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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 سه شنبه| 7 دی 1400| 28  دسامبر  2021 |  23 جمادی االول  1443 | سال دوم| شماره 956|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
مدتی است مسئوالن خبر از 
هر ارزانی می دهند بالعکس 
می شود و همان محصول در 
بازار گران تر می شود. از طال و 
دالر گرفته که قرار بود افزایش 
قیمت نداشــته باشــد و هم 
اکنون شاهد باال رفتن ارزش 
آن نسبت به ریال، هستیم تا 
خودرو که برخــی با افزایش 
قیمتــش به شــدت مخالف 
بودند اما حتــی قیمت های 
کارخانه ای نیز بــه طرز قابل 
توجهی افزایش داشته است. 
همینطور مــرغ و تخم مرغ و 
برنج و بلیــط هواپیما و حاال 
هم که با افزایش قیمت بلیت 
قطار مخالفت شــده و همین 
روزهاســت بلیت قطار نیز با 

جهش قیمتی مواجه شود!
هــم اکنــون قیمــت بلیت 
قطارهای مسافری با رعایت 
پروتــکل فاصلــه گــذاری 
۸۰ درصــدی و بر اســاس 
صورتجلســه شــماره ۲۱۵ 
مورخ ۱۰ دی ماه سال گذشته 
شورایعالی هماهنگی ترابری 

کشور ارائه می شود.
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

خبر از ارزانی 
نمی خواهیم!

  How to SayHow to Say
  No WithoutNo Without
  FeelingFeeling
GuiltyGuilty
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

تعطیلی مدارس اصفهان و ۱۰ شهرستان

6

مدیرعامل فوالد مبارکه درسمینار چالش گاز در زنجیره فوالد تأکید کرد؛

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 پیگیری حقوقی علیه اقدام تروریستی
 دولت آمریکا باید سرعت گیرد

معاون وزیر بهداشت:

 فرزندآوری و جمعیت
 اولویت اول کشور است

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد؛

 آغاز فروش انشعاب 
فاضالب با شرایط ویژه و اقساط 36 ماهه

چهره  برتر چهره روز

شهردار اصفهان در نشست علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان:

 کنگره بین المللی پیرغالمان امام حسین )ع(
 در لنجان برگزار می شود:

رفع معضل کودکان کار مستلزم 
همکاری بیشتراستانداری است

 با حضور نمایندگان
 ۲۰ کشور جهان و ۱۴ استان ایران

 شهردار اصفهان گفت: در زمینه پدیده 
اجتماعی کودکان کار و کارتن خواب ها 
دراین شهر اقدامات موثری با همکاری 
بخــش اجتماعی اســتانداری صورت 
گرفته است که انتظار می رود برای رفع 

این معضل تعامل بیشتری...

کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان 
و خادمان امام حســین )ع( با حضور 
نمایندگان ۲۰ کشور جهان و ۱۴ استان 
ایران یازدهم دی ماه سال جاری برای 
 نخستین بار در شهرستان لنجان برگزار 

22می شود.

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شــدن مدارک شناسایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir
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آگهى مناقصه عمومى شماره  1400/3 آگهى مناقصه عمومى شماره  1400/1 

روابط عمومى شرکت گاز استان مرکزىروابط عمومى شرکت گاز استان مرکزى شناسه: 1247507شناسه: 1247507

نام مناقصه گزار
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

شماره مناقصه:  2000005275000005  موضوع مناقصه :    
پروژه تکمیل مرکز توانبخشى شهید مطهرى

میزان تضمین شرکت در مناقصه: 
             صدور ضمانت نامه بانکى به مبلغ 9,000،000،000 ریال دروجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان.

محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها
نمایندگان شرکتهاى واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه  مورخ  1400/10/07 تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 1400/10/15 از طریق سامانه ستاد 

ایران به نشانى www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ بازگشایى : 

پاکات الف (پاکت تضمین شرکت در مناقصه) و ب (پیشنهاد فنى بهمراه اسناد مناقصه ممهور شده): 
روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28

تاریخ بازگشایى پاکت ج (پیشنهاد مالى) از طریق سامانه و اعالم برنده نهایى مناقصه)
تذکر:

* ضمن اینکه ضمانت نامه بانکى و کلیه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اسکن مى شود، الزامى است کلیه مدارك اعم از اصل ضمانت نامه بانکى و صورتهاى 
مالى حسابرسى شده مطابق اسناد مناقصه در پاکات الف، ب و ج ممهور شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 به اداره حراست 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادى تحویل گردد.
* متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ( 09132161639 جناب آقاى مهندس قادرى) تماس حاصل نمایند.

نام مناقصه گزار
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

شماره مناقصه:  2000005275000006 موضوع مناقصه:   
پروژه تکمیل مجموعه فرهنگى و ورزشى ایثار خمینى شهر

میزان تضمین شرکت در مناقصه: 
             صدور ضمانت نامه بانکى به مبلغ 3,000،000،000 ریال دروجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان.

محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها
نمایندگان شرکتهاى واجد شرایط مى توانند از روز سه شــنبه  مورخ  1400/10/07 تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 1400/10/15

 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانى www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ بازگشایى : 

پاکات الف (پاکت تضمین شرکت در مناقصه) و ب (پیشنهاد فنى بهمراه اسناد مناقصه ممهور شده): 
روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28

تاریخ بازگشایى پاکت ج (پیشنهاد مالى) از طریق سامانه و اعالم برنده نهایى مناقصه)
تذکر:

*ضمن اینکه ضمانت نامه بانکى و کلیه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اسکن مى شود، الزامى است کلیه مدارك اعم از اصل ضمانت نامه بانکى 
و صورتهاى مالى حسابرسى شده مطابق اسناد مناقصه در پاکات الف، ب و ج ممهور شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 

1400/10/26 به اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادى تحویل گردد.
* متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ( 09132161639 جناب آقاى مهندس قادرى) تماس حاصل نمایند.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهاناداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى شماره  1400/2 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

نام مناقصه گزار

نام مناقصه گزار:
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

شماره مناقصه: 2000005275000004 موضوع مناقصه:     
پروژه احداث مرکز توانبخشى شهید رجایى نجف آباد

میزان تضمین شرکت در مناقصه :
             صدور ضمانت نامه بانکى به مبلغ 3,000،000،000 ریال دروجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان.

محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها
نمایندگان شرکتهاى واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه  مورخ  1400/10/07 تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 از طریق سامانه 

ستاد ایران به نشانى www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ بازگشایى : 

پاکات الف (پاکت تضمین شرکت در مناقصه) و ب (پیشنهاد فنى به همراه اسناد مناقصه ممهور شده): 
روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28

تاریخ بازگشایى پاکت ج (پیشنهاد مالى) از طریق سامانه و اعالم برنده نهایى مناقصه)
تذکر:

* ضمن اینکه ضمانت نامه بانکى و کلیه اسناد مناقصه در سامانه ستاد اسکن مى شود، الزامى است کلیه مدارك اعم از اصل ضمانت نامه بانکى و صورتهاى 
مالى حسابرسى شده مطابق اسناد مناقصه در پاکات الف، ب و ج ممهور شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 به اداره حراست 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادى تحویل گردد.
*متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ( 09132161639 جناب آقاى مهندس قادرى) تماس حاصل نمایند.

کیانوش کیانى - سرپرست شهردارى شاهین شهر

آگهـى مزایـده عمومـى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3003/ش مورخ 1399/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از واحد شماره 2 طبقه همکف ساختمان نگارستان 
شهردارى به متراژ تقریبى 78,5 متر مربع واقع در شــاهین شهر، میدان فاطمیه، ساختمان 
نگارستان با کاربرى خدماتى  را با اجاره بها ماهیانه به صورت دو ساله از طریق مزایده عمومى به 

اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1400/10/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.
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ادامه از صفحه یک:
...   گفته می شود ساز و کار افزایش 
قیمت در قوانین و مقررات مشخص 
شده است و هرگونه تقاضای افزایش 
قیمت از سوی شرکت های حمل و 
نقل ریلی مسافری با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه میسر خواهد بود 
و قیمت فعلی بلیت قطار نیز طبق 
مصوبه ۱۳ خرداد ماه سال گذشته 
شورایعالی هماهنگی ترابری کشور 

است.
البتــه در خــرداد مــاه امســال 
شــرکت های حمل ونقــل ریلی 
پیشنهاد افزایش قیمت بلیت قطار 
را دادند که با آن موافقت نشــد. اما 
ذینفعان بیان کرده اند با وجود اینکه 
وضعیت پذیرش مسافر و سفرهای 
ریلی نسبت به سال گذشته و به ویژه 
نسبت به همین بازه زمانی در سال 
۱۳۹۹ بهتر شده و رونق گرفته است 
اما شرکت های ریلی توان پرداخت 
حقوق پرسنل خودشان را هم ندارند 
و عوامل بسیاری مانند انرژی، حقوق 
و دســتمزد، تأمین تجهیزات و... 
چند برابر شده اســت، هزینه تمام 
شده شرکت های ریلی ۲۴۰ درصد 
افزایش یافته اما مردم کشش این 

