sides should make use 
of these capacities to expand 
mutual trade.
He noted that despite all the 
hardships, the transport co-
operation between the two 
countries has been following 
an upward trend in all areas 
including road, air, maritime, 
and rail transportation.

Iran, Uzbekistan 
to draw roadmap for expanding economic ties

Japan eyes invest-
ment in Iranian 
ports in post-sanc-
tion era

Japanese Ambassador to 
Tehran Kazutoshi Aikawa has 
visited Iran’s southern Shahid 
Rajaee Port to explore areas of 
mutual interest for future co-
operation, the portal of Iran’s 
Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO) reported on Mon-
day.
During his visit to the port in 
Hormozgan Province, Aikawa 
also met with Alireza Moham-
madi Karaji-Ran, head of the 
province’s Ports and Maritime 
Department, to discuss ways 
of expanding economic coop-
eration between the two coun-
tries through the mentioned 
port.
Speaking in this meeting, the 
ambassador expressed hope 
that with the lifting of the U.S. 
sanctions the relations be-
tween Iran and Japan will re-
turn to their previous state and 
Japan will be able to invest in 
Iranian ports like Shahid Ra-
jaee.
“We hope that with the lifting 
of sanctions, maritime ex-
changes and joint cooperation 
of Japanese private compa-
nies will resume in Shahid Ra-
jaee Port,” Aikawa said.
Referring to the long-standing 
friendly relations between the 
two countries, he continued: 
“Strengthening and expand-
ing trade relations with Iran 
is very important for us and 
Shahid Rajaee Port as an 
important port in the region 
can play an important role in 
developing trade between the 
two countries.”
Referring to the improvement 
of Japan’s port policies over 
the past few years, the official 
described maritime develop-
ment as one of his country’s 
most important goals, saying: 
“We seek to expand our mar-
itime cooperation with other 
countries for smartening of 
our ports.”
Aikawa said that Shahid Rajaee 
Port, considering its existing 
capacities, can pave the way 
for the presence of investors 
from other countries, adding: 
“As the ambassador of Japan, 
I will convey the advantages 
and capacities mentioned in 
this meeting to the Japanese 
economic officials to pave the 
way for further cooperation.”
Further in the meeting, Mo-
hammadi Karaji-Ran pointed 
to the investment opportuni-
ties and advantages of Shahid 
Rajaee Port, and stated: “Over 
80 percent of Iran’s transit is 
carried out through this port, 
in addition to the existence of 
modern container equipment, 
connection to the national rail-
way line, access to Bandar Ab-
bas International Airport, the 
existence of lands available for 
industrial activities, as well as 
access to open waters and the 
existence of modern terminals 
are the most important advan-
tages of this port.”
Referring to the position of 
Shahid Rajaee Port as an 
important point in the north-
south corridor, he stated: 
“Faster transportation routes 
and high security have made 
Iran the best point for tran-
sit, and Shahid Rajaee Port is 
considered the hub for such 
activities.”

Iran’s Parliament 
Raises Oil Sales, 
Price Forecast for 
2022-23
Iran’s parliament has decided to 
raise its forecast for oil sales and 
price in the upcoming financial 
year that starts in March amid 
the inclusion of barter deals for 
its crude, ISNA quoted a parlia-
mentary official as saying.
Iran’s parliament forecast sales 
of 1.4 million b/d based on a 
$70/b price, up from the previ-
ous estimate of 1.2 million b/d 
based on a $60/b price, spokes-
man of the parliament’s presid-
ing board Nezameddin Mousavi 
was quoted as saying by ISNA.
---------------------------------------------------

Iran’s ‘Smile of 
Mask’ Competes at 
U.S. Cinequest
Directed by Abbas Ghazali, the 
Iranian short film “Smile of 
the Mask” is scheduled to be 
screened at the U.S. Cinequest 
Film Festival.
Being Ghazali’s third short film, 
Smile of the Mask is about the 
bitter social issue of acid spray-
ing and the smiles hidden be-
hind the victim’s masks.
The Cinequest Film & Creativity 
Festival is an annual independ-
ent film festival held each March 
in San Jose, California and 
Redwood City, California. The 
international festival combines 
the cinematic arts with Silicon 
Valley’s innovation.
---------------------------------------------------

Iranian President 
Raisi Presented Qa-
tar Football Team’s 
Jersey
Qatar’s Emir Tamim bin Hamad 
al-Thani presented the jersey of 
his country’s national football 
team to Iran’s President Ebra-
him Raisi. The Iranian president 
arrived in Doha earlier on Mon-
day and was officially welcomed 
by the Qatari ruler.
During their meeting, the emir 
presented Qatar’s signed jersey, 
which is symbolically number 
22 on the occasion of the 2022 
World Cup in the country, to the 
Iranian president.
---------------------------------------------------

Yet to decide on 
Marouf’s future, top 
official says
Mohammadreza Davarzani, 
head of Islamic Republic of Iran 
Volleyball Federation (IRIVF), 
says that they have not yet de-
cided to invite Saeid Marouf to 
the National Team. Marouf an-
nounced his withdrawal from 
the national team after they 
failed to make the quarterfi-
nals of the delayed Tokyo 2020 
Olympic Games.
---------------------------------------------------

Iran, Kazakhstan to 
discuss trade ties
A Kazakhstan delegation led by 
Trade and Integration Minister 
Bakhyt Sultanov will visit Tehran 
today to discuss bilateral trade 
ties with the Islamic Republic.
The 17th meeting of the Inter-
governmental Kazakh-Iranian 
Commission on Trade-Eco-
nomic, Scientific-Technical and 
Cultural Cooperation will be 
addressed by senior officials 
including Sultanov and Iranian 
Minister of Agricultural Jihad 
Seyyed Javad Sadatinejad in 
Tehran. The delegation will also 
hold a meeting with the mem-
bers of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA).
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The value of trades at Iran Mercantile Exchange 
(IME) rose 40 percent in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday), as compared to its 
previous week.
According to a report by the IME’s International 
Affairs and Public Relations Department, 2.514 
million tons of commodities worth $702 million 
were traded at the exchange, indicating also a 
39-percent weekly growth in terms of weight.
The exchange traded on its metals and minerals 
trading floor 2.2 million tons of commodities val-
ued at almost $472 million.
Commodities sold on this floor included 1.059 
million tons of cement, 626,000 tons of iron ore, 
400,486 tons of steel, 92,000 tons of sponge 
iron, 10,000 tons of cast iron, 7,100 tons of 
aluminum, 6,980 tons of copper, 1,000 tons of 
coke, 935 tons of zinc ingots, 150 tons of molyb-
denum concentrate, 21 tons of precious metals 
concentrate and 1 kg of gold bars.
Furthermore, the IME saw trade 304,048 tons of 
commodities on both domestic and export pits 
of its oil and petrochemical trading floor valued 
almost $222 million.
The exchange customers purchased on this floor 
116,840 tons of bitumen, 90,265 tons of poly-
meric products, 45,000 tons of vacuum bottom, 

24,000 tons of lube cut, 22,907 tons of chemi-
cals, 3,750 tons of sulfur, 2,609 tons of base oil, 
800 tons of slops wax and 150 tons of argon.
Last but not least was the IME’s side mar-
ket with 8,820 tons of commodities traded 
on it.
As previously reported, more than 7.297 million 
tons of commodities worth over $2 billion were 
traded at Iran Mercantile Exchange in the tenth 
Iranian calendar month (ended on January 20).
The exchange sold on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical trading floor 
more than 1.529 million tons of commodities 
worth over $856 million.
On this floor the exchange traded 415,000 tons 
of vacuum bottom, 490,000 tons of bitumen, 
306,534 tons of polymeric products, 171,000 
tons of lube cut, 108,463 tons of chemicals, 
26,285 tons of sulfur, 14,653 tons of oil, 450 
tons of argon and 225 tons of insulation.
Next was the metals and minerals trading floor 
with trades of 5.724 million tons of commodities 
valued at more than $1 billion.
Commodities changing hands on this floor in-
cluded 3.606 million tons of cement, 1.332 
million tons of steel, 367,000 tons of iron ore, 
241,000 tons of sponge iron, 35,090 tons of 

aluminum, 133,340 tons of zinc, 26,911 tons of 
copper, 630 tons of molybdenum concentrate, 
500 tons of coke, 500 tons of lead, 42 tons of 
precious metals concentrate and 23 kg of gold 
bars.
On its agricultural trading floor the exchange saw 
offering of 50 kg of saffron strands.
It’s worth noting that the IME also played host to 
trade of 43,899 tons of commodities on its side 
market.
The value of trades at Iran Mercantile Exchange 
in the previous Iranian calendar year (ended on 
March 20, 2021) rose 108 percent compared to 
the preceding year.
During the past year, about 3.5 quadrillion rials 
(about $83.5 billion) worth of commodities were 
traded at the mentioned market.
In the past year, several new records were 
achieved in terms of the volume and value of 
transactions in the mentioned market’s various 
floors including the industrial, petroleum, and 
petrochemical floors.
IME is one of the four major stock markets of 
Iran, the other three markets are Tehran Stock 
Exchange (TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara Bourse (IFB), and 
Iran Energy Exchange (IRENEX).