میزان افزایش قیمت را ندارند.
البتــه تجربه ثابت کــرده افزایش 
قیمت، این روزهــا هیچ توجهی به 
کشش مردم ندارد و اصالً این موضوع 
را مد نظر قرار نمی دهد و اال کدام یک 
از اقشار جامعه توان خرید پراید ۱8۰ 
میلیون تومانی را دارند؟ مگر عده ای 
دالل که تنها قصدشان بر هم ریختن 
این بازار است و قوانینی چون قرعه 
کشی در روند ثبت نام خودروهای 
داخلی هــم در این راســتا آنها را 
یاری می کند! این در حالی اســت 
که از سال ۹۷ شورای رقابت پس از 
تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به 
عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت 
و قرار شد هر ۶ ماه یکبار طبق تورم 
بخشی قیمت خودروهای داخلی 
که انحصاری هســتند را مشخص 
کند و در صورت افزایش نرخ تورم، 
قیمت خودرو را گران کنند. اما در 
دولت جدید بررسی قیمت گذاری 
خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده 
شده و این ستاد درباره این موضوع 
تصمیم گیری خواهــد کرد. نکته 
جالب اینجاست پس از این تصمیم 
گیری قیمت برای خــودرو جدید 
اعالم شد و خودروســازان قیمت 
محصوالت خود را بیــن ۱۰ تا ۱8 
درصد گــران کردنــد و حتی این 
افزایش قیمت شــامل خودروهای 
پیش فروش شده هم شد؛ موضوعی 
که شــورای رقابت مخالف آن بود! 
البته در خصوص این موضوع ریاست 
جمهور نیز شــخصاً دستور داد که 
افزایش قیمتی صورت نگیرد که این 
خود می تواند دلیلی بر غیرقانونی 
بــودن اقدامــات وزارت صمت و 
خودروسازان در این خصوص باشد 
که ثمره این اقــدام اخالل در نظام 

اقتصادی کشور است.
آنچه مسلم اســت آستانه کشش و 
توانایی خرید مردم در بســیاری از 
اجناس به باالتریــن حد از تحمل 
رســیده و برخی دیگر توان قیمتها 
باالتــر را ندارنــد به خصــوص در 
کاالهای خوراکی که با ســالمت 
جامعه و نسل های بعدی در ارتباط 
مستقیم اســت پس بهتر است تا 
ضررهای جبران ناپذیر بیشتری به 
نسل حاضر و نســل های بعد از آن 
وارد نشده از این ســطح از افزایش 
قیمت در عمل جلوگیری شود و اال 
صحبت ها راجع به ارزان شدن کاالها 

زیاد است!

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

آموزش و پرورش در 
تعالیم دینی و مکتب 

اسالم از جایگاهی 
ویژه ای برخوردار است 

و با توجه ضرورت 
امروز جامعه ما، باید 

بیش از پیش مورد 
توجه ویژه قرار گیرد.

ســیدرضا مرتضــوی، در یکصــد و 
پنجاه و ســومین جلســه »شورای 
آموزش و پرورش اســتان« در اداره 
کل آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
بعضی از جلســات در استان اساسی 
اســت و مبنای حرکت آینــده ما را 
ریل گذاری می کند، اظهار داشــت: 
شــورای آموزش و پــرورش یکی از 
اساسی ترین جلسات استان است که 

باید همه اعضا در آن شرکت کنند.
وی ادامــه داد: آمــوزش و پرورش 
در تعالیــم دینی و مکتب اســالم از 
جایگاهی ویژه ای برخوردار اســت 
و با توجه ضرورت امــروز جامعه ما، 
باید بیش از پیش مــورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
اســتاندار اصفهــان با بیــان اینکه 
گفتمــان و ادبیات مشــترکی بین 
مســووالن اســتان برای کمک به 
آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: 
هرگونه کمک بــه آموزش و پرورش 
نوعــی ســرمایه گذاری محســوب 

می شود و هزینه بر نیست.
وی اضافه کرد: دغدغه همه اعضای 
این جلســه این اســت کــه درآمد 
آموزش و پرورش استان افزایش پیدا 
کند و در این زمینه ادبیات مشترکی 

بین همه وجود دارد.
مرتضوی خاطرنشــان کــرد: باید 
اولویت های دســتور جلســه بعدی 

شــورای آموزش و پرورش بصورت 
محدودتر ارائه شود تا بتوانیم بصورت 
گام به گام به پیش برویم و در مرحله 
بعدی، توزیع شهرســتانی آنها هم 

مشخص شود.
استاندار اصفهان بیان کرد: انجام کار 
اساســی در این زمینه به همفکری 
اعضای شــورای آموزش و پرورش 
نیاز دارد تا بتوانیم ایــن نیازها را از 

ظرفیت های داخلی تأمین کنیم.
وی اضافه کــرد: یک یا دو دســتور 
جلســه آینده شــورای آمــوزش و 
پرورش استان باید بصورت مستمر 
به موضوع منابــع و درآمدهای این 
ســازمان اختصاص پیــدا کند که 
بخشــی از آن در بــاره اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی است که در زمان 

حاضر از آنها غافلیم.
مرتضوی گفت: ظرفیت های قانونی 

آموزش و پرورش باید احصاء و روش 
استفاده از آنها در سبد این سازمان 
مشخص شود و در صورتی که نیاز به 
پیگیری در شوراهای دیگر استان یا 
در سطح ملی وجود دارد، پشتیبانی 

الزم انجام خواهد شد.
وی ادامــه داد: بعضــی از منابــع و 
زمین های آموزش و پرورش در نقاط 
مختلف استان معطل مانده است که 
با تغییر کاربری در کمیســیون ماده 
پنج می توانیم با ایجاد ارزش افزوده 
بر روی آنها، بخشــی از مسائل امروز 

این سازمان را حل کنیم.
اســتاندار اصفهان افزود: بخشی از 
نیازهای دیگر این سازمان را نیز باید 
از ظرفیت خیران و دیگر منابع تأمین 
کنیم تا حرکت جدی در این زمینه 

انجام شود.
به گــزارش ایرنا، یکصــدو پنجاه و 

ســومین جلسه شــورای آموزش و 
پرورش اســتان، عصر روز یکشنبه 
با حضور اســتاندار و معاون سیاسی 
استانداری با موضوع بررسی عملکرد 
شــهرداری ها در باره نحوه دریافت 
و واریز عواید حاصــل از عوارض بند 
۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای 
آموزش و پرورش و بررسی و تحلیل 
وضعیت فضاهای آموزشی و پرورشی 
و برنامه عملیاتی سواد آموزی استان 
به مناسبت هفته ســواد آموزی در 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان 

برگزار شد.
آموزش و پرورش استان اصفهان در 
مجموع دارای ۹۱۴ هزار دانش آموز 
در ســه دوره تحصیلــی اســت که 
بیشترین تعداد آنها با ۴۷۹ هزار نفر 
در دوره ابتدایی به تحصیل اشتغال 

دارند.

یکصد و پنجاه وسومین جلسه »شورای آموزش و پرورش استان« برگزارشد:

انتقاد استاندار اصفهان از نبود برخی مدیران
استاندار اصفهان با انتقاد از حضور نیافتن بعضی از مدیران 
در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: مدیران 
در صورت نیاز می توانند مشاور و معاون خود را در برخی از 
جلسات همراه خود بیاورند اما مسوول و مدیر مربوطه که 
بر اساس قانون مشخص شده است، باید در جلسه حضور 

داشته باشد.
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در شــــــهر 

خبر از ارزانی 
نمی خواهیم!

کنگره بین المللی پیرغالمان امام حسین )ع( در لنجان برگزار می شود:

با حضور نمایندگان 20 کشور جهان 
و ۱۴ استان ایران

کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان امام حســین )ع( 
با حضور نمایندگان ۲۰ کشــور جهان و ۱۴ اســتان ایران یازدهم 
 دی ماه سال جاری برای نخســتین بار در شهرستان لنجان برگزار 

می شود.
به گزارش مهر، مهدی محمدی ظهر در نشست خبری کنگره بین 
المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان امام حسین )ع( اظهار داشت: 
این کنگره عصر ۱۱ دی ماه سال جاری با حضور خانواده های شهدا 
و ایثارگران و مسئوالن برگزار می شود و شهرستان لنجان میزبان 
پیرغالمان، مداحان و شعرای ۲۰ کشور از جمله ترکیه، افغانستان، 
اندونزی، پاکســتان، کلمبیا، لبنان نیجریه، تاجیکستان، سنگال، 
هندوستان، آذربایجان، آرژانتین، سودان، الجزایر، تونس، مغرب، 

بورکینافاسو، بنگالدش، آلمان و عراق و ۱۴ استان ایران است.
او با بیان اینکه به نیت ۱۴ معصوم از مداحان و پیرغالمان ۱۴ استان 
کشور دعوت شده اســت، افزود: مهمانان ما از آذربایجان شرقی، 
اردبیل، اصفهان، بوشــهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
رضوی، خوزســتان، زنجان، قزوین، قم، مازنــدران، یزد و فارس 

خواهند بود.
مدیر و مؤســس هیئت منتظران شهرســتان لنجان برگزاری این 
کنگره بین المللی را حرکتی بزرگ در جهان اســالم دانست و ابراز 
داشت: این کنگره عظیم برای نخستین بار در جهان اسالم برگزار 
می شود و هدف از دعوت نمایندگان این کشورها که برخی از آنها 
اسالمی نیستند ایجاد اتحاد و وحدت است؛ دیدن اتحاد عزاداران 
اباعبداهلل در ایران بسیار زیباست و پیام این هیئت ها، پیرغالمان و 
جوانان که خادمان امام حسین )ع( هستند اتحاد فرهنگی، اجتماعی 
و آســیایی و اقتصادی خواهد بود و با همه کشورهای جهان دست 

برادری خواهیم داد زیرا امام حسین )ع( مرز ندارد.
محمدی با بیان اینکه هدف این کنگره تجلیل از عزیزانی است که 
عمر خود را در خدمت اهل بیت بودند، گفت: هدف اصلی بولد کردن 
شخصیتی به نام پیرغالم امام حسین )ع( است؛ گاهی شاهد هستیم 
یک شخصیت عروسکی برای بچه های نسل چهارم انقالب بولد شده 
است اما هدف ما از این کنگره این است که جوانان ما با کلمه سنگین 

پیرغالم آشنا شوند.
او خاطرنشــان کرد: پس از ۶ ماه تالش و برگزاری نشســت هایی 
با کارشناســان خبره مذهبی و فرهنگی در تهران، قم، مشــهد و 
شهرســتان لنجان به این نتیجه رســیدیم که این کار صد در صد 
مردمی در راســتای ترویج فرهنگ انتظــار و برنامه های مذهبی 

انجام شود. 
مدیر و مؤســس هیئت منتظران شهرســتان لنجان با بیان اینکه 
تالش می کنیم در حاشــیه این کنگره آزادی تعدادی از زندانیان، 
تأمین جهیزیه و توزیع کمک های معیشــتی بین افراد بی بضاعت 
را داشته باشیم، گفت: مراسم شــال گذاری خادمان در این کنگره 
توسط خانواده های شهدا و ایثارگران و مسئوالن برگزار می شود و 
نزدیک به ۷۰ موکب در شهرستان و استان برپا خواهد شد و تالش 
می کنیم این رویداد بزرگ از طریق شــبکه های افق، شما، قرآن و 

اصفهان پوشش داده شود.
محمدی همچنین به عقد تفاهمنامه و اخوت بین هیئت منتظران 
این شهرستان با نمایندگان ۲۰ کشور اشاره کرد و گفت: خروجی 
این کنگره با امضای این تفاهم نامه با کشورها، اتحاد، وحدت و ترویج 

فرهنگ عزاداری است.
او با بیــان اینکه هزینه برگزاری این کنگره هــا از محل کمک های 
مردمی و خیران است، گفت: تالش کردیم که نمایندگان از کشور 
یمن و سوریه نیز حضور یابد اما برغم اینکه از بسیجیان و مسئوالن 
سیاســی یمن هم اکنون در تهران حضور دارند و بــا آنها د ارتباط 
هستیم این امر به دلیل قوانین خاص برگزاری کنگره تاکنون امکان 

پذیر نشده است.
مدیر و مؤسس هیئت منتظران شهرستان لنجان درباره برگزاری 
این کنگــره در همه گیری کرونا نیز ابراز داشــت: همه مهمانان ما 
از ۲ ماه پیش در ایران مستقر هســتند و آموزش می بینند که در 
کشورهای خود تبلیغ اسالم کنند، سمینارها و کنگره هایی در مشهد 
و قم دارند و ما از ســال ها قبل پیگیر بودیم که کنگره بین المللی 

تجلیل از پیرغالمان با حضور آنان برگزار شود.
محمدی خاطرنشان کرد: میزبانی پیرغالمان قانون خاصی دارد و 
شهرستان یا استانی که میزبان اســت به احترام مهمان از پیرغالم 

شهر میزبان تجلیل نمی شود.
او در پایان با اشــاره به اینکه هیئت منتظران شهرســتان لنجان 
تاکنون چندین برنامه بین المللی برگزار کرده است، گفت: یادواره 
شهدای جبهه مقاومت با حضور ۶ کشور، کنگره عظیم به مناسبت 
۲۰ سالگی هیئت منتظران با حضور ۶ کشور که در سال های قبل 

برگزار شد، از جمله این برنامه هاست.
مدیر و مؤسس هیئت منتظران شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: 
این هیئت سال گذشته برای نخستین بار در کشور ۱۲ هزار بسته 
معیشــتی را بین خانواده های بی بضاعت توزیع کردند که حمایت 
رســانه ها از این رویداد به جوانان خادم حضرت زهرا روحیه داد و 

رسانه ها زبان گویای زحمات مجموعه های فرهنگی هستند.

معاون وزیر بهداشت:

فرزندآوری و 
جمعیت اولویت اول 

کشور است

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی گفت: 
جمعیت و فرزندآوری موضوع اول کشور و اولویت اصلی این وزارتخانه 

است.
کمال حیدری در نشست توجیهی »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در حوزه وزارت بهداشت« در محل دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: نرخ کلی باروری )Total fertility rate( در کشــور ۱.۷ 
است که رقم پایینی محسوب می شود و چنانچه به حدود یک برسد 
به چاله جمعیتی گرفتار خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه کشور برای 
بسته نشدن پنجره جمعیتی هفت سال را ازدست داده است اضافه 
کرد: برای اینکه در چاله جمعیتی نیفتیم تنها هفت سال وقت داریم و 
چنانچه در این شرایط قرار بگیریم ۱۵۰ سال طول خواهد کشید که 

این نقیصه جبران شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه 
باید به موضوع جمعیت با بصیرت نگریست تصریح کرد: نفوذ فرهنگی 
و تغییر سبک زندگی و کاهش میل به ازدواج در کشور ازجمله مواردی 

است که دشمنان ما در سال های گذشته آن را دنبال کردند.
حیدری با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
خط مقدم جمعیت و فرزند آوری قرار دارد اظهار داشت: گلوگاه ها و 
زیرمجموعه های این نهاد بیشترین ارتباط مستقیم را با این موضوعات 

دارند لذا باید پیشگام این عرصه باشند.
وی با اشاره به اینکه برای پیگیری و تحقق فرزند آوری و جمعیت نیاز 
است که در مناطق ازجمله استان اصفهان قرارگاه مربوطه شکل بگیرد 
گفت: متقاعدسازی و مشاوره درست و صحیح در تمام ارکان باید اتفاق 

بیفتد تا شاهد جبران کاهش جمعیتی باشیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به افزایش 
ازدواج های دانشــجویی اشــاره کرد و گفت: بر همین اساس اعتبار 
قابل مالحظه ای برای احداث خوابگاه های دانشــجویی زوجین در 

بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده شده است.
حیدری گفت: رهبر معظم انقالب همواره بر موضوع جمعیت و فرزند 
آوری تأکید کرده اند بنابراین همه ملزم هستند که با توجه به وظیفه ای 
که دارند برای برون رفت از مشکالت کشور در سال های آینده به این 
مهم واقف باشند. نشست توجیهی قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در حوزه وزارت بهداشت با حضور جمعی از مسووالن وزارت 
بهداشت، رییسان، معاونان و مسووالن شبکه های بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و کاشــان در محل تاالر رویش دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار شد.

گزارش

معاون سازمان پدافند غیرعامل:

 تهدیدهای نرم دشمن، مردم محور
 شده است

شهردار اصفهان در نشست علنی شورای اسالمی شهر اصفهان:

رفع معضل کودکان کار مستلزم همکاری 
بیشتراستانداری است

معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل گفت: پیش تر در تهدیدهای نرم دشمن، 
مردم هدف حمله های سایبری قرار می گرفتند اما هم اکنون این تهدیدها مردم محور 

شده است.
اسداهلل کریمی در نشســت با اعضای شورای اسالمی شهر کاشــان، هدف دشمن از 
حمله ها و تهدیدهای سایبری را جدا کردن مردم از دولت ها دانست و افزود: دشمن با 
انجام عملیات نارضایتی مردم نسبت به دولت ها می کوشد اقدام های روانی را به شورش 
و اغتشاق تبدیل کند. وی ادامه داد: تهدیدهای کشور در آینده در حوزه زیرساخت ها 

در بستر فناوری بر پایه نرم و مردم محور و شبکه های اجتماعی است.
معاون سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: پیش تر تهدیدها بر پایه تقسیم بندی سخت 
بود که برخی آنها جنبه نظامی داشت اما امروزه تهدیدهای نوین شیمیایی، میکروبی و 
سایبری به وجود آمده و هر اندازه که فناوری پیشرفت می کند این تهدیدها نیز بیشتر 

می شود.
کریمی افزود: مردم در برخی شــهرها با افتخار می گویند در شــهر هوشمند زندگی 

می کنند اما در حقیقت متوجه تهدیدهای حوزه سایبری و شهر هوشمند نیستند.
به گفتــه وی، همان گونه که بایــد از فناوری بــرای رفاه خدمات رســانی بهتر مانند 
صرفه جویی در انرژی و یا رفت و آمد کمتر بهره برد، به همــان اندازه باید به تهدیدها 
نیز شناخت کافی داشت تا عیب ها در کنار مزیت ها دیده شــوند، به این معنا که وارد 

عرصه ای نشویم که تهدیدهای آن ناشناخته است.

 شهردار اصفهان گفت: در زمینه پدیده اجتماعی کودکان کار و کارتن خواب ها دراین 
شهر اقدامات موثری با همکاری بخش اجتماعی اســتانداری صورت گرفته است که 
انتظار می رود برای رفع این معضل تعامل بیشتری با استانداری داشته باشیم. علی قاسم 
زاده در نشست علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در حضور استاندار افزود: پیشرفت 

شهر در گرو حرکت جمعی و جهادی با همراهی سایر دستگاه هاست.
وی بررســی و بازنگری بر کمیســیون ماده پنج و فرایندهای آن را یکی از مشکالت 
شهرداری اصفهان دانست و افزود: این نشست چهار عضو اصلی دارد اما بیش از ۴۵ نفر 
در جلسات شرکت و نظرات مختلفی ارائهدر ادامه این نشست محمد نورصالحی رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به پدیده فرونشست زمین ناشی از تخلیه آب های 
زیر زمینی اظهار داشت: پیش از اینکه اتفاق ناگواری در این زمینه در اصفهان رخ دهد 

باید راه حلی برای آن اندیشیده شود. 
وی همچنین گفت: در بودجه ۱۴۰۱ اغلب کمک ها و حمایت ها به خصوص در بخش 
حمل و نقل، مترو و اتوبوس که همراه با اوراق مشارکت بود و پشتوانه دولتی نیز داشت، 
حذف شده است و اکنون آنچه تقدیم شده مسوولیت صد درصدی تأمین اعتبارات این 

بخش با شهرداری هاست.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: به این شهر به عنوان آلوده ترین شهر 
ایران بی توجهی می شود و تبعات این بی توجهی فشار به مردم است زیرا نوسازی ناوگان 

حمل و نقل الزم است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
گفت: شناسایی تک تک افراد بی سواد در استان، کار سخت و دشوار 

مانند پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.
محمدرضا جانثاری، در یکصد و پنجاه و سومین جلسه »شورای 
آموزش و پرورش اســتان« در اداره کل آموزش و پرورش افزود: 
شناسایی این افراد یک طرح بسیار اساسی محسوب می شود که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید راه های دیگری برای شناسایی این افراد، غیر از 