IME’s weekly trades value increases 40%

The Uzbek dep-
uty prime min-
ister said he 
has received 
clear directives 
from his presi-
dent to take all 
the necessary 
measures for 
the expansion 
of mutual trade 
ties between the 
two countries



Production of iron ore pellet in Iran 
increased by 21 percent in the first 
ten months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-January 
20, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, Iranian 
Mines and Mining Industries Devel-
opment and Renovation Organization 
(IMIDRO) announced.
IMIDRO said that more than 31.358 
million tons of iron ore pellets were 
produced in the first ten months of 
the current Iranian calendar year, 
while the figure was 25.992 million 
tons in the same time span of the pre-
vious year.
As reported, Golgohar Mining and In-
dustrial Company was the largest pro-
ducer of pellets during the ten-month 
period with 10.37 million tons of 
production, followed by Middle East 
Mines and Mineral Industries Devel-
opment Holding Company (MIDHCO) 
with 4.78 million tons, Sangan Min-
ing Industries Company with 3.385 
million tons, Chadormalu Mining and 
Industrial Company with 3.152 mil-

lion tons, and Opal Parsian Sangan 
Industrial and Mining Company with 
2.736 million tons.
The data released by IMIDRO indicate 
that iron ore pellet production by ma-
jor Iranian mining companies exceed-
ed 46 million tons in the previous Ira-
nian calendar year (ended on March 
20, 2021), registering a 10 percent 
growth year on year.
The mentioned companies had man-
aged to produce 41.7 million tons of 
pellets in the preceding year.
According to the data, Golgohar was 
the largest producer of pellets in the 
said year with 12.2 million tons of 
production, followed by Mobarakeh 
Steel Company with 7.3 million tons, 
MIDHCO with 6.2 million tons, and 
Khouzestan Steel Company with 5.5 
million tons.
Iran’s iron ore pellet production ca-
pacity exceeded 66 million tons in the 
previous Iranian calendar year.
IMIDRO’s report on under-construc-
tion iron ore pellet production units 
in Iran indicates that a total of 25.92 

million tons are expected to be add-
ed to Iran’s iron ore pellet production 
capacity by the time these units are 
completed in the fiscal year 1402 
(2023-24).
Production of iron ore concentrate 
also reached 49.714 million tons dur-
ing the previous calendar year to reg-
ister a five-percent rise year on year.
According to the Industry, Mining 
and Trade Ministry data, of the men-
tioned figure 3.533 million tons were 
produced in the last month of the 
previous year (February 19-March 20, 
2021).
As reported, the country’s major iron 
ore concentrate producers had man-
aged to produce about 47.306 million 
tons of the mentioned product in the 
Iranian calendar year 1398.
Last year, major mining companies 
also produced 902,454 tons of granu-
lated iron ore, to register a decrease of 
54 percent compared to the preceding 
year (1,965,733 tons).
In its outlook plan for the Iranian 
calendar year 1404 (2025-2026) 
Iran has envisaged production of 55 
million tons of steel per annum, and 
to achieve this target the country re-
quires to extract 160 million tons of 
iron ore.
In a bid to prevent the exports of un-
processed minerals, creating more 
value-added and meeting the require-
ments of domestic producers for 
the raw materials, Iran has levied a 
25-percent duty on the exports of raw 
minerals (especially iron ore) since 
September 2019.
The duty is aimed at encouraging the 
production of more processed min-
erals such as pellets and concentrate 
instead of selling the raw minerals.

When and How to Clean Your Phone During the COVID-19 Outbreak

Iran’s women’s futsal team 
beaten by Russia in friendly

Iran’s women’s futsal team lost to Russia 5-1 in a 
friendly match on Monday.
The Iranian team will play Russia once again on 
Wednesday. Forouzan Soleymani’s team prepare for 
the 2022 AFC Women’s Futsal Asian Cup which will 
be held in September. Iran will participate in the AFC 
Women’s Futsal Asian Cup to win the title for the third 
time in a row.
The Team have recently won the title in the 2022 CAFA 
Women’s Championship.
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Iranian Oil Minister Javad Oji, 
who is visiting Doha to attend the 
6th Summit of the Gas Exporting 
Countries Forum (GECF), met 
with the forum’s Secretary Gen-
eral Mohamed Hamel on Monday.
He also met with his counterparts 
from Algeria, Venezuela, Qatar 
and Nigeria on the mentioned day, 
Shana reported.
During these talks, areas such as 
gas swap, technology transfer, 
technical knowledge, and invest-
ment in oil and gas fields were 
discussed.
Some documents and agree-
ments were also prepared during 
these talks, which will be signed 
in the presence of the Iranian 
President Ebrahim Raisi, if final-
ized.
The 6th Summit of the Gas Ex-
porting Countries Forum is slated 
to be held on Tuesday in Qatar 
Capital Doha.
The 5th GECF Summit was con-

vened in Malabo, Equatorial Guin-
ea on November 29, 2019, under 
the patronage of Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, President of 
Equatorial Guinea. The Meeting 
was attended by President of Ni-
geria Muhammadu Buhari.
The Iranian delegation attending 
the summit was headed by Mo-
hammad Nahavandian, the coun-
try vice president at the time.
The Gas Exporting Countries Fo-
rum is an international govern-
mental organization that provides 
the framework for exchanging ex-
perience and information among 
member countries.
Iran, Algeria, Bolivia, Egypt, Equa-
torial Guinea, Libya, Nigeria, Qa-
tar, Russia, Trinidad and Tobago, 
United Arab Emirates, and Vene-
zuela are the permanent members 
of GECF and Azerbaijan, Iraq, Ka-
zakhstan, the Netherlands, Nor-
way, Oman, and Peru have the 
status of observer members.

Your cellphone can be a carrier of microbi-
al life forms, including bacteria, viruses, and 
fungi. 
• During the COVID-19 pandemic, it’s impor-
tant to clean commonly touched surfaces.
• One type of surface that we touch frequently 
is our phone touch screen.
• Phone touch screens can usually be cleaned 
using disinfecting wipes, but check with the 
maker of your phone first.
•  Frequency of cleaning will vary depending 
on your habits and the likelihood of exposure.
With the recent outbreak of COVID-19, there 
has been much attention placed on preventive 
actionsTrusted Source, such as handwashing, 
staying home when we are sick, and cleaning 
commonly touched surfaces.
Regarding the latter, however, there is one type 
of surface that we may be neglecting: the touch 
screens and carrying cases for our phones.
“Touch screens on our devices are an often 
overlooked source of microbes that can be 
brought into our personal space,” noted Dr. Da-
vid Westenberg, associate professor of biolog-
ical sciences at Missouri University of Science 
and Technology.
In fact, numerous studiesTrusted Source have 
found that our cellphones can be carriers of 
microbial life forms, including bacteria, viruses, 
and fungi.
While many of these are harmless, according 
to Westenberg, there are also disease-causing 
organisms like the SARS-CoV-2 virus that can 
survive on surfaces long enough to be trans-
mitted to you or another person.

Do you need to be cleaning your phone?
If you are washing your hands already, just how 
important is it to also clean your phone? 
In fact, according to a 2019 survey by research 
firm dscout, the average person touches their 
cellphone 2,617 times daily. In light of this 
fact, Westenberg said wiping down the touch 
screens and cases of our phones “should be a 
part of our routine.”
How to clean your phone
First and foremost, you will want to consult the 
website for the manufacturer of your phone or 

carrying case for any specific instructions that 
they might have in order to avoid damaging 
your device or case. 
Many manufacturers, including Apple, have 
provided recommendations due to the COV-
ID-19 pandemic.
While specific instructions may vary depending 
on your device, Apple is advising the following 
for its products:
• Use only a soft, lint-free cloth.
• Avoid excessive wiping.
• Unplug all power sources, devices, and cables.

• Keep liquids away from your device.
• Don’t allow moisture to get into any openings.
• Avoid aerosol sprays, bleaches, and abrasives.
• Avoid spraying cleaners directly onto your 
device.
Apple is recommending the use of 70 percent 
isopropyl alcohol wipes or Clorox Disinfecting 
Wipes to wipe down any hard, nonporous sur-
faces. 
However, they say you should avoid using them 
on leather or fabric to prevent damage.
However, you should avoid using chlorine 
bleach, according to Schaffner. This could dam-
age your phone.
How often should you clean your phone?
According to Schaffner, the most likely way that 
your device would become contaminated with 
high levels of the virus is for someone to sneeze 
or cough near it.  Microscopic droplets contain-
ing the virus could then settle on the phone, he 
explained. 
So, if you have been near anyone who is cough-
ing or sneezing, it would be a good idea to clean 
your phone. 
In addition, according to Westenberg, it would 
be a good idea to clean your phone “on a regu-
lar basis,” although not necessarily every time 
you touch it.
“If you are being diligent about washing your 
hands, you would need to clean the screen less 
often, maybe once or twice a day. 
“If you are putting your phone down on a po-
tentially contaminated surface, washing your 
hands infrequently, et cetera, then I would rec-
ommend more often,” he said. 

Oil minister 
holds talk with GECF secretary general

Mining sector could 
be a gate for Iranian 
companies to enter 
Kazakhstan market: 
Kazakh official
Deputy Minister of Industry and 
Infrastructure Development of 
Kazakhstan Ruslan Baimishev 
said the mining sector could be 
a gate for Iranian companies to 
enter the Kazakhstan market.
The Kazakh official made the re-
marks in a meeting with the head 
of the Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Ren-
ovation Organization (IMIDRO), 
Vajihollah Jafari, in Tehran on 
Monday.

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

Masuleh: A must-
see tourist site
About 1,050 meters above sea 
level, where the air is thinner, 
cooler and less polluted, there is 
a 1,000-year-old mountainous 
village named Masuleh located 
right up to a beautiful green valley. 
It was founded in the 10th century 
CE. The village is located approxi-
mately 60km southwest of Rasht, 
northern province of Gilan, near 
the southern coast of the Caspian 
Sea. The first village of Masuleh 
was established around 1006 CE, 
6km northwest of its current loca-
tion.

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

A foodie paradise 
where it’s not just 
food on the menu  
Nowadays, a soaring number of 
travelers are looking for some-
thing different like spending all day 
in a tranquil landscape where you 
can hike up mountains in the thick 
mist of the morning and picnic by 
waterfalls in the shadow of jagged 
rocks in the afternoon. When it 
comes to Iran, food is also a de-
lightful vehicle for discovering the 
ancient land that has long been sit-
uated at the crossroads of history.

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

Japan eyes invest-
ment in Iranian ports 
in post-sanction era
Japanese Ambassador to Teh-
ran Kazutoshi Aikawa has visited 
Iran’s southern Shahid Rajaee 
Port to explore areas of mutual 
interest for future cooperation, 
the portal of Iran’s Ports and Mar-
itime Organization (PMO) report-
ed on Monday.
During his visit to the port in Hor-
mozgan Province, Aikawa also 
met with Alireza Mohammadi 
Karaji-Ran, head of the province’s 
Ports and Maritime Department, 
to discuss ways of expanding 
economic cooperation between 
the two countries through the 
mentioned port.

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

Dehqan calls for us-
ing scientific poten-
tials for develop-
ment of industries
There are good capacities in the 
field of energy and generators, 
said Hossein Dehqan, adviser to 
the Leader of the Islamic Repub-
lic for defense industries, adding, 
“We must use this scientific and 
research potentials in the service 
of the development of industries, 
including defense and non-de-
fense.”
Speaking on the sidelines of his 
visit to the Materials and Energy 
Research Center in Alborz Prov-
ince on Sunday, Dehqan said that 
MERC officials should introduce 
the existing potentials and inform 
the others in order to pave the 
ground for using these capaci-
ties.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 7,232 points to 1.281 million on Monday.
As reported, over 6.94 billion securities worth 38.902 tril-
lion rials (about $149.6 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 5,047 points, and the sec-
ond market’s index gained 15,340 points.
TEDPIX dropped 2,000 points (less than one percent) to 
1.282 million in the past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel 
Company, Tehran Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, and National Iranian Copper 

Company were the most widely followed ones.
Government Economic Coordination Headquarters in its 
meeting in the last week of January approved five new 
resolutions for supporting the country’s stock market, 
and the directives in this regard were sent to relative 
ministries, First Vice President Mohammad Mokhber an-
nounced at the time.
The mentioned resolutions include the reduction of pet-
rochemical feed prices, the reduction of interbank interest 
rates, the restriction of the sale of securities, preventing 
the increase of government mining salaries, and the in-
crease of the exchange rate of banks.

TEDPIX gains 
7,000 points on 
Monday

Iron ore pellet production rises 21% in 10 months on year
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محســن زمانی رئیس تعمیرات نسوز سایر 
نواحی فوالد مبارکه از کسب باالترین رکورد 
عمر نســوز کوره های دوار )روتاری( و فراتر 
از اســتانداردهای جهانی با آجرهای نســوز 
بومی سازی و بهینه سازی شده و بهره برداری 
فنی و مناسب در واحد آهک سازی این شرکت 
خبر داد. وی در ادامه افزود: در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در سال »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« و با توجه به 
سیاســت های مدیریــت عالی شــرکت در 
خصوص پیشــبرد اهداف و کاهش هزینه ها، 
بومی ســازی و جلوگیــری از خــروج ارز، 
بهینه سازی آجرهای نســوز کوره دوار واحد 

آهک سازی انجام گردید.
 تالشــگران فــوالد مبارکــه موفــق بــه 
عبور از رکــورد 42 ماهه )3.5 ســاله( عمر 
نســوز کوره های واحد آهک ســازی پس از 
شــات دان های برنامه ریزی شــده کوره های 
آهک ســازی در بهمن 1400 شدند. رئیس 
تعمیرات نســوز ســایر نواحی شرکت فوالد 
مبارکه با اشــاره به اهمیت استفاده از طرح 
بهینه ســازی آجرهــای نســوز کوره های 
آهک سازی خاطرنشــان کرد: عمر آجرهای 
نســوز الیه های ایمنی و کاری در کوره های 
دوار آهک سازی طبق استانداردهای جهانی با 
آجرهای نسوز شرکت های خارجی )اروپایی( 
2.5 سال )30 ماه( برآورد شده، ضمن اینکه 
عملیات تخریب و نســوزکاری در کوره های 
دوار بسیار دشوار و زمان بر است و گاهی شاهد 
بروز حوادث بسیار شدید در پلن های داخل 
و خارج کشور بوده ایم؛ به همین منظور تیم 
تعمیرات مرکز نســوز فوالد مبارکه تصمیم 
گرفت با اســتفاده از آجرهای نسوز داخلی و 
بومی سازی آجرهای نسوز شاموتی الیه ایمنی 
و منیزیا اسپینلی )الیه کاری( اقدام به افزایش 
عمر ساختار نسوز کوره های واحد آهک سازی 
در شــرکت کند که خوشــبختانه موفقیت 

چشم گیری در این زمینه حاصل شد.

  همکاری مشــترک فوالد مبارکه و 
شرکت فرآورده های نسوز ایران

وی در ادامه در خصوص روند اجرایی شدن 
این طرح اذعان داشت: پس از تصویب طرح 
با شرکت فراورده های نســوز ایران جلسات 
مشترکی برگزار و اهم خواسته ها و انتظارات 
از طرف تیم مرکز نســوز مطــرح گردید و 
پیشــنهادهایی در راســتای ارتقای کیفیت 
این 2 نمونه آجر نسوز بیان شد. زمانی تصریح 
کرد: در مرحله اجرا، تغییرات لحاظ شده در 
مورد آجرهای نسوز شــاموتی که در گذشته 

پس از یک دوره بهره برداری 12 تا 18 ماهه 
خرد شــده و باید تعویض می گردید؛ تغییر 
شکل آجرهای الیه ایمنی شاموتی از 2 نمونه 
آجر 318 و 618 )با شکل اســتاندارد مورد 
مصرف در داخل کشــور( به یک نمونه آجر 
بزرگ تر با کــد R4024 و ارتقــای کیفیت 
متریال )شــاموت مصرفی در این نسوزها( و 
همچنین استفاده از پرس هایی با فشار باالتر و 
دمای مناسب پخت جهت ارتقای پارامترهای 
تأثیرگذار بر خواص فیزیکی و مکانیکی این 

نسوزها هستند.

  ارتقای کیفیت عاملــی که منجر به 
انگیزه برای بومی سازی می شود

وی عنوان داشــت: تغییرات لحاظ شــده در 
آجرهای نسوز منیزیا اسپینلی )رسپین 85( 
که در گذشــته پس از یک دوره بهره برداری 
12 تا 18 ماهه بــه دلیل پیچیدگی آجرهای 
هر رینگ و یا سرشکن شــدن باید تعویض 
می گردید و شــامل تغییر شــکل آجرهای 
منیزیا اسپینلی از 2 نمونه آجر 320 و 620 
)با شکل اســتاندارد مورد مصرف در داخل 
کشور( با تغییر یکی از نمونه های آجر نسوز 
620 به 420 منطبق بر قطر کوره های فوالد 
مبارکه در راســتای جلوگیــری از پیچش 
آجرهای هر رینگ در ســاختار نسوز، تغییر 
کیفیت شــیمیایی آجرهای نســوز منیزیا 
اســپینلی از رســپین 85 به رســپین 92 
)جایگزینی و اســتفاده از اســپینل سنتزی 
به جای اســپینل درجا در فرمول شیمیایی 
این آجرهــا جهــت ارتقای کیفیــت( و در 
راســتای افزایش کوتینگ پذیری )پوشش 
الیه خمیری آهک جهت محافظت از سطح 
آجر نســوز( جهت جلوگیری از سرشــکن 
شدن و سایش آجرهای فوق، پس از ساخت 
توسط شــرکت فراورده های نســوز ایران و 
ارسال در کوره شــماره 2 آهک سازی فوالد 

مبارکه در تیرماه 1397 و در کوره شــماره 
یــک در مردادماه 1397 با نظــارت دقیق و 
رعایت اســتانداردهای مربوطه توســط تیم 
 توانمند نســوز ســایر نواحی نســوزچینی 

گردید.
  کاهش هزینه و حــوادث احتمالی از 
مزایای بومی ســازی آجرهای نسوز در 

فوالد مبارکه
غالمرضا سلیمی مدیر ارشــد تولید شرکت 
فوالد مبارکه نیــز در این خصــوص با ابراز 
خرســندی از موفقیت حاصل شــده و ثبت 
این رکورد که فراتر از اســتاندارهای جهانی 
است، با اشاره به ویژگی هایی که در ثبت این 
رکورد مؤثر بودند، بیان کرد: بازنگری در نحوه 
سردســازی کوره )کرو حرارتی( که منجر به 
کاهش شــوک حرارتی و کمترین آسیب در 
هنگام توقفات جهت شات دان های ساالنه )که 
توسط نسوز ســایر نواحی برای هر شات دان 
فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی طراحی 
و به واحد آهک ســازی ارائه می گــردد( از 
مهم ترین عوامل رسیدن به این رکورد است.

وی در ادامه به مزایای بومی سازی آجرهای 
نسوز اشــاره کرد و ابراز داشت: جلوگیری از 
تعویض بیش از 300 تن آجر نسوز به ارزش 6 
میلیارد تومان در هر شات دان )دوره 12 تا 18 
ماهه( که با شرایط قبلی حداقل 3 مرتبه باید 
تعویض می گردید، عدم استفاده بیش از 15 
هزار نفر-ساعت )معادل 750 میلیون تومان 
هزینه( در هر شات دان که جمعاً معادل بیش 
از 20 میلیارد تومان کاهش داشــته اســت 
)کاهش زمان شات دان ســاالنه هر کوره از 
30 روز بــه 10 روز که باعــث آماده به کاری 
و افزایش تولیــد به مدت 40 روز در ســال 
در 2 کــوره گردید( و همچنیــن جلوگیری 
از ریســک احتمال حوادث ناشــی از انجام 
فعالیت های تعمیرات از مهم ترین مزایای این 

طرح بومی سازی بوده است.

  نقش تیم متخصص واحد آهک سازی 
در ثبت این رکورد

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه نیز در خصوص این رکورد تأکید 
کرد: این موفقیت حاصل بهره بــرداری فنی و 
مناســب و رعایت کلیه پارامترها و کنترل های 
موردنیاز توسط تیم توانمند تولید و تعمیرات 
واحد آهک سازی شرکت فوالد مبارکه است که 
با تالش خود در تحقق این رکورد نقشی اساسی 
داشتند.وی ادامه داد: افزایش کوتینگ پذیری 
مناسب آجرهای نسوز قسمت فایرینگ با کنترل 
فرایند تولید به صورت مستمر، بازنگری و اجرای 
دقیق دســتورالعمل های بهره برداری توسط 
تیم توانمنــد و متخصص واحد آهک ســازی، 
کنترل شوک های حرارتی حین تولید و توقفات 
اضطراری، اجرا و کنتــرل دقیق گراف حرارتی 
ســرد و گرم کردن کوره هــای دوار، کنترل و 
اجرای منطبق بر گراف خشک کردن و پخت در 
شات دان های گرم و سرد کوره واحد آهک سازی 
و همچنیــن هماهنگی و همدلــی تیم واحد 
آهک سازی و تیم نسوز ســایر نواحی از عوامل 

اصلی دست یابی به این رکورد بوده است.