خوداظهاری آن ها پیدا کنیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
اظهار داشت: باید افراد بی سواد مراجعه کننده به اداره ها و ارگان های 

مختلف شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه باید بصورت فراگیر به این مساله توجه شود، اضافه 
کرد: سامانه ای برای شناسایی و معرفی افراد بی سواد وجود دارد اما 

باید برای عملیاتی شدن آن راهکار مناسبی ارائه شود.
به گفته وی، هر کدام از مراکزی که امکان مراجعه افراد بی سواد به 
آنها وجود دارد، موظفند این افراد را شناسایی و مشخصات آنها را به 

این سامانه اعالم کنند.
جانثاری با اشاره به اینکه مراکز متعددی از جمله بانک ها وجود دارد 
که مردم به آنها مراجعه می کنند، گفت: این اقدام سرعت شناسایی 

افراد بی سواد را در استان افزایش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی افراد بی ســواد باید به یک فرایند 
تبدیل شود تا فرمانداران بعنوان متولی امر بتوانند این کار را دنبال 

کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
بیان کرد: ابالغ حکم اعضای شورای سوادآموزی استان در نخستین 

فرصت ممکن توسط استاندار اصفهان صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراکز یادگیری محلی را نمی توان بعنوان مراکز 
سوادآموزی تلقی کرد، گفت: ۲ درصد از مردم اصفهان بی سواد و در 

سطح جغرافیای طبیعی استان پراکنده هستند.
جانثاری افزود: در صورتی که شناســایی افراد بی سواد بخوبی و 
بطورکامل انجام شود می توان متناسب با پراکندگی جغرافیایی، 
قدرت انعطاف الزم را در ایجاد مراکزی که امکان رشد سوادآموزی 

به این افراد را دارند، داشته باشیم.
وی ادامه داد: امکان استفاده از پایگاه های موقت و مساجد، مراکز 
فرهنگی و پایگاه های مقاومت بســیج در این زمینه وجود دارد تا 

بیسوادی در استان ریشه کن شود.

شهردار اصفهان هم در این جلسه با عذرخواهی از تأخیر در حضور 
در شــورای آموزش و پرورش گفت: از مدیرکل آموزش و پرورش 
استان تقاضا دارم که تقویم برگزاری ســه ماهه و شش ماهه این 

جلسات را ارائه دهند.
علی قاسم زاده افزود: بعضی مواقع شهرداری بعنوان میزبان است و 

امکان عذرخواهی از مهمانان وجود ندارد.
 وی ادامه داد: در صورتی که زمان برگزاری جلســه های شورای 
آموزش و پرورش از قبل به شــهرداری ابالغ شود، مشکلی برای 
حضور وجود ندارد و با کمال میل، مشتری پرو پا قرص این جلسات 
خواهیم بود. به گزارش ایرنا، استان اصفهان با ۹.۷ درصد باسوادی 
جزو پنج استان برتر با سواد کشور است و جایگاه مطلوبی در عرصه 
سوادآموزی دارد. یکصدو پنجاه و سومین جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان، عصر روز یکشنبه با حضور استاندار و معاون سیاسی 
استانداری اصفهان با موضوع بررسی عملکرد شهرداری ها در باره 
نحوه دریافت و واریز عواید حاصل از عوارض بند ۳ ماده ۱۳ قانون 
تشکیل شــوراهای آموزش و پرورش و بررسی و تحلیل وضعیت 
فضاهای آموزشی و پرورشی و برنامه عملیاتی سواد آموزی استان 
به مناسبت هفته سواد آموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان 
برگزار شد. آموزش و پرورش استان اصفهان در مجموع دارای ۹۱۴ 
هزار دانش آموز در سه دوره تحصیلی است که بیشترین تعداد آنها با 

۴۷۹ هزار نفر در دوره ابتدایی به تحصیل اشتغال دارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

 شناسایی بی سوادان اصفهان 
مانند یافتن سوزن در انبار کاه است



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پیگیری حقوقی علیه اقدام تروریستی دولت آمریکا باید سرعت گیرد
و  ملی  امنیت  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
گفت: شهادت حاج قاسم بیانگر واقعیت هایی 
به  بود  توانسته  ایشان  که  است  این  همچون 
و  منطقه  این  در  دالورانه  و  اثرگذار  شکل 

مناطق مختلف جهان به نقش آفرینی بپردازد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مقتدایی  عباس 
خباثت  نمایش  به  اشاره  با  نیوز  صاحب 
آمریکای ظالم علیه ایران با شهادت حاج قاسم 
معاصر  دوران  در  سلیمانی  شهید  کرد:  اظهار 
ایران به عنوان قهرمانی شناخته می شود که در 

ابعاد بین المللی توانسته است به نظام اسالمی و 
امنیت ملی و فراملی آن کمک کند، همانگونه 
که قهرمانانی نظیر نلسون ماندال و گاندی در 
غیر  یا  مستقیم  مبارزه ای  با  زمان  از  مقاطعی 
سرنوشت  در  شدند  موفق  استعمار  با  مستقیم 

آینده کشورشان اثر گذار باشند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: 
کسانی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی که 
توانسته اند تحوالتی در مناطق مختلف جهان 
اثر  استعمار  با  مبارزه  آینده  در  بزنند که  رقم 

گذار بوده است، حاج قاسم سلیمانی نیز نقشی 
فراتر از قهرمانان بزرگ و بسیار برجسته تر در 

دوران معاصر ایران ایفا نموده است
مستقیماً  سلیمانی  شهید  اینکه  کرد:  بیان  وی 
توسط آمریکایی ها به شهادت می رسد و آنان 
نمی توانند این امر را کتمان کنند و علناً اعالم 
اثرگذاری حاج قاسم  از میزان  می کنند نشان 
سلیمانی خواهند بود و نشان می دهد که عمق 

کینه نظام سلطه از ایشان چقدر بوده است.
مقتدایی متذکر شد: شهادت حاج قاسم بیانگر 
واقعیت هایی همچون این است که ایشان توانسته 

بود به شکل اثرگذار و دالورانه در این منطقه 
و مناطق مختلف جهان به نقش آفرینی بپردازد.

سرزمین  از  فراتر  امینت  در  ما  گفت:  وی 
آبراهه ها  نظیر  مختلف  عرصه  در  خودمان 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  نفوذ  یا  و 
نیز  خودمان  مرزهای  ماورا  سرزمین هایی  در 
مدیون تالش ها، برنامه ریزی ها و نقش آفرینی 
جا  خصوص  این  در  هستیم،  سلیمانی  شهید 
در  دولتی  تروریستی  حقوقی  ابعاد  داشت 
بیشتری  جدیت  و  سرعت  با  ایشان  خصوص 
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شهرستان

مدیرکل دامپزشکی و روسای مختلف دامپزشکی 
دام  کشتارگاه  وضعیت  مکرر  به صورت  اردستان 
موضوع  به  نسبت  و  دانستند  نامطلوب  را  اردستان 
بهداشتی آن تأکید کردند که تهدید علیه بهداشت 

عمومی است.
سالمت عمومی یکی از مهم ترین ارکان جامعه بوده 
زیرساخت های  از  یکی  عنوان  به  دام  کشتارگاه  و 
و  مردم  عامه  توجه  مورد  همواره  سالمت  تأمین 

خانواده هاست.
شهرستان  کشتارگاه  نواقص  و  کمبودها  ماجرای 
با  که  کشتارگاهی  دارد،  ادامه  همچنان  اردستان، 
کار  به  همچنان  فراوان،  حاشیه های  و  چالش ها 
خود ادامه می دهد و به نظر می رسد ورود مسئوالن 
شهرستان و استان نیز، نتوانسته مشکل را برطرف کند.

مختلف  روسای  و  دامپزشکی  مدیرکل  بارها 
دامپزشکی اردستان وضعیت کشتارگاه دام اردستان 
را نامطلوب دانستند و نسبت به موضوع بهداشتی آن 
تأکید کردند که تهدید علیه بهداشت عمومی است.

با این حال و پس از سال ها گالیه و بررسی، وضعیت 
کشتارگاه دام اردستان و زواره هنوز تغییری نکرده و 
همچنان نواقصی اساسی همچون نداشتن در ورودی، 
احشام  آمد  و  رفت  باعث  که  کوتاه  دیوارکشی 
وحشی و جابجایی آلودگی می شود، نبود سرویس 

بهداشتی، نامناسب بودن بدنه و کف کشتارگاه، نبود 
اتاق پیش سرد برای جلوگیری از انتقال بیماری، نبود 
نبودن ریل  خط کشتار برای دام سنگین و مناسب 

جابجایی دام سبک در این مجموعه وجود دارد.
فرماندار اردستان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
متأسفانه شاهد یک بی تفاوتی عمیق و سهل انگاری 
مشترک  کشتارگاه  متولیان  سوی  از  شدید 
شهرداری های اردستان و زواره هستیم که وضعیت 
بهداشتی کشتارگاه را به لحاظ استاندارهای مدنظر 

دامپزشکی در شرایط نامطلوب قرار داده است.
حمیدرضا تأملی با بیان اینکه مسئوالن شهرستان به 
هیچ وجه اجازه تعطیلی این واحد کشتارگاه که نیاز 
مردم منطقه است را نمی دهند، افزود: تأکید داریم 
استاندارهای الزم در  به حساسیت رعایت  توجه  با 
کشتارگاه، شهرداری های اردستان و زواره به سرعت 
به صورت  کشتارگاه  مدیریتی  ساماندهی  به  نسبت 

مسئوالنه اقدام کنند.
دام مشترک  به کمبودهای کشتارگاه  اشاره  با  وی 
اردستان گفت: شهرداری های اردستان و زواره باید 
هر چه زودتر ضمن برطرف کردن نواقص و اصالح 
سایر مواردی که دامپزشکی اعالم کرده است اقدام 
و سپس نسبت به تعیین تکلیف مدیریت آن مجموعه 

به نتیجه برسند.

بیان اینکه شهرداری های اردستان و زواره  با  تأملی 
به تعیین تکلیف  تا نسبت  یک هفته فرصت دارند 
بگیرند،  تصمیم  مجموعه  این  یکپارچه  مدیریت 
گفت: در حال حاضر، وضعیت کشتارگاه دام این 
بهداشت و تجهیزات و ساختمان  نظر  از  شهرستان 
سریع تر  چه  هر  باید  موارد  تمام  و  نیست  مطلوب 

بررسی شود.
اردستان یک  افزود: در گذشته کشتارگاه دام  وی 
از طریق  پیگیری  از  نواقصی داشت که پس  سری 
به  رسیدن  برای  اما  شد،  انجام  تغییراتی  شهرداری، 
نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد که پیگیر رفع 

نواقص آن هستیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان 
نیز به ایسنا گفت: متأسفانه به دلیل مشکالت شدید 
همچنین  و  کشتارگاه  پساب  و  تصفیه  سیستم  در 
وجود  به  کشتارگاه  که  زیست محیطی  مشکالت 
مشکالت  ولی  شد،  داده  اخطار  بارها  بود  آورده 

همچنان پابرجا است.
حسین شواخی گفت: متأسفانه متولیان رسیدگی به 
مشکالت کشتارگاه نگاه سطحی به رفع مشکالت 
جلسات  برگزاری  وجود  با  و  دارند  مجموعه  این 
متعدد همچنان مشکالت زیست محیطی کشتارگاه 

پابرجاست.

ایمنی شهرداری  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
کاشان گفت: پیکر بی جان بانوی سالمند از زیرآوار منزل 
مسکونی در این شهر خارج شد. به گزارش ایرنا، روح اهلل 
فدایی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نشت آب باعث 
تخریب یک واحد مسکونی در خیابان بخارایی شهر کاشان 
شده بود. وی ادامه داد: این حادثه ساعت ۹ و هشت دقیقه 
امروز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطالع داده شد که نیروهای 
امداد و نجات سه ایستگاه آتش نشانی به سرعت به محل اعزام 
شدند. وی اضافه کرد: به دلیل حجم زیاد آواربرداری پس از 
ساعت ها تالش با همکاری امدادگران جمعیت هالل احمر، 
مرکز فوریت های پزشکی و شرکت آب و فاضالب کاشان، 

جسد بانوی سالمند از زیر آوار بیرون کشیده شد.
و  دستگاه خودروی سبک  با ۲۷  آتش نشانی  ایستگاه  پنج 
سنگین در کاشان خدمت رسانی می کند. کاشان با مساحت 
چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ 
نفر بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، پرجمعیت ترین شهرستان 
هشتمین شهر  و  بیست  و  استان  این  مرکز  از  پس  اصفهان 

پرجمعیت ایران محسوب می شود.

نمایندهمدیرکل دامپزشکی و روسای مختلف دامپزشکی اردستان خبرداد:

مشکالت کشتارگاه و تهدید سالمت شهروندان

 نظربه معضالت زیست محیطی و بهداشتی ناشی از دفع انواع پسماندهای صنعتی و نخاله های ساختمانی در اراضی 
مبارکه، موضوع بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی پسماندهای مذکور، در دستور کار کارگروه مدیریت 
پسماند این شهرستان قرار گرفت. سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان به ریاست معاون فرماندار 
و با حضور اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مواردی نظیر ساماندهی تانکرهای حمل 
فاضالب های خانگی، مدیریت پسماندهای کشاورزی در دامداری ها، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی به 
جای مانده از برداشت محصوالت کشاورزی، ساماندهی گلخانه های فاقد مجوز و ارتقای تصفیه خانه فاضالب 
شهر مجلسی بررسی شد که اعضای حاضر در جلسه گزارش اقدام های انجام شده توسط دستگاه مربوط به خود 

را ارائه کردند. مهدی انصاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست مبارکه و دبیر کارگروه، نیز ضمن پیگیری 
مصوبات جلسات قبلی، دستور کار جدید جلسه را با محوریت بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای صنعتی و 
ساماندهی محل های دفع نخاله های ساختمانی شهرستان مطرح نمود. در پایان پس از ارائه گزارش اقدام های انجام 
شده توسط نمایندگان دستگاه ها، مقرر شد شهرداری ها نسبت به ساماندهی و جانمایی مکانی مناسب جهت دفع 
پسماندهای ساختمانی خود اقدام نموده و مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه نیز ضمن 
جلوگیری از انتقال و دفع پسماندهای صنعتی به مراکز غیر مجاز، نسبت به جانمایی مکان مناسب جهت دفع 

پسماندهای صنعتی غیر ویژه در شهرستان، اقدامات الزم را به عمل آورد.

به ریاست معاون فرماندار:

سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه برگزار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری:

پیکر بی جان بانوی سالمند 
کاشانی از زیرآوار خارج شد

گزارش تصویری

در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی، اشتغال و کارآفرینی جرقویه علیا بیان شد:

 تمرکز ستاد اجرایی فرمان امام
بر اتمام طرح های نیمه تمام استان

ــتاد  ــز س ــتر تمرک ــت، بیش ــرد دول ــا رویک ــو ب همس
ــر اتمــام و تجهیــز طرح هــای  اجرایــی فرمــان امــام ب
ــان  ــورج حاجــی رحیمی نیمــه تمــام اســتان اســت. ت
مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
خمینــی )ره( اســتان در جلســه قــرارگاه محرومیــت 
زدایــی، اشــتغال و کارآفرینــی جرقویــه علیــا گفــت: 
پیگیــری تجهیــز مرکــز جامــع ســالمت شــهر حســن 
آبــاد بــه دســتگاه های فیزیوتراپــی و در صــورت 

ــوط  ــارات مرب ــص اعتب ــکان ســونوگرافی، تخصی ام
ــل  ــال ۱۴۰۱، تکمی ــتغالزایی در س ــهیالت اش ــه تس ب
و  علیــا  جرقویــه  الکریــم  دارالقــرآن  ســاختمان 
پیگیــری بــه منظــور احــداث اولیــن مدرســه ابتدایــی 
ــا  ــاد ب ــن آب ــهر حس ــر ش ــکونی فج ــهرک مس در ش
تعامــل مســئوالن پیگیــری شــد. شهرســتان جرقویــه 
ــه  ــر دارای ۴ نقط ــزار نف ــدود ۴۰ ه ــی ح ــا جمعیت ب

شــهری و ۲۱ روســتا می باشــد.

رزمایش پدافند شیمیایی حضرت فاطمه زهرا )س( همزمان با روز ملی ایمنی در برابر 
زلزله و کاهش اثرهای بالیای طبیعی در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، در این رزمایش کامیون حمل سوخت مورد آتش سوزی قرار گرفت، 
انفجار رخ داد و آتش نشانان مستقر در منطقه رزمایش از طریق سامانه ۱۲۵ به محل حادثه 
انتظامی در منطقه رزمایش،  اعزام شدند. حضور نیروهای خدماتی، امدادی، امنیتی و 
رفع آلوگی شیمیایی، انتقال مصدومان و متوفیان ناشی از انفجار به مرکزهای درمانی 
و رفع آلودگی منطقه از دیگر برنامه های رزمایش رزمایش پدافند شیمیایی در کاشان 
بود. این رزمایش با هدف تقویت و افزایش توان تصمیم گیری مدیران در شرایط احتمال 
حمالت تروریستی، هماهنگی اجرای به موقع در برابر حادثه ها و شناسایی نقطه های تهدید 
و فرصت شهری برای مقابله با حادثه های شیمیایی اجرا شد. هدایت در خاموش کردن 
آتش، سرعت عمل در کاربرد تجهیزات تخصصی از سوی نیروها، مقابله با تشویش اذهان 
عمومی، جلوگیری از ایجاد ناامنی در سطح شهرستان و احصای نقطه های قوت و ضعف 
دستگاه های مرتبط با با برگزاری رزمایش را از دیگر هدف های برگزاری رزمایش پدافند 
شیمیایی حضرت فاطمه زهرا )س( در کاشان عنوان شده است. حسن بخشنده امنیه شهردار 
کاشان روز گذشته گفته بود که در مدت ۲ ساعت اجرای این رزمایش ۷۵ فعالیت انجام 
خواهد شد. بر پایه تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی، پنجم دی سالروز وقوع زلزله بم 
در سال ۱۳۸۲، روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرهای بالهای طبیعی نام گذاری 

شده است.

به میزبانی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان برگزار شد :

رزمایش پدافند شیمیایی

 آگهی مناقصه عمومی

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

 شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب سطح شهر دولت آباد
به مدت یک سال از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1400/10/25
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/10/26

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شناسه: 1250098

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحدهای 3-6-9-11-15-21 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جداگانه – تجدید مزایده(

2- اجاره واحدهای 16-17 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جداگانه – مزایده(
3- اجاره واحدهای 1-2-4-9-11-12 مجتمع تجاری )هر واحد جداگانه – تجدید مزایده(

4- اجاره واحد 5 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی )مزایده(
5- اجاره محل کیوسک شماره یک پارک ساحلی )تجدید مزایده(

6- اجاره محل کیوسک شماره دو پارک ساحلی )تجدید مزایده(
7- اجاره ساختمان پارک آزادگان )تجدید مزایده(

8- کیوسک کفشدوزک واقع در پارک آزادگان )مزایده(
9- مجموعه ورزشی شماره یک پارک ساحلی )مزایده(

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52240471

آگهی مزایده و تجدید مزایده

علی پوربافرانی- شهردار  چمگردان 12
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Iran’s Deputy Oil Minister for 
planning Houshang Falahatian 
has called on the country’s 
major industries especially the 
steel industry, to invest in gas 
sector development projects, 
Shana reported.

Falahatian has criticized the 
imbalance of development 
between oil and gas industries 
and noted that the country’s 
gas sector currently requires 
over $80 billion on invest-
ment.