  بازرسی کوره ها پس از هر بار توقف
خشــایار پاســیار رئیس واحد آهک ســازی 
فوالد مبارکه نیــز حمایت های مدیریت ناحیه 
آهن سازی این شرکت در دست یابی به این رکورد 
را مؤثر دانست و گفت: طی سال های گذشته پس 
از هر بار توقف جهت تعمیرات ساالنه )مکانیکی 
و سیاالت و نظافت پوشرها(، این کوره ها بازرسی 
می شوند و تعمیرات نسوز موضعی موردنیاز در 
قســمت های پری هیتر )پیش گرم کن(، روتار 
و کولینگ انجام گردیده و طی شــات دان اخیر 
این 2 کوره در دی ماه و بهمن ماه سال جاری به 
رکورد 3/5 سال )42 ماه( رسیده و این در حالی 
است که این کوره ها )2 کوره( هم اکنون پس از 
25 روز توقف سرد، مجدداً راه اندازی شده و در 
حال بهره برداری است و تا توقف بعدی در سال 
آینده به این رکورد افزوده خواهد شــد. رئیس 
تعمیرات نسوز ســایر نواحی فوالد مبارکه در 
پایان از حمایت های مدیریت عامل، معاونت بهره 
برداری، مدیر ارشد تولید، مدیر ناحیه آهن سازی 
و کارکنان تولید و تعمیرات واحد آهک سازی، 
مرکز نسوز )نظارت اجرایی تعمیرات نسوز سایر 
نواحی، دفتر فنی نســوز و مدیریت و پرسنل 
شرکت توحید صنعت اســپادان( و مدیران و 
پرسنل واحد خرید، کنترل مواد، ایمنی فنی، 
حفاظت فیزیکی، خدمات عمومی و شــرکت 
فراورده های نســوز ایران کــه در این موفقیت 

همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

06
»بازار بــزرگ گل و گیاه ارغــوان در زمینی به 
وســعت 19 هکتار در حــال طراحی و احداث 

است«.
 امیر حســین ماه آور پور مدیر عامل سازمان 
میادین شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر 
پروژه بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان را تشــریح 

کرد.

 وی با اشاره به اینکه این پروژه در ابتدای بلوار 
ارغوان قرار دارد، اظهار داشت: بازار بزرگ گل 
و گیاه ارغوان در دو فاز طراحی و اجرا می شود 
که فاز اول این مجموعه شامل: سالن گل های 
سرشاخه، سالن نهاده های کشاورزی، سالن باغ 
و باغچه و سالن گل های آپارتمانی است و در فاز 
اول عالوه بر سالن های ذکر شده پارک آموزشی 

کودکان و مکان های استراحت بازدید کنندگان 
طراحی شده است. 

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان 
در ادامه افزود: فازدوم مجموعه شــامل سالن 
پرندگان و ماهی های زینتی اســت که در حال 
طراحی اســت و پــس از طراحــی، اقدامات 

عملیاتی صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد:

طراحی و احداث بازار 
بزرگ گل و گیاه ارغوان به 

وسعت 19 هکتار

در جشنواره سراسری تجلیل 
از چهره هــای برتــر حــوزه 
کارآفرینی که بــه همت اداره 
کل تأمین اجتماعی اســتان 
اصفهان در سالن همایش های 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
گردیــد، از دوازده کارآفرین 
برتر اســتان اصفهان با اهدای 

لوح تقدیر، تجلیل شد.
محسن ریاضی مدیرکل تأمین 
اجتماعی اســتان اصفهان در 
ابتدای این مراسم در سخنانی 
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
پوشش بیمه ای استان اصفهان 
گفت: تا آبان ماه 1400، بیش 
از 3 میلیون و 600 هزار نفر در 
اســتان اصفهان از خدمات و 
حمایت های کوتاه مدت، میان 
مــدت و بلند مدت ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی برخوردار 

هستند.
وی افزود: هم اکنون در استان 
اصفهــان بیــش از 390 هزار 
مســتمری بگیر بازنشسته و 
18 هــزار مقــرری بگیر بیمه 
بیکاری تحت پوشش بیمه ای 

قرار دارند.
وی تصریــح کرد: در اســتان 
اصفهان 1200 کارمند در 44 
شعبه بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی در خدمت شــرکای 

اجتماعی سازمان هستند.
ریاضی با اشاره به وجود بیش 
از 120 هزار کارگاه بیمه ای در 
اســتان افزود: فقط دو درصد 
یعنــی حدود 2 هــزار و 200 
بنگاه اقتصــادی باالی 50 نفر 
اشتغال در اســتان وجود دارد 
و عموماً کارگاه های اســتان 
اصفهــان از نــوع کوچــک و 

متوسط می باشد.
وی با تشریح شیوه نامه ابالغی 
ســازمان تأمین اجتماعی در 
معرفــی برترین هــای حوزه 
کارفرمایــی و کارآفرینــی 
گفت: ایــن جشــنواره در 4 
سطح اشتغال کارکنان برگزار 
گردیــده کــه در هــر بخش 
کارآفرین نمونه معرفی و تقدیر 

می شود.
 دکتر شــهیر مدیــرکل دفتر 
هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان در این 
مراسم ضمن تقدیر از صاحبان 
صنایع و کارآفرینان که انصافاً 
در مسیر تعالی تولید مجاهدانه 
تالش می کنند بــر هم افزایی 
میــان مدیران جهــت حفظ 
اشــتغال موجود و رفع موانع 
تولید تاکید کرد و افزود: ستاد 
تســهیل و رفع موانــع تولید 
استان در هفته، دو روز تشکیل 
جلسه داده و طی آن مشکالت 
و گلوگاه های اقتصادی استان 
بررسی و راهکارهای برون رفت 
از چالش و تسهیل تولید با بهره 
گیــری از ظرفیــت نهادهای 

مرتبط عملیاتی می گردد.
سید حسن هاشــمی رئیس 
کانــون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی شهر اصفهان گفت 
امروز حدود 52 درصد جمعیت 
کشــور تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی هســتند لذا 
توجه به چالش ها و مشکالت 
تأمین اجتماعی ضروری است 
و باید در ایــن زمینه تدابیری 
اندیشــید. وی ادامه داد یکی 
از بزرگترین مشــکالت کشور 
معضل بیکاری است که در این 
خصوص کارفرمایان می توانند 
با ایفای نقش مؤثــر خود این 
مشکل را برطرف کرده و کشور 
را از بروز بســیاری مشکالت 
نجات دهند البته در این زمینه 
نیاز به حمایت دولت اســت تا 
جامعه صنعت و تولید با انگیزه 
و توان دوچندان در جهت رفع 

مشکالت قدم بردارند.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

به میزبانی اصفهان برگزار شد:

جشنواره تجلیل از 
چهره های برتر حوزه 

کارآفرینی

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان گفت: حجم 
بهره برداری شیالتی و پرروش ماهی از طریق نصب قفس در منابع آبی 
طبیعی و دریاچه های اصفهان 900 تن در سال است. محمدرضا عباسی 
افزود: دراستان اصفهان 12 منبع آبی برای آبزی پروری پیش بینی شده 
است که در برخی از این منابع مانند سد میدانک در فریدونشهر، خمیران 
در تیران و کرون و سدهای حنا، نرمه و قره قاچ در سمیرم، اهالی بومی 
به صورت سنتی و در قفس به پرورش ماهی مشغول هستند.وی افزود: 
دریاچه پشــت ســد زاینده رود در فاصله 110 کیلومتری غرب استان 
در محدوده شهرســتان چادگان یکی از مهترین منابع آبی اســت که 
بهره برداری شــیالتی بصورت صید انواع ماهیان گرم آبی )کپور، آمور، 
فیتوفاگ، ســرگنده( و ماهیان بومی ازجمله ســیاه ماهی از سوی سه 
تعاونی صیادی انجام می شود.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان، افزود: طی 10 سال اخیربطورمتوسط هرسال حدود 
150 هزار قطعه انواع بچه ماهی در این دریاچه توســط شیالت استان 

رهاسازی شده و صید ساالنه دریاچه در حدود 350 تن است.

  پرورش ماهی در قفس، دوستدار منابع آب و سودآور
وی بابیان اینکه پــرورش ماهی در قفس یکی از روش های ســودآور 
برای بهره وری از منابع آب بدون آسیب زدن به آنها است، افزود: در هر 
شهرستان با رعایت اصول محیط زیست، شرکت آب منطقه ای و اداره کل 
دامپزشکی و بعد از گرفتن تمام مجوزها، با توجه به شرایط محیط آبی و 
با انتخاب نوع و گونه ماهی موردنظر می توان آن را در قفس پرورش داد.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان، بابیان اینکه 
مجوز نصب قفس پرورش ماهی در منابع آب آشامیدنی صادر نمی شود، 
افزود: پرورش ماهی در قفس به دلیــل نهاده های موردنیاز )بچه ماهی 
و مواد غذایی و هزینه خرید و نگهداری قفس هــا(، جزو فعالیت هایی 
به حساب می آید که با سرمایه زیاد باید شروع شود؛ اما در 2 سال نخست 

عالوه بر برگشت سرمایه، سود قابل توجهی به دست می آید.
به گفته وی، زمان کامل پرورش در هر دوره بین 6 تا هفت ماه اســت و 
بعد از پایان این دوره، ماهی ها را می توان از قفس و تورها خارج و به بازار 
هدف عرضه کرد.عباسی افزود: هر قفس 16 تا 20 متری توانایی پرورش 
30 تن ماهی را دارد اما قفس ها قیمت باالیــی دارند و هر یک از آن ها 

بیشتر از 150 میلیون تومان هزینه دارد.

گزارش ویژه

 مدیر شیالت جهادکشاورزی استان اصفهان خبر داد؛

تولید ۹00 تُن ماهی از طریق نصب 
قفس درمنابع آبی

اقتصاد استان

با بومی سازی وبهینه سازی آجرهای نسوزدرواحد آهک سازی فوالد مبارکه؛

رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار شکسته شد

آییــن افتتــاح رســتوران 
آگلومراســیون با حضور ایرج 
رخصتی سرپرســت مدیریت 
عامل، مهــدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
، روح اله صالحی مدیر خدمات 
و امور رفاهی و دیگر مسولین 
شرکت 2 اسفندماه برگزار شد .