According to the official, if 
the current trend continues, 
the natural gas shortage in 
the country during the cold 
months of the year will in-
crease from 200 million cubic 
meters per day to about 250 

million cubic meters in the 
Iranian calendar year 1404 
(begins in March 2025) and 
more than 350 million cu-
bic meters in 1410 (starts in 
March 2031).
Stating that the study of 
gas consumption in the 
steel industry over the past 
four years shows an annual 
growth of about 13.7 per-
cent, Falahatian added: “This 
is while the average annual 
growth of gas consumption in 
the petrochemical and cement 
industries in the said period, 
has been 8.1 percent and 5.5 
percent, respectively, and the 
average growth of natural gas 
injection into the national gas 
network was 5.2 percent.”
The data for gas consumption 
in the steel industry indicates 
that this industry has a larger 
share in the country’s total 
gas demand compared to oth-
er major industries and natu-
ral gas has played an effective 
role in the development of this 

industry, according to the of-
ficial.
Falahatian stated that main-
taining and increasing gas 
production in the country 
requires more than $80 bil-
lion of investment in the gas 
industry, so the stability of gas 
supply to major industries, 
especially steel, requires the 
cooperation and participation 
of these industries.
Of the required $80 billion, 
$23.6 billion is needed for 
increasing pressure and sta-
bilizing the production of the 
active gas fields, while $36.4 
billion is required for the de-
velopment of new fields, $8 
billion is needed for the de-
velopment and improvement 
of gas refineries, $1.2 billion 
is needed to collect flare gas-
es, and finally, $3 billion to 
develop gas storage in fields, 
$6 billion for pipelines and 
stations, and $2 billion to op-
timize infrastructure, the offi-
cial explained.

Oil Ministry calls on industries to invest in gas sector

Over 1.72m tons 
of commodities 
traded at IME in a 
week
Over 1.72 million tons of com-
modities worth $425 million 
were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME) in the past Ira-
nian calendar week (ended on 
Friday).
As reported by IME’s Public 
Relations and International Af-
fairs Department, the exchange 
traded on its metals and miner-
als trading floor 1.428 million 
tons of commodities valued at 
almost $252 million.
On this floor, the IME’s custom-
ers purchased 1.063 million 
tons of cement, 220,828 tons 
of steel, 70,000 tons of I-beam, 
35,000 tons of sponge iron, 
26,000 tons of zinc dust, 10,650 
tons of aluminum, 6,460 tons of 
copper, 880 tons of zinc, 400 
tons of coke and 120 tons of 
molybdenum concentrate.
Furthermore, the IME saw trade 
284,194 tons of commodities 
on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemi-
cal trading floor valued almost 
$169 million. Commodities sold 
on this floor included 82,407 
tons of polymeric products, 
69,079 tons of bitumen, 55,000 
tons of vacuum bottom, 29,638 
tons of chemicals, 25,000 tons 
of lube cut, 17,600 tons of 
sulfur, 3,690 tons of base oil, 
1,300 tons of slops wax and 
150 tons of argon. Last but not 
least was the IME’s side market 
with 6,091 tons of commodities 
traded on it. As previously re-
ported, over 8.376 million tons 
of commodities worth $2.433 
billion were traded at Iran Mer-
cantile Exchange in the past Ira-
nian calendar month (ended on 
December 21).
Trades in the oil and petro-
chemical trading floor of the 
IME experienced growth of five 
percent, and seven percent, in 
value and weight, respectively, 
in the past month as compared 
to its preceding month.
The exchange sold on both do-
mestic and export pits of its oil 
and petrochemical trading floor 
more than 1.46 million tons of 
commodities worth over $940 
million. On this floor the ex-
change traded 450,000 tons of 
vacuum bottom, 420,000 tons 
of bitumen, 396,000 tons of 
polymeric products, 191,000 
tons of lube cut, 133,000 tons 
of chemicals, 26,000 tons of 
sulfur, 20,000 tons of oil, 3,800 
tons of slops wax, 550 tons of 
argon and 48 tons of insulation.
Next was the metals and miner-
als trading floor with trades of 
6.701 million tons of commod-
ities valued at nearly $1.476 
billion.
Commodities changing hand 
on this floor included 4.643 
million tons of cement, 1.511 
million tons of steel, 241,000 
tons of iron ore, 201,000 tons 
of sponge iron, 41,000 tons of 
aluminum, 35,000 tons of zinc, 
33,000 tons of copper, 12,000 
tons of cast iron, 540 tons of 
molybdenum concentrate, 400 
tons of coke, 81 tons of pre-
cious metals concentrate and 
16 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME 
also played host to trade 
of 34,095 tons of non-ex-
change-listed commodities on 
its side market.
The head of Iran’s Securities 
and Exchange Organization 
(SEO) has said that Iran Mer-
cantile Exchange has made the 
country’s commodity market 
observable and transparent.
Addressing a ceremony to 
launch “futures” for the copper 
cathode deals at the IME on 
December 20, Majid Eshqi said, 
“Pricing is one of the problems 
that has always existed in this 
market and we still have this 
problem in some products.”

Is lamabad-Teh-
ran-Istanbul train 
enters Iran

The Islamabad-Tehran-Is-
tanbul (ITI) train, which has 
resumed its activity with the 
cooperation of the railways of 
the three countries, arrived in 
Iran on Sunday.
The ITI railway project, or ECO 
freight train, was inaugurated 
with the first freight train mov-
ing on December 21 from Is-
lamabad to Zahedan in south-
east Iran.
Pakistani Minister for Rail-
ways Azam Khan Swati, along 
with Foreign Minister Shah 
Mahmood Qureshi, and Ad-
viser to the Prime Minister 
on Commerce Abdul Razak 
Dawood inaugurated the Is-
lamabad-Tehran-Istanbul 
freight train at Margalla rail-
way station, in Islamabad.
Iranian Ambassador to Paki-
stan Seyed Mohammad Ali 
Hosseini, as well as the am-
bassadors of Turkey, Tajikistan 
and Kazakhstan to Pakistan, in 
addition to the representative 
of the Economic Cooperation 
Organization (ECO) were also 
present at the ceremony.
Addressing the ceremony, 
the Pakistani minister for 
railways said, “Launching of 
the container train from Pa-
kistan to Iran and Turkey was 
a long-standing dream of the 
countries of the region, which 
has come true again”.
Terming the ITI freight train 
an important milestone in Pa-
kistan’s history, the minister 
said that business-to-business 
contact among the business 
community would further en-
hance through this train. He 
said the service would further 
strengthen relations between 
the three countries.
Also, Pakistani Foreign Min-
ister Qureshi appreciated the 
resumption of ITI freight train 
and said the service would 
play an important role in re-
gional connectivity and pro-
moting economic activity in 
the region.
Adviser to the Prime Minis-
ter of Pakistan on Commerce 
Abdul Razak Dawood, for his 
part, said that ECO train as one 
of the most effective vehicles 
can help in expanding exports, 
imports and trade between 
member countries.
The length of the Islama-
bad-Tehran-Istanbul railway is 
6,500 km, of which 2,570 km 
is in Iran, 2,000 km in Turkey 
and about 1,900 km in Paki-
stan, which takes less than 
half the shipping time and will 
also be safer and more eco-
nomical as compared to road.
ITI freight train will be oper-
ated regularly on Tuesday of 
every week. The freight train 
had nine wagons initially, said 
a senior railway official.
As per present arrangement to 
start the train and the schedule 
agreed jointly by Turkey, Iran 
and Pakistan, the running time 
between Drence-Kapikoy (Is-
tanbul) and Zahedan-Tabraiz 
(Iran) will be 90 hours each. 
From Zahedan to Islamabad, 
the train would take 135.5 
hours.
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More than 5.36 million tons of basic 
commodities were transported from 
five port cities of the country to the 
designated destinations during the 
first nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-December 
21), the director-general of coordina-
tion department of Government Trad-
ing Corporation of Iran announced.
Siavash Hosseinpour said that the 
mentioned goods include types of 
rice, wheat, raw sugar and oil, which 
according to the company’s schedule 
have been sent to different parts of the 
country by rail and road for storage.
This amount of goods has been load-
ed and transported from the provinces 
of Khuzestan, Hormozgan, Bushehr, 
Sistan-Baluchestan (Chabahar Port), 
Mazandaran and Gilan, the official 
added.
Last week, the head of Ports and Mar-
itime Organization (PMO) announced 
that unloading of basic goods at the 
port of country has risen 25 percent 
in the current Iranian calendar year, as 
compared to the previous year.
The highest amount of import of basic 
goods was related to Imam Khomeini 
port (in southwestern Khuzestan prov-

ince), Ali-Akbar Safaei noted.
“Currently, 17 ships are unloading and 
loading goods at the same time,” he 
said, adding, “We need 75,000 trucks 
to distribute basic goods.”
“We unload the basic goods in the 
shortest time and we do not have to 
worry about the supply of the basic 
goods”, the official added.
Earlier in May, former Iranian Pres-
ident Hassan Rouhani had ordered 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) to take the 
necessary measures to accelerate the 
clearance of basic goods deposited at 
the country’s customs.
According to IRICA Deputy Head 
Mehrdad Jamal Orounaqi, in a meet-
ing of the government economic co-
ordination headquarters, some prob-
lems and issues were raised regarding 
the clearance of goods in the country’s 
customs, and a report was presented 
to the president.
Following the mentioned meeting, 
Rouhani issued a decree ordering to 
investigate and resolve the mentioned 
problems and also agreed with the IR-
ICA and Industry Ministry’s proposals 
in this regard.