رخصتی در این آیین ، با اشاره 
به دســتاوردهای جدید ذوب 
آهن اصفهــان کــه بالندگی 
بیشــتر این شــرکت را نوید 
می دهــد، گفت : تالشــگران 
شرکت با همت و تالش وصف 

ناشدنی توانستند رکورد تولید 
ماهانه چــدن کــه مربوط به 
سال 93 بود را شکسته و برگ 
زرینی به تاریــخ پرافتخار این 

صنعت بیافزایند .
وی خاطر نشان ساخت : برخی 
مشــکالت تأمین مــواد اولیه 
حل شــده و امید است تولید 
و بهره وری به بیشــترین حد 
ممکن خود برســد. سرپرست 
مدیریت عامل شرکت گفت : 
بهبود تولید و شرایط اقتصادی 
شرکت موجب بهبود معیشت 
کارکنان می شــود . با توجه به 

شــرایط اقتصادی که ســفره 
کارکنان را کوچکتر نموده ، این 
وظیفه را احساس می کنیم که 
به رفاهیات پرسنل توجه شود و 
معیشت آنان در اولویت باشد تا 
با این روش از همت تالشگران 
شرکت قدردانی شود .مهندس 
بهرامــی معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعــی نیز در این 
آیین گفت : با توجه به شــیوع 
بیماری کرونــا ، فرصتی بود تا 
برخی رستوران ها که احتیاج 
به تعمیرات اساســی داشــت 
بازسازی و نوسازی شوند و این 
رســتوران با زحمت و تالش 
مدیریت هــای مرتبط به بهره 

برداری رسید .
وی با اشــاره به اینکه اولویت 
این معاونت ، ارائــه بهترین و 
مناســب ترین خدمــات بــه 
کارکنان شــرکت است، افزود 
: رضایتمندی و حفظ آرامش 
تالشگران شرکت هدف اصلی 
معاونت پشــتیبانی و خدمات 
اجتماعی اســت و این بخش 
همواره پذیرای نظرات سازنده 

پرسنل می باشد .

در آیین افتتاح رستوران آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان عنوان شد

رضایتمندی و حفظ آرامش تالشگران هدف 
اصلی مسئولین شرکت است

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان 

)نوبت دوم( شماره: 1400/504 تاریخ 1400/11/27  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  -هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

به استناد ماده )7( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 23 قانون نظام صنفی(، 
بدینوسیله به آگاهی  اعضای اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان می رساند، داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسان اتحادیه، می توانند  به  مدت 10 روز  از روز یکشنبه مورخ 1400/12/8  تا روز سه  شنبه مورخ 1400/12/17  با مراجعه به سامانه ایرانیان 

اصناف ) www.iranianasnaf.ir  ( در قسمت سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند. 
مدارک الزم جهت ثبت نام:  پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس رنگی 4×3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت 

مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

- تعداد اعضای هیئت مدیره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای 
اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون( 

- در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه 
 دار تعیین می شــود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. 

)ماده 23 قانون( 
 - در صورت درخواســت کلیه منتخبان، ســمت آن ها ازطریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیســیون نظارت تعیین می شود. 

)تبصره 3 ماده 23 قانون( 
- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه های دارای بیش از هزار عضو کمتر از 
پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن، تعداد 

داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. )ماده 7 آیین نامه اجرایی( 
- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند: 

1- اعضای معزول هیئت مدیره 
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است. )تبصره 4 ماده 6 آیین 

نامه اجرایی( 
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامی داوطلبان به کمیته بررسی و تطبیق شرایط امکان پذیر نمی باشد.)تبصره 2 ماده 7 آیین 

نامه اجرایی( 

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان 



طبق اعــام رگوالتوری، ارائــه خدمات اینترنتــی در دفاتر 
پیشــخوان منافاتی با قانون ندارد و علــت توقف موقت آن، 
تدوین مقررات مربوط، نحــوه نظارت و تعییــن تعرفه ارائه 

خدمات است.
شــهرام حی شــاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و 
دفاتر پیشخوان دولت رگوالتوری در این باره گفت: دارندگان 
پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، پس از تدوین مقررات 
مربوط به نحوه نظارت و تعرفه ارائه خدمات اینترنتی و ایجاد 
ساز و کارهای نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی، می توانند این خدمات را نیز به مردم ارائه کنند.
وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس بند 
پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم، متولی تعیین و تصویب تعرفه 

ارائه خدمات دولت الکترونیک در دفاتر پیشــخوان دولت و 
بخش عمومی غیر دولتی است. بر همین اساس مشخص نبودن 
تعرفه های خدمات اینترنتی، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و 
تراکنش های مربوط به خدمات اینترنتی موسوم به کافی نت، 
 از دالیل ممنوعیت موقت ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان

 است.
حی شــاد درباره صدور مجــوز و نظارت بر عملکــرد دفاتر 
پیشخوان دولت تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون اساسنامه 
شرکت ملی پست، صدور مجوز راه اندازی، تأسیس و نظارت 
بر دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و برون 
سپاری خدمات دولت بر عهده وزارت ارتباطات است و سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی به طــور اختصاصی با 

رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
مسئولیت اعطای پروانه دفاتر را به عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات الکترونیکی قابل واگذاری 
دستگاه های اجرایی خارج از محیط اداری باید از طریق دفاتر 
 )ICT( پیشــخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطاعات
روستایی به مردم ارائه شود، گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران، 
مدیریت و نظارت بــر عملکرد دفاتر پیشــخوان و همچنین 
رسیدگی به شکایت و انتقاد و پیشنهادهای مربوط به این دفاتر 
به عهده رگوالتوری اســت و ارائه خدمات اینترنتی در دفاتر 
پیشــخوان، منافاتی با قانون و مصوبات تعیین شده نداشته و 
علت توقف موقت آن در دفاتر، به دلیل تدوین مقررات مربوط، 

نحوه نظارت و تعیین تعرفه ارائه خدمات است.
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در صورت تدوین مقررات الزم؛

ارائه خدمات اینترنت 
به فهرست خدمات 

دفاتر پیشخوان 
افزوده می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: بیش از ۱۰ هزار استارت اپ در 
کشور داریم که جزو برترین استارت 
اپ های منطقه هستند و باعث می شوند 
که زیست بوم فناوری و نوآوری ایران 
در صدر منطقه باشــد. سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در بازدید ســردار عمر زاق اف معاون 
نخســت وزیر و وزیر سرمایه گذاری و 
تجارت خارجی ازبکستان از نمایشگاه 
دائمی فناوری های ایران ســاخت، با 
اشــاره به آغاز ســرفصل تــازه ای از 
همکاری با کشورهای همسایه مبتنی 
بر نوآوری و فنــاوری گفت: ایران عزم 
خود برای توســعه زیست بوم فناوری 
و نوآوری جزم کــرده و اقتصاد دانش 
بنیان، خاق و نوآور را محور خود قرار 
داده اســت. وی با بیان این که توسعه 
اقتصاد نوآور و خاق جزو اولویت های 
کشور قرار گرفته است، گفت: اکنون 
یکی از محورهای تعامل با کشورهای 
همسایه و حضور در عرصه بین المللی، 
محصوالت، خدمــات و فناوری هایی 
است که توسط شرکت دانش بنیان و 

خاق عرضه شده است.

معاون علمی رئیس جمهور مطرح کرد؛

ایران در صدر بهترین 
زیست بوم فناوری و 

نوآوری منطقه

خبر اول
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وزیرصنعت، معــدن و تجارت در ســفر 
رییس جمهــوری کشــورمان بــه قطر 
حضوردارد تا رایزنی ها وبرنامه ریزی های 
الزم را برای توسعه همکاری های تجاری 
با این کشور عربی انجام دهد. ایران و قطر 
درحاشیه جنوبی خلیج فارس و از طریق 
یــک راه دریایی به طــول ۲۶۸ کیلومتر 
به هم پیونــد می خورند. قطــر همانند 
بیشتر همســایه های ایران از اشتراکات 
تاریخی و فرهنگی دیرینــه ای با ایرانیان 
برخوردار است، اما ســطح روابط تجاری 
دوکشورجزچند سال اخیر به طورتقریبی 
یک روابط حداقلی بوده است. درحال حاضر 
حجم تجارت ایران و قطــر رقم ناچیزی 
حدود ۴۰۰-۳۰۰ میلیون دالر اســت که 
ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دالر 

در سال آینده را دارد.

    ظرفیت هــای قطر برای ســرمایه 
گذاری های متقابل

کشور قطر در مقایسه با کشورهای حوزه 
خلیج فــارس از منابع مالــی غنی تری 
برخوردار است و یکی از رویکردهایی که 
این کشــور دنبال می کند سرمایه گذاری 
در منطقه و کشــورهای دوردست است. 
این کشور عربی درراستای افزایش هرچه 
سریع تر و دســتابی به اهداف تعیین شده 
درچشــم اندازســند ۲۰۳۰ راه را برای 
سرمایه گذاران در صنایع مختلف باز کرده 
و چارچوب های زیادی را درراستای حمایت 
از سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. 
دراین راستا سرمایه گذاری نقطه و ظرفیت 
قابل توجهی برای ارتقای مراودات تجاری 

و اقتصادی برای تحقق اهداف توسعه ای 
است.

    فرصت جام جهانی برای گســترش 
مبادالت تجاری

ازسوی دیگر برگزاری مسابقات جام جهانی 
فوتبال فرصت ناب دیگری را برای کشورمان 
درزمینه تأمین اقام مصرفــی مورد نیاز 
کشــور قطر وافزایش همکاری درزمینه 
گردشــگری فراهم می کند. کشــورقطر 
محدودیــت تولید و نیروی انســانی دارد 
و به دلیل چالش با کشــورهای اطراف به 
سمت تأمین اقام غذایی از محدوده خارج 
از کشــورهای عربی اطراف پیش می رود 
که این موضــوع، فرصت مناســبی برای 
ایران به وجود آورده تا اقام مصرفی مورد 
نیاز این کشــوررا تأمین وزمینه مشارکت 
 و ســرمایه گذاری مشــترک را فراهــم 

آورد.