Over 5m tons of basic goods trans-
ported from ports in 9 months

 Over 8.376 million tons of commodities 
worth $2.433 billion were traded at Iran 
Mercantile Exchange (IME) in the past 
Iranian calendar month (ended on De-
cember 21).
As reported by the IME Public Relations 
and International Affairs Department, 
trades in the oil and petrochemical trad-
ing floor of the IME experienced growth 
of five percent, and seven percent, in val-
ue and weight, respectively, in the past 
month as compared to its preceding 
month. The exchange sold on both do-
mestic and export pits of its oil and pet-
rochemical trading floor more than 1.46 
million tons of commodities worth over 
$940 million. On this floor the exchange 
traded 450,000 tons of vacuum bottom, 
420,000 tons of bitumen, 396,000 tons 
of polymeric products, 191,000 tons of 
lube cut, 133,000 tons of chemicals, 
26,000 tons of sulfur, 20,000 tons of oil, 
3,800 tons of slops wax, 550 tons of ar-
gon and 48 tons of insulation.
Next was the metals and minerals trad-
ing floor with trades of 6.701 million 
tons of commodities valued at nearly 
$1.476 billion. Commodities changing 
hand on this floor included 4.643 million 
tons of cement, 1.511 million tons of 
steel, 241,000 tons of iron ore, 201,000 
tons of sponge iron, 41,000 tons of alu-
minum, 35,000 tons of zinc, 33,000 tons 
of copper, 12,000 tons of cast iron, 540 
tons of molybdenum concentrate, 400 
tons of coke, 81 tons of precious metals 
concentrate and 16 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME also played 
host to trade of 34,095 tons of non-ex-
change-listed commodities on its side 
market. The head of Iran’s Securities 
and Exchange Organization (SEO) has 
said that Iran Mercantile Exchange has 

made the country’s commodity market 
observable and transparent.
Addressing a ceremony to launch “fu-
tures” for the copper cathode deals at 
the IME on December 20, Majid Eshqi 
said, “Pricing is one of the problems 
that has always existed in this market 
and we still have this problem in some 
products.”
Futures contracts (more colloquially, fu-
tures) are financial contracts obligating 
the buyer to purchase an asset or the 
seller to sell an asset at a predetermined 
future date and price.
In a bid for more risk management in the 
country’s capital market, Tehran Stock 
Exchange (TSE) officially launched 
futures contract during a ceremony 
held in December 2018 at the place of 
Central Securities Depository of Iran 
(CSDI), which is the sole registrar, cen-
tral custodian and clearing house for the 
Iranian stock market. IME is one of the 
four major stock markets of Iran, the 
other three markets are Tehran Stock 
Exchange (TSE), Iran’s over-the-counter 
(OTC) market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Exchange 
(IRENEX).
The value of trades at Iran Mercantile 
Exchange in the previous Iranian calen-
dar year (ended on March 20) rose 108 
percent compared to the preceding year.
During the past year, about 3.5 quadril-
lion rials (about $83.5 billion) worth of 
commodities were traded at the men-
tioned market.
In the past year, several new records 
were achieved in terms of the volume 
and value of transactions in the men-
tioned market’s various floors including 
the industrial, petroleum, and petro-
chemical floors.

Commodities worth over $2.4b traded 
at IME in a month

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 1,489 points to 1.384 million on Sunday.
Over 5.363 billion securities worth 36.756 trillion ri-
als (about $126.74 million) were traded at the TSE.
The first market’s index drops 1,51 points, and the 
second market’s index fell 1,68 points.
TEDPIX rose 66,000 points (5.1 percent) to 1.359 
million in the past Iranian calendar week (ended on 
Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh 
Steel Company, Iran Khodro Company, Saipa Com-
pany, Social Security Investment Company, Nation-

al Copper Company, and Barekat Pharmaceutical 
Group were the most widely followed ones.
On December 18, Head of Iran’s Capital Market 
Development and Stabilization Fund Amir-Mehdi 
Sabaei has said the National Development Fund 
of Iran (NDF) is going to deposit 120 trillion rials 
(about $510 million) into the fund to support the 
stock market. “According to a recent decision of the 
government’s Economic Coordination Headquar-
ters, 120 trillion rials of new deposits will be made 
by the National Development Fund, which will be 
gradually transferred to the account of the Capital 

Market Development and Stabilization Fund,” Sa-
baei said. Sabaei noted that the fund can also be 
financed through the money and capital markets; 
while other proposals such as the transfer of gov-
ernment assets worth 500 trillion rials (about $1.68 
billion) to the fund have also been suggested to 
strengthen the fund’s financing capacity.
As IRNA reported, allocation of financial resources 
from the National Development Fund to the Capital 
Market Stabilization Fund is one of the measures 
that the government has been taking since the 
stock market started a downward trend.

TEDPIX loses 1,400 points on Sunday



Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) Gholam-Hossein Shafeie has called 
on Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Ali Saleh-Abadi to accelerate the 
formation of a special bank account for 
allocation of working capital to produc-
tion units.
As reported by the ICCIMA portal, Sha-
feie made the remarks in a meeting of 
the representatives of the country’s pri-
vate sector with Salehi on Sunday.
The meeting was attended by the ICCI-
MA board of directors, as well as the 
heads and representatives of econom-
ic organizations, heads of provincial 
chambers of commerce, and some of 
the country’s businessmen and entre-
preneurs.
Speaking at this gathering, Shafeie un-
derlined the significance of close com-
munication between the CBI governor 
and the country’s private sector and 
said: “From the private sector’s point of 
view, most of the current problems and 
difficulties in the country’s economy can 
be solved by the central bank and the 
presence of the head of this institution 
in a meeting with ICCIMA is a big step 
to resolve such problems.”

According to the official, unpredictabili-
ty, and changes of raw materials prices, 
the difficulty of financing, and instability 
of business policies, rules, and regula-
tions have been the three main factors 
that contributed the most to a severe 
business environment over the past 
three years.
Noting that an important part of these 
problems can be resolved by CBI and 
the expectations of the private sector 
are high in this regard, Shafeie ad-
dressed some of the inefficiencies in the 
country’s monetary and banking system 
that have the greatest impact on nation-
al production and export development.
“The first major problem is the diversion 
of banking facilities from productive ac-
tivities. According to the central bank, 
the share of banking facilities allocated 
to the productive sectors, including 
industry, mining, and agriculture, ac-
counted for only 40 percent of the total 
bank facilities paid last year,” he said.
The ICCIMA head said that the second 
factor preventing growth in production 
and export development was the lack 
of full implementation of the law on 
removing barriers to competitive pro-
duction and improving the country’s 

financial system.
CBI to issue new directive to support 
exports
Elsewhere in the meeting, CBI Governor 
Ali Saleh-Abadi pointed to the positive 
economic outlooks for the coming 
years, saying that the bank is going to 
issue a new directive in the near future 
for supporting exports.
The official stated that the details of the 
directive have been decided on in meet-
ings with Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi Amin.
“We have formed a joint working group 
with the Industry Ministry and we have 
held regular meetings; this interaction 
will continue with the cooperation of the 
private sector,” Saleh-Abadi added.
He also noted that the CBI is optimistic 
about the country’s export revenues and 
foreign currency supply for import of 
basic goods in the next Iranian calendar 
year (starts on March 21, 2022).
Last year, a total of $36.482 billion in 
foreign currency was provided by the 
central bank, while in the first nine 
months of the current fiscal year (March 
21-December 22), about $40 billion has 
been raised and financed in various 
ways, the official said.

Is it nearly impossible for you to 
say “no” to a person without feeling 
guilty, no matter how unreasonable 
the request may be? If you can al-
most never say “no” to a person 
-- whether it’s your boss or signifi-
cant other -- without feeling terrible 
afterwards, then you have a hard 
time prioritizing your needs over 
the needs of others. You should say 
“yes” when you feel that the task is 
manageable, when it’s within your 
responsibility to do it, or even when 
you owe a favor to a friend. But if 
you’re always saying “yes” because 
you’re afraid of saying “no,” then it’s 
time to take action and take your life 
into your own hands without feeling 
guilty. If you want to know how, just 
follow these steps. 
Acknowledge that you can’t do 
everything. Your problem with say-
ing “yes” to everyone may have al-
ready left you trapped with almost no 
time to yourself. You may have said 
“yes” to helping your friend run her 
bake sale, “yes” to helping your boss 
manage a new project and “yes” to 
helping your significant other paint 
his apartment. You can avoid this 
situation in the future by beginning 
to say “no.”[1] 
• Whether you can’t do everything 
because you’ve said “yes” to so 
many people, or because of all of the 
commitments of your busy life, tell 
yourself that it’s impossible for you 
to say “yes” when you don’t feel right 
about it.
ell yourself that you’re not being self-
ish. One of the big reasons that peo-
ple can’t say no without feeling guilty 
is because they feel that they’re be-
ing selfish for turning down people 
who need their help, therefore mak-

ing more time for themselves.[2] But 
if you’re selfish, then you’re always 
looking out for yourself only and 
would never feel guilty about saying 
“no” to someone.[3] 
• Tell yourself that you’re not being 
selfish, and that if that person thinks 
you’re selfish for not doing some-
thing unreasonable, then that’s not a 
person you should want to associate 
with.
• Think of all of the times that you 
have said “yes” to people in the past 
-- what’s selfish about that?
Know that you can’t please everyone. 
Acknowledge that it’s impossible to 
please every person in your life and 
that you have to draw the line some-
where. You may feel that you will dis-
appoint a person if you say “no,” and 
will thus lose his respect, but you 
may find that the opposite is true. 
If someone thinks you’ll say “yes” 
to everything, then he will actually 
be more likely to take advantage of 
you and to ask you to do too many 
favors.[4] 
• You can please the people you re-
ally care about some of the time, but 
it’s not possible to please every per-
son every time -- and maintain your 
sanity.
Think of all of the things you’re say-
ing “yes” to when you say “no.” You 
don’t have to look at saying “no” as 
a negative thing. If you’re saying 
“no” to doing more work, you’re 
saying “yes” to a variety of 
things that will benefit your 
life. If you think of all of the 
things that will be better off 
from you saying “no,” you 
will feel less guilty. Here 
are a few of them: 
• You’re saying “yes” 

to spending more quality time with 
your friends, loved ones, and fami-
ly instead of doing something you 
don’t want to do.
• You’re saying “yes” to maintain-
ing your sanity, to having some “me 
time,” and for making time for the 
hobbies and interests that matter to 
you.
• You’re saying “yes” to living a more 
relaxed, evenly-paced life that is cen-
tered around the things that having 
meaning for you, not for someone 
else.
• You’re saying “yes” to having a 
reasonable workload instead of bur-
ying yourself in hours of extra work 
because you couldn’t turn someone 
down.
Understand why you have a hard 
time saying no. Is it because you 
don’t want the person to stop talking 
to you? Is it because you don’t want 
it to look like you don’t care about the 
person? Being aware of what makes 
it so hard for you to turn a person 
down can make it easier for you to be 
more rational about the situation.[5] 