    ظرفیت بنادر جنوبــی ایران برای 
صادرات به قطر

همچنین بنادر جنوبی ایران ازنظرمسافت 
برای کشور قطر که برای تأمین مواد غذایی 
و میوه و ســبزیجات به واردات این اقام 
بشدت وابسته است یکی از نزدیکترین و به 
صرفه ترین راهها است. ایران دراین زمینه از 
دیرباز همسایه ای قابل اعتماد و اتکا برای 

قطربوده و هست.
از طرف دیگر، توان اقتصادی قطر و ثروت 
هنگفت این کشــورهم در چارچوب یک 
فرایند تجاری ســازنده، می تواند امکانات 
مناسبی را برای ورود سرمایه عربی و سرمایه 

گذاری در شهرهای ایران ایجاد کند.

    صادرات مصالح ساختمانی و خدمات 
فنی- مهندسی

ازسوی دیگرامکان حضور درطرح های 

زیر ســاختی مــورد نیاز مســابقات 
جام جهانی فوتبــال ۲۰۲۲ در قطر در 
زمینه صادرات مصالح ســاختمانی و 
خدمات فنی – مهندســی از جمله این 
فرصت های ناب کشورمان است. در این 
حوزه می توان ضمن ایجاد اشتغال برای 
متخصصان و کارگران ایرانی سود آوری 
اقتصادی هم برای کشور به ارمغان آورد. 
استفاده از چنین فرصت هایی به فعاالن 
اقتصادی ایران کمک خواهد کرد تا در 
شرایط تحریم از این طریق به بازارهای 

جهانی دست یابند.
 ضمــن اینکــه تجربه موفــق برخی 
شرکت ها و صادرکنندگان خدمات فنی 
ـ مهندسی در باال بردن کیفیت خدمات 
صادراتــی بویژه در بخــش انرژی باید 
سرلوحه کار دیگر فعاالن حوزه صادرات 

کشور قرار گیرد.

    برنامه ریزی برای انتقال هوایی 
اقالم غذایی به کشور قطر

در این زمینه نیز شــیوه نامه و اقدامات 
الزم برای انتقال هوایی اقام غذایی به 
کشور قطر ازسوی وزیر صمت صورت 
گرفته و به محض تأمیــن اعتبارمورد 
نیازازســوی ســازمان برنامه وبودجه، 
عملیاتــی خواهــد شــد. همچنیــن 
همکاری درزمینه توسعه صنعتی برای 
صادرات به کشورهای ثالث و استفاده 
ازظرفیت های قطر برای توسعه زنجیره 
ارزش و ترانزیــت از دیگر موارد مرتبط 
در خصوص توسعه روابط تجاری ایران 

و قطر است. 

مروری بر مزایای اقتصادی سفر رئیس جمهوری به قطر؛

تعامل، تبادل و تجارت یک میلیارد دالری تهران – دوحه
گوگل تنظیمات حریم خصوصی را برای جمع آوری داده تغییرمی دهد؛

خبری خوش به نفع توسعه دهندگان اپ ها
گوگل مشغول توسعه برخی اقدامات برای حفظ حریم خصوصی است که اشتراک گذاری 
داده ها در موبایل های اندرویدی را محدود می کند. این روند روی جمع آوری داده برای 

تبلیغات هدفمند تأثیر می گذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، البته این شرکت ادعا می کند تغییرات مذکور مانند اصاحاتی 
که اپل سال گذشته انجام داد، اختال برانگیز نیست. سال گذشته اپل تغییراتی در نرم 
افزار iOS آیفون ها انجام داد تا قبل از آنکه تبلیغ کننــدگان داده های کاربران را جمع 
آوری کنند، از آنها اجازه دریافت کنند. قابلیت دریافت اجازه از کاربر و در نهایت تصمیم 
گیری کاربران برای مسدود سازی ردیابی فعالیت های تبلیغ کنندگان، تأثیر عمیقی بر 
شرکت هایی داشت که کسب و کارشان را مبتنی بر تبلیغات هدفمند ساخته بودند. گوگل 
بازه زمانی دقیقی برای اجرای تغییرات اعام نکرد، اما گفته تا حداقل ۲ سال دیگر از فناوری 
فعلی پشتیبانی می کند. در ماه جاری، متا )شرکت مادر فیس بوک( اعام کرد تغییرات 
حریم خصوصی اپل در سال جاری ۱۰ میلیارد دالر به درآمد تبلیغات شرکت خسارت می 
زند. این خبر روی ارزش سهام متا تأثیر گذاشت و نگرانی هایی درباره شرکت های دیگری 
به وجود آورد که به تبلیغات دیجیتال متکی هســتند. آنتونی چاوز نائب رییس بخش 
اندروید گوگل در مصاحبه ای قبل از اعام این خبر گفته بود: هنوز برای اندازه گیری تأثیر 
تغییرات گوگل زود است. این تغییرات برای محدودیت اشتراک گذاری اطاعات در اپ 
های مختلف و طرف ثالث انجام می شوند. البته چاوز تاکید کرد هدف شرکت یافتن یک 
گزینه برای حفظ بیشتر حریم خصوصی کاربران و از سوی دیگر اجازه دادن به توسعه 

دهندگان اپ برای درآمدزایی از طریق تبلیغات است.
تغییرات اپل و گوگل در این زمینه اهمیت زیادی دارد زیرا تبلیغات دیجیتال براساس جمع 
آوری داده های کاربران انجام می شود. اما با توجه به آنکه کاربران نسبت به جمع آوری 
وسیع داده ها مشکوک و به شرکت های بزرگ فناوری بی اعتماد شده اند، این مدل کسب و 
کار با چالش هایی روبرو شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت تفاوت روش های گوگل 
و اپل در این حوزه نشان دهنده روش عمده درآمدزایی شرکت ها است. بیشتر درآمد اپل از 
فروش دستگاه حاصل می شود، اما گوگل در کل با فروش تبلیغات درآمد زایی می کند و به 
همین دلیل نسبت به درنظر گرفتن نیاز تبلیغ کنندگان انعطاف بیشتری نشان می دهد.

 خبر ویژه
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اقتصاد

توسط شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان؛

تقویم کاری جدید »شهر رویاها« اعالم شد
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان تقویم کاری جدید مجموعه »شهر رویاها« را در اسفندماه سال جاری اعام کرد. با عنایت 
به لزوم آماده سازی مجموعه شهر رویاها برای ارائه خدمات بهینه به مراجعین و گردشگران، این شرکت نسبت به اعمال تغییراتی در ساعات بهره برداری از 

مجموعه شهر رویاها اقدام کرده است.
در تقویم کاری جدید این مجموعه از یکم الی ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ مجموعه شهر رویاها روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، به دلیل آماده سازی پیش از نوروز 
تعطیل است. بنابراین شهروندان و گردشگران می توانند روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ الی ۲۱ و جمعه ها از ساعت ۱۱ الی 

۲۱ به این مجموعه مراجعه کنند.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجــام شــده در آســتانه هفته درختــکاری، 
امسال ســنت »درخت بانی« را جایگزین طرح 
درخت کاری کردیم تا از درختان شــهر در قالب 

یک کمپین حفاظت کنیم.
مجید عرفان منش اظهار کرد: هر ساله در روزهای 
پایانی اسفندماه و به مناسبت هفته درختکاری، 
شهرداری ها برای گرامیداشت این سنت حسنه 

اقدام به توزیع نهال رایگان می کنند.
وی ادامه داد: طبق بررســی های انجام شــده از 
نتایج توزیع نهــال رایگان در ســال های اخیر و 
سرنوشت آنها، تعداد زیادی از نهال ها کاشت نشده 
 است و سرنوشت ماهی های قرمز نوروزی را پیدا 

می کنند.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان خاطر نشــان کرد: امسال با 
در نظر گرفتن این موضوع و خشکی زاینده رود و 
خشکسالی، تصمیم گرفتیم سنت "درخت بانی" 

را جایگزین "درخــت کاری" کنیم تا از درختان 
شهر در قالب یک کمپین حفاظت شود.

وی ادامه داد: طــرح درخت بانی بــرای تکریم 
درختان به عنوان مظلوم ترین موجودات شــهر 
است که سعی داریم در قالب این کمپین، موضوع 
تکریم درختان کهنسال شهر و فرهنگ حفاظت 

از فضای سبز را اجرا کنیم.
عرفان منش با بیــان اینکه طبــق گزارش های 
رســیده از مناطق پانزده گانه شهرداری، افرادی 
به هر دلیل به درختان شــهر آسیب می رسانند، 
به طور مثال مالکان یا پیمانــکاران بدون توجه 
به موقعیت درختان، پــس از ایجاد ورودی های 
ساختمان از شهرداری درخواست قطع درختان را 
دارند که طبق قوانین و مقررات و اصرار شهروندان 
مجبور به قطع درختان هســتیم از این رو پروژه 
»نجات درختان« را در شهر کلید زدیم تا در قالب 
این طرح درختانی که در مقابل ســاختمان ها یا 
پروژه های عمرانی شــهر قرار می گیرند را تا حد 
امکان جابه جا کنیم، البته اگر درخت کهنســال 

باشد یا از نوع گونه هایی باشد که امکان جابه جایی 
آن فراهم نباشد، ناچار به قطع آن خواهیم بود.