• 

If you’re afraid to ever say no be-
cause you’re worried that the person 
will stop caring about you, then you 
are in a problematic relationship and 
should try to get out immediately.
Understand the different tactics peo-
ple use to get you to say “yes.” If you 
can recognize the different methods 
that people may use to manipulate 
you and get you to say “yes” when 
you want to say “no,” then it’ll be 
easier for you to say “no” because 
you’ll know that the person is just 
trying to control you in some way. 
Here are some tactics to look out 
for:[6] 
• Bullying: The bully keeps insisting 
that you do the thing he wants you to 
do, and is even mean or aggressive 
in the process. You can turn the bully 
down by keeping your cool and not 
reacting to his aggressive tone.
• Whining: The whiner can keep com-
plaining about how hard something 
is until you break down and agree 
to help without even being asked. 
Instead, either change the subject, 
avoid contact with that person for 
a little while, or just say that you’re 
sorry that the person is having such 
a hard time without agreeing to help.
• Guilting: Some people will try to 
make you feel guilty by telling you 
that you never help or that you nev-
er come through in a pinch. Calmly 
remind the person of the times that 
you have helped, and deny the re-

quest. This time will be different. 
[7] 

• Complimenting: The compli-
menter may start by telling 
you how amazing you are at 

something, or how smart 
you are, and then will ask 
you for help with a certain 

task. Don’t fall prey to flattery and 
agree to do something just because 
you’re being praised. This is com-
monly called a ‘Feedback sandwich’.
Talk in a calm, even voice. Use the 
same voice that you would use to ask 
to speak to someone on the phone. 
Be firm, calm, and clear. If you sound 
emotional, confused, or upset, then 
the person will sense your weakness 
and will try to exploit you. If you 
sound calm, then the person will see 
that you’re being reasonable and that 
it’s okay for you to say “no” once in 
a while.[8] 
• If you don’t raise your voice or 
sound upset, the person will be 
much more likely to accept your ex-
planation.
Have assertive body language. Stand 
tall and keep your arms at your sides 
or use gestures to emphasize your 
words. Make eye contact with the 
person as you say “no” to show that 
you mean business.[9] Don’t fidget 
or play with your hands or jewelry, 
or you will look insecure about your 
decision. Don’t cower away from the 
person or cross your arms over your 
chest, or you will look like you’re not 
happy with your decision and that 
you can be swayed.
Don’t apologize too much. If you do 
feel sorry that you can’t do the work, 
then you can say a simple, “I’m sor-
ry,” but the more you keep repeating 
that you’re sorry, the less firm you 
will sound. The person will think that 
he can still convince you to do the 
task, and you’ll only make yourself 
look weak and will feel worse about 
not doing the task. If you apologize, 
it will look like you’re doing some-
thing wrong by not taking on the 
task, and that’s not the case. 

Iran, Iraq ink deal 
on linking Shalam-
cheh-Basra railway

Iranian Minister of Transport 
and Urban Development Ros-
tam Qasemi has announced 
the signing of a deal between 
the Islamic Republic and Iraq 
for completing the Shalam-
cheh-Basra railway, the news 
portal of the ministry reported.
The connection of the rail-
way from Iran’s southwestern 
Shalamcheh to Basra province 
in Iraq has been among the 
issues pursued by the govern-
ments of the two countries for 
many years.
The contract was signed on 
the sidelines of Qasemi’s vis-
it to Iraq, during which he 
held talks with Iraqi counter-
part Nasser Hussein Bandar 
Al-Shibli, President Barham 
Salih, and Prime Minister 
Mustafa Al-Kadhimi.
Elaborating on the details of 
the deal, Qasemi said: “The 
agreement has a clear time-
table, and one of its clauses 
is that implementation of the 
project will actually begin 
within the next month.”
“For almost 20 years, we 
have had numerous negoti-
ations with the Iraqi side to 
implement Shalamcheh-Basra 
railway, and there were even 
many memorandums signed 
in different periods, which 
never reached the desired re-
sult,” Qasemi said.
“We agreed to start the prima-
ry study and implementation 
of this project within the next 
month, which is practically a 
big step for Iran and Iraq to 
expand trade, and increase 
freight and passenger ex-
changes, which is important 
for both countries,” he added.
Qasemi noted that the Islam-
ic Republic of Iran Railways 
(known as RAI) and the Iraqi 
Republic Railways will imple-
ment the project together and 
a joint venture will be estab-
lished within two months.
By linking railways with Iran, 
Iraq is going to also access 
Afghanistan, Pakistan, India, 
and the northern regions, in-
cluding the Caucasus, Central 
Asia, and the Far East.
Mentioning his meetings with 
Barham Salih and Al-Kadhimi, 
the Iranian minister said the 
two sides have also discussed 
the facilitation of the presence 
of Iranian companies in the 
Iraqi market.
Iranian companies will have a 
more active role in the recon-
struction of Iraq, he said.
“During the meeting with the 
Iraqi president, talks were held 
on the general issues of rela-
tions between the two coun-
tries and the increase of trade 
and support for the Shalam-
cheh-Basra project, as well as 
air transportation between the 
two countries and it was de-
cided to double the number of 
flights between the two coun-
tries,” Qasemi explained.
“We also discussed road 
transportation between the 
two countries and various 
other issues, which we hope 
will be supported by the Prime 
Minister and the President of 
Iraq,” he added.

How to Say No Without Feeling Guilty

Industry ministry to provide agricultural 
exporters with affordable air transportation

 Iranian Industry, Mining and Trade Ministry 
has issued a new directive on providing cargo 
aircraft with subsidized transportation fees 
for the exporters of agricultural products to 
facilitate the exports of such products, head 
of Trade Promotion Organization (TPO) an-
nounced. According to Alireza Peyman-Pak, 
the mentioned directive has been issued in 
line with the government’s programs for 
supporting non-oil exports to the neighboring 

countries and also to the Eurasian Union, the 
TPO portal reported.
“The credit has been provided to be paid as 
subsidies for air transportation of agricultural 
products to neighboring countries and the 
Eurasian Union. Based on this, Trade Promo-
tion Organization of Iran developed the rele-
vant executive procedure [for the allocation of 
the mentioned fund] in cooperation with the 
Agriculture Ministry,” Peyman-Pak explained.
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capital for production units
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 Iranian banking system has paid 
17.274 quadrillion rials (over $58.1 
billion) of facilities to domestic 
economic sectors in the first eight 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-November 21), 
registering a 59.2-percent rise from 
the same period in the previous 
year, IRNA reported.
According to the data provided by 
the Central Bank of Iran (CBI), the 
country’s banking system paid 
11.481 quadrillion rials (about 
$38.65 billion) of facilities to vari-
ous economic sectors in the previ-
ous year’s first eight months.
As reported, working capital loans 
paid to different economic sectors 
in the mentioned eight months 
were above 11.48 quadrillion rials 
(about $38.6 billion), accounting 
for 66.5 percent of the total provid-
ed facilities.
During the said period, the coun-
try’s mining and industry sector 
received over 4.069 quadrillion rials 
(about $13.7 billion) in the form of 
working capital loans, accounting 
for 35.4 percent of the total such 
facilities.
Back in November, the CBI had an-
nounced that 14.828 quadrillion ri-
als (over $49.92 billion) of facilities 
were paid to domestic economic 

sectors in the first seven months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-October 22), to register 
a 58.5-percent rise from the same 
period in the previous year.
According to CBI, the country’s 
banking system offered 18.989 
quadrillion rials (about $63.93 bil-
lion) of facilities to domestic eco-
nomic sectors in the previous Irani-
an calendar year of 1399 (ended on 
March 20), 94.8-percent more than 
the figure for its preceding year.
CBI has defined supporting produc-
tion as one of its major plans over 
the past two years.
Former CBI Governor Abdolnaser 
Hemmati had repeatedly stressed 
that supporting production units to 
flourish production is the priority of 
the country’s banking system.
In early May 2019, Hemmati had 
outlined CBI plans for neutralizing 
or relieving the impact of U.S. sanc-
tions on the country’s economy and 
mentioned providing liquidity and 
working capital to maintain and 
boost domestic production as one 
of those plans.
CBI’s plans take two major ap-
proaches, one of which is to secure 
finance for production activities and 
also to provide the working capital 
needed for such activities.

Bank loans to economic sectors 
increase over 59%
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مدیرعامل فوالد مبارکه در ســمینار 
چالش گاز در زنجیره فــوالد گفت: 
تشــکیل بازار بهینه ســازی انرژی 
پیشنهاد عملیاتی اســت که ما اعالم 
آمادگی می کنیم کــه معادل میزان 
صرفه جویی مصــارف بخش خانگی 
را از مصرف کننــده نهایی خریداری 
کنیم؛ تشکیل اتاق فکر و کارگروه های 
تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر 
بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز 

در مصرف خانگی یاری برساند.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه در سمینار تخصصی چالش گاز 
در زنجیره فوالد اظهار کرد: ۷۰ درصد 
نیاز کشور ما بر پایه گاز طبیعی تأمین 
می شــود و جایگاه دهم فوالد جهان 
بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا 

نهاده شده است.
وی با بیان این که ایران، نخســتین 
کشور تولیدکننده فوالد برپایه آهن 
اسفنجی در جهان است، افزود: مزیت 
تولید فوالد در کشور ما بر اساس گاز 
طبیعی است؛ در جلســه ای مطرح 
شــد که اگر قیمــت گاز طبیعی