وی خاطر نشــان کرد: از شــهروندانی که قصد 
احداث بنا دارند درخواســت داریم قبل از تهیه 
نقشه ساختمان، موقعیت درختان خارج از منزل 
را در نظر داشته باشــند و حتی المقدور از ایجاد 

ورودی در نزدیکی درختان خودداری کنند.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در شرایط آلودگی 
هوای شــهر اصفهان که فضای ســبز اکسیژن، 
طراوت و آرامش را به ساکنان شهر هدیه می کند، 
انتظار می رود شــهروندان در صورت مشــاهده 
افرادی که با فضای ســبز رفتاری خصمانه دارند 
یا به درختان شهر آسیب می زنند، در قالب امر به 
معروف، تذکرهای الزم بدهند یا در صورت لزوم 
از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری مراتب 
را اعام کنند تا با اقدام به موقع عوامل ســازمان 
پارک ها، از بروز خسارت به فضای سبز جلوگیری 

به عمل آید.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

»درخت بانی« جایگزین »درخت کاری« می شود
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رئیس کمیسیون مشترک بررسی 
طرح حمایت از حقــوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 
گفت: برگزاری جلســات این طرح 
طبق روال معمــول ادامه می یابد و 
جزئیات آن بــه صورت علنی اعالم 
می شــود. رضا تقی پــور انوری در 
گفتگو با مهر، در خصوص آخرین 
وضعیت بررســی »طرح حمایت 
از حقوق کاربــران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجــازی« و دلیل 
وقفه پیــش آمده بــرای برگزاری 
جلسات آن اظهار داشت: طی چند 
هفته گذشــته به دالیلی که پیش 
از این نیز توضیح داده شد جلسات 
کمیســیون پیگیری ایــن طرح 
برگزار نشد اما به محض آنکه امکان 
برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه 

مطابق روال معمول ادامه می یابد.
وی افزود: جلســات کمیسیون ها 
زمانی برگزار می شود که نمایندگان 
درگیر موضوعات مربوط به صحن 
علنی نباشــند و کمیسیون طرح 
حمایت از کاربــران فضای مجازی 

نیز، از این قاعده مستثنی نیست.
تقی پور با تاکید بــر اینکه در کنار 
موضوعات مربوط به بررسی بودجه 
۱۴۰۱ در مجلــس، ابتالی برخی 
نمایندگان عضو کمیسیون بررسی 
»طرح حمایت از حقــوق کاربران 
و خدمــات پایه کاربــردی فضای 
مجازی« به ویروس کرونا نیز باعث 
تعویق در روند پیگیری طرح شد، 
گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون 
مشــترک از اعضا برای حضور در 
جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد 
به حد نصاب نرســید و این مساله 
سبب شد که این جلسه نتیجه ای 

نداشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی 
طرح حمایت از حقــوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 
گفت: هفته گذشــته نیز مجلس 
جلسه ای نداشت و به همین دلیل 
نماینــدگان در حوزه های انتخابیه 
مشــغول بودند. به محــض اینکه 
امکان برگزاری جلسات کمیسیون 
طرح حمایــت از کاربــران فضای 
مجازی مانند ســایر کمیسیون ها 
فراهم شود، زمان برگزاری آن اطالع 
رسانی خواهد شد و مطابق با روال 
گذشته، جلسات این کمیسیون به 
صورت علنی پخش و اعالم عمومی 
می شــود. از ۵ بهمن ماه تاکنون به 
دلیل ابتالی شماری از نمایندگان 
به ویــروس کرونا، رونــد برگزاری 
جلسات کمیسیون مشترک بررسی 
طرح »حمایت از حقــوق کاربران 
و خدمــات پایه کاربــردی فضای 
مجازی« به تعویق افتاده است. قرار 
است در جلسه آتی این کمیسیون، 
کلیات طرحی که از ســوی مرکز 
پژوهش هــای مجلس بــه عنوان 
نســخه نهایی )طرح نظام تنظیم 
مقررات خدمات فضــای مجازی( 
به این کمیســیون تحویل شــده 
اســت، به تصویب برسد. این طرح 
نسخه تکمیل شــده ای از ویرایش 
۶ دی ماه ۱۴۰۰ طــرح حمایت از 
حقوق کاربران محســوب می شود 
که در مرکــز پژوهش های مجلس 
و بــا در نظر گرفتن نــکات مدنظر 
وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای 
مجازی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
ســازمان صدا و سیما )ســاترا( و 
سایر دســتگاه های اجرایی و رفع 
مغایرت های موجود، نهایی شده و 
در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب 

قرار دارد.

محققان دانشگاه استنفورد رکورد جدیدی را در گینس با هدف ثبت سریع ترین روش توالی یابی دیان ای با استفاده از محاسبات هوش مصنوعی 
برای تسریع سرعت گردش کار در این حوزه را به ثبت رساندند. این تحقیق توسط دکتر یوان اشلی، استاد پزشکی ژنتیک و علم داده های زیست 
پزشکی در دانشکده پزشکی استنفورد، با همکاری شرکت های ان ویدیا، نانوپور، گوگل، کالج پزشکی بیلور و دانشگاه کالیفرنیا انجام شد و مدت 
زمان توالی یابی دیان ای را به پنج ساعت و دو دقیقه کاهش داد. نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، شامل سرعت 
بخشیدن به هر مرحله از روند کار توالی یابی ژنوم با تکیه بر فناوری جدید هوش مصنوعی بود. این روش مبتنی بر استفاده از روش توالی یابی 
نانوپور در سلول های بدن برای تولید بیش از ۱۰۰ گیگابایت داده در ساعت بوده و پردازنده های گرافیکیان ویدیا در سرویس کلود گوگل برای 
سرعت بخشیدن به فرآیندهای توالی یابی به کار گرفته شدند. دکتر یوان اشلی در این زمینه گفت: ما مجبور شدیم خطوط داده و سیستم های 
ذخیره سازی خود را به طور کامل بازنگری و اصالح کنیم. محققان همچنین برای تسریع تشخیص ژنوم از چارچوب برنامه کاربردی ژنومیک 
محاسباتی Clara Parabricks شرکتان ویدیا استفاده کردند. توالی یابی نانوپور یک فناوری منحصر به فرد و مقیاس پذیر است که تجزیه و تحلیل 
مستقیم و بالدرنگ قطعات طوالنی DNA یا RNA را امکان پذیر می کند. این کار با نظارت بر تغییرات جریان الکتریکی در زمان گذر اسیدهای 
نوکلئیک از درون پروتئین ها انجام می شود. سیگنال حاصل برای بررسی و جمع بندی در مورد توالی DNA یا RNA خاص رمزگشایی می شود.

هوش مصنوعی توالی یابی دیان ای را به ۵ ساعت کاهش داد

 خاطرات استارت آپی
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 اعالم دلیل تعویق جلسات 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی:

برگزاری جلسات 
کمیسیون ها منوط به 

صحن علنی است

فعالیت بدنی در محل کار اهمیت دارد؟

مزایای فعالیت بدنی برای کسب و کار شما
کارشناش حوزه ورزش در مورد 
فواید فعالیت بدنی در محیط کار 
توضییحاتی داد. سمیه الماسی در 
گفت و گو با صاحب نیوز، پیرامون 
فواید فعالیت بدنی در محیط کار 
اظهار کرد: فعالیــت بدنی فواید 
زیادی هم برای بــدن و هم برای 
ذهن دارد، به همین دلیل اســت 
که سازمان های بیشتری، ورزش 
فردی و تیمی را به عنوان بخشی 
از روز کاری تشــویق می کننــد. 
ارگونومی بهتر، افزایش بهره وری 
و بهبود کلــی در فرهنگ محیط 
کار تنها برخی از مزایایی است که 

مشاهده می شود.

  چرا فعالیت بدنی در محل کار 
اهمیت دارد؟

کارشــناس حوزه ورزش گفت: 
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی
توصیه می کند که بزرگساالن ۱8 
تا ۶۴ ساله باید حداقل ۱۵۰ دقیقه 
ورزش متوســط هر هفته داشته 
باشند، این را می توان به جلسات 
تقسیم کرد: برای مثال 3۰ دقیقه 

در روز به مدت پنج روز در هفته.

وی افزود: با توجه بــه اینکه کار 
بخش بزرگی از زمان بیداری ما را 
تشکیل می دهد، و کارهای خانه و 
خانواده بخش زیادی از آنچه را که 
باقی مانده را بــه خود اختصاص 
می دهد، به راحتی می توان فهمید 
که چرا بســیاری از ما نمی توانیم 
ســهمیه هفتگی خود را برآورده 

کنیم.
الماســی بیان کرد: یک راه حل 
این است که در محل کار، فعالیت 
بدنی را در اولویت قرار دهد تا همه 
این فرصت را داشته باشند که هر 
روز حداقــل 3۰ دقیقه ورزش در 

طول هفته کاری داشته باشند.
سمیه الماسی بیان کرد: فعالیت 
بدنی طیــف وســیعی از مزایای 
سالمتی برای همه کارمندان دارد، 
صرف نظر از اینکه آیــا آمادگی 
جسمانی الزمه شغل آنهاست یا 
خیر. این مهم اغلب برای کارکنان 
اداری نادیــده گرفته می شــود، 
زیرا نقش آنها طبیعتاً بی تحرک 
اســت. اثرات منفی درازمدت بر 
ســالمتی این وضعیت همیشه 
توســط کارمندان یا کارفرمایان 

مورد توجه قــرار نمی گیرد. این 
کارشناس حوزه ورزش بیان کرد: 
با این حال، نیروی کار مناســب 
و ســالم یکی از بــا ارزش ترین 
دارایی های یک شرکت است، به 
همین دلیل است که کارفرمایان 
باید تالش بیشتری برای تشویق 
فعالیــت بدنی، به ویــژه ورزش 
تیمی، در طــول روز کاری انجام 

دهند.
  فواید فعالیــت بدنی برای 

سالمتی
الماســی بیــان کــرد: اولین و 
بارزترین فایده فعالیت بدنی این 
اســت که به مــا در حفظ وزن 

سالم کمک می کند. با توجه 
بــه اینکه چاقــی در حال 
حاضر یک مشــکل عمده 
بهداشتی در اکثریت قریب 
به اتفاق کشورهای توسعه 
یافتــه و در حال توســعه 
است، برخی از بیماری های 
جدی که 3۰ دقیقه ورزش 
متوســط در روز می تواند از 
آنها محافظت کند عبارتند 

از: بیمــاری 

قلبی، دیابت، فشــار خــون باال، 
سکته و انواع سرطان است.

این کارشناس حوزه ورزش تاکید 
کرد: حفــظ وزن ســالم و انجام 
تمرینات قلبی عروقی کافی برای 
کمک به محافظت از بدن در برابر 

این مشکالت ســالمتی ضروری 
است.

وی ادامــه داد: ورزش می توانــد 
اثرات مســائل مربوط به سالمت 
روان را کاهش دهــد زیرا بدن ما 
اندورفین ترشــح می کند. ترشح 
هورمون های شــادی زمانی که 
درگیــر فعالیت بدنی هســتیم 
افزایــش می یابد کــه می تواند 
احساس اســترس و اضطراب را 
کاهش دهد، به ما کمک می کند 
تا احســاس مثبــت، انــرژی و 
توانایی بیشــتری برای مقابله با 
موقعیت های تحت فشــار داشته 
باشــیم و می توانــد منجــر به 
بهبودهای گســترده ای در 
ســالمت روان کارمندان 

شود.

  مزایای فعالیت بدنی 
برای کسب و کار شما

سمیه الماسی بیان کرد: 
برخی از مزایای داشــتن 
نیروی کار مناسب و سالم 
آشکار اســت در حالی که 

برخی دیگر گاهــی نادیده گرفته 
می شــوند. کارکنان سالم کمتر 
احتمال دارد مرخصــی بگیرند، 
بنابراین هزینه غیبت برای کسب 
و کار شما را کاهش می دهد. آن ها 
همچنیــن در حین کار بیشــتر 
احســاس انگیزه و مولــد بودن 
می کنند، نقش فعالــی در ایجاد 
فرهنگ محیط کار مثبت دارند، با 
همکاران همکاری مفیدی دارند 
و کمتر درگیر مشکالت محل کار 

می شوند.
وی افزود: از دیدگاه ســازمان ها، 
فراهم کــردن فرصت هایی برای 
مشــارکت کارکنان در ورزش به 
حفظ ســالمت روانی و جسمانی 
کارکنــان کمک می کنــد، زیرا 
نشان دادن اینکه به سالمتی آنها 
اهمیت می دهید باعث می شــود 
آنها احســاس ارزشمندی کنند. 
این امر وفاداری بیشتر به شرکت 

را تشویق می کند.
الماســی بیان کرد: نشان دادن 
توجــه به ســالمت و رفــاه یک 
کارمند مانند این می تواند به شما 
در جذب اســتعدادهای برتر 

در هنگام اســتخدام کمک کند 
– افرادی که پیشــنهادات شغلی 
مختلفی روی میز دارند، احتماالً 
شــرکتی را انتخاب می کنند که 
بتواند ثابت کنــد که ارزش آن را 
دارد. تمرینــات مبتنی بر تیم به 
ویژه برای ایجــاد رابطه و زمینه 
مشترک بین همکاران مهم است. 
این به طور مستقیم به کار تیمی 
بهتر و فرهنگ منسجم تر در محل 

کار ترجمه می شود.

  برای تشویق ورزش در محل 
کار چه کاری می توانید انجام 

دهید
وی بیــان کرد: چندیــن مرحله 
وجــود دارد کــه می توانید برای 
اطمینان از رســیدن تیم شــما 
به ســهمیه روزانه خــود و انجام 
تمرینات ورزشــی در طول روز 
انجــام دهید. این شــامل: ایجاد 
باشــگاه ورزشــی در محل یا در 
نظر گرفتن عضویت در باشــگاه 
بــه عنــوان بخشــی از مزایای 
شــغلی کارکنان، ســازماندهی 
پیاده روی های تیمــی در زمان 
استراحت ناهار یا جلسات پیاده 
روی، کارکنان را تشــویق کنید 
که هنــگام ناهــار از دفتر 
خارج شوند، چاپگرها 
و سایر لوازم جانبی 
اداری کــه معموالً 
مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد را دور از 
یســتگاه های  ا
کاری راه اندازی 
کنید تــا افراد را 
تشویق به بلند شدن 

و حرکت کنید.

سخنگوی ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
گزارش های دریافتی از وضعیت موجودی کاالهای اساســی از 
جمله شکر، روغن و برنج در استان از نظر تولید، فراوانی و ذخیره 
سازی در شرایط خوبی قرار داریم. حسین ایراندوست در حاشیه 
برگزاری شصت و سومین جلسه ســتاد تنظیم بازار استان در 
استانداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: وضعیت کاالهای 
پروتئینی از جمله مرغ، تخم مرغ، شیر، لبنیات و گوشت هم با 

فراوانی تولید مواجه است.
وی در عین حال ادامه داد: برای تکمیل ســبد غذایی اقشــار 
مختلف جامعه، عالوه بر فراوانی محصــول و تولیدات داخلی، 
سهمی برای توزیع گوشت گوساله منجمد داخلی و مرغ منجمد 
از طرف شرکت پشتیبانی امور دام استان مصوب شده و به افراد 

متقاضی ارائه خواهد شد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با بیان اینکه مرغ 
منجمد و گوشــت گوساله منجمد، توسط شــرکت های توزیع 
هوشمند استان هم به شهروندان ارائه خواهد شد اظهار داشت: 

بیشــترین قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۰ هــزار تومان و 
گوشت منجمد گوســاله هم با توجه به نوع محصول و قطعات 
مختلف، با قیمت هــای متفاوتی ارائه خواهد شــد اما همه این 
محصوالت با قیمت های حمایتی و تنظیم بازاری که در سایت 

این شرکت ها درج شده، به شهروندان ارائه خواهد شد.
وی اضافه کــرد: به منظور نظــارت دقیق تر بــر روی کاالهای 
اساسی، جلسات این ستاد از هم اکنون تا پایان تعطیالت نوروز 

بصورت هفتگی برگزار خواهد شد.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار اســتان و معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: مصرف 
کنندگان بعنوان بهترین ناظران در بازار محســوب می شــوند 
اما دستگاه های نظارتی عضو این ســتاد برای نظارت بر قیمت 

کاالهای اساسی باید اقدامات جدی انجام دهند.
وی با اشــاره به اهمیت درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها 
افزود: تکلیفی که بر عهده تولید کنندگان کاالهای اساســی و 
سرمایه ای واگذار شــده از جمله موارد مؤثر بر کنترل قیمت ها 

محسوب می شــود و تولید کنندگان چهار گروه کاالها در این 
زمینه موظفند قیمت تولیدی را بــر روی محصوالت خود درج 
کنند.ایراندوست بیان کرد: بیشــترین تفاوت قیمت مجاز بین 
قیمت تولید کننده و مصرف کننده برای کاالهای ســرمایه ای 
از جمله یخچــال و تلویزیون ۲۰ درصد و بــرای کاالهای غیر 
سرمایه ای و کاالهای اساســی و مصرفی از جمله شکر، روغن و 

برنج 3۰ درصد است.
وی اظهار داشــت: این تفاوت قیمت شــامل تمام هزینه های 
مربوط به حمل و نقل، توزیع و سود خرده فروشی ها و واحدهای 

صنفی می شود.

   هیچگونه نگرانی برای عرضه میوه شب عید وجود ندارد
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هیچگونه نگرانی برای عرضه میوه شــب عید در اســتان وجود 
ندارد ادامه داد: بر اساس مصوبه های گذشته ستاد تنظیم بازار 
استان سیب و پرتقال مورد نیاز در حال خرید و ذخیره سازی در 

انبارهای استان است.
وی با اشــاره اینکه هیچگونه نگرانی در مورد فراوانی، قیمت و 
نظارت بر بازار استان وجود ندارد گفت: شیوه و برنامه زمانبندی 
توزیع میوه عید در جلسه هفته آینده تنظیم بازار استان اعالم 

خواهد شد.
ایراندوست یادآور شــد: کارگروه نظارت استان موظف شد که 
برنامه نظارتی خود را برای هفته آینده در جلســه تنظیم بازار 

استان ارائه دهد.
وی تاکید کرد: همه دستگاه های مسوول نظارتی از جمله جهاد 
کشاورزی، ســازمان صمت، بازرســی اصناف و بسیج اصناف 
اقدامات الزم را برای نظارت بر بازار انجام خواهند داد تا کاالهای 
اساسی با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار داده 
شود.به گزارش ایرنا، شصت و سومین جلسه ستاد تنظیم بازار 
اســتان اصفهان امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار و با هدف تنظیم بازار گوشت، شکر، مرغ و بررسی برخی 

گرانی های اقالم مصرفی مردم برگزار شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مطرح کرد:

شهر در دست ساخت و ساز!
اخبار اصفهان:   پروژه هــای عمرانی یکــی از حوزه های 
شاخص عملکرد شهرداری ها است و از مصادیق بارز پویایی 

شهرها به شمار می رود.
 در گفتگو بــا معاون فنــی و عمرانی شــهرداری اصفهان و 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری به تشریح برخی از این 

پروژه ها پرداخته ایم.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری اصفهــان »احداث اتصال 
بزرگراه معلم به فرزانــگان« را یکی از پروژه های شــاخص 
سازمان عمران می داند و می گوید: این پروژه در مناطق 7 و ۱۲ 
در حال اجراست و بالغ بر ۱۰3 میلیارد ریال برای آن هزینه 
شده است. »احداث پارکینگ خیابان توحید« واقع در منطقه 
۵ نیز پروژه دیگری است که با بودجه ای حدود ۵97 میلیارد 
و ۲8۱ میلیون ریال در حال انجام است.« ایرج مظفر درباره 
»احداث کیلومتر ۴ الی 7 حلقه حفاظتی« در منطقه ۱۵ نیز 
می افزاید: برای این پروژه تاکنون بالغ بر ۱۰۲۱ میلیارد و ۱87 

میلیون ریال هزینه شده است. 
چنانکه »احداث کیلومتر ۲.۵ الــی ۴ حلقه حفاظتی« دیگر 
پروژه شاخصی است که در منطقه ۱۵ در دست اجرا قرار دارد 
و ۵۶۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شــده است.« مدیرعامل 
سازمان عمران شــهرداری اصفهان نیز از سایر پروژه های در 
دست اجرای این سازمان خبر داده و می گوید: احداث خیابان 
شهیدان امینی واقع در منطقه ۱۲ با اعتبار 8 میلیارد ریال، 
احداث کندرو جنوبی خیابان روشــن دشت واقع در منطقه 
۴ با اعتبار 78 میلیــارد و ۲۴۶ میلیون ریال، احداث بازیکده 
حصه شمالی واقع در منطقه ۱۴ و احداث خیابان صنعتگران 
واقع در منطقه ۱۲ با اعتبار ۴9 میلیارد و ۴۰ میلیون ریال از 
جمله پروژه های جاری ســازمان عمران است. مجید طرفه 
تابان، از احداث فاز دوم خیابان مادی قمیش و خیابان بهشت 
از کیلومتر ۱۶۰۰ تا انتها، به عنوان دو پروژه در منطقه 9 یاد 
کرده و می افزاید: فاز دوم خیابــان مادی قمیش با اعتبار ۱7 
میلیارد و 883 میلیون ریال و خیابان بهشت از کیلومتر ۱۶۰۰ 
تا انتها با اعتبار 79 میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال در دست اجرا 

قرار دارند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

موجودی کاالهای اساسی اصفهان در شرایط خوبی قرار دارد
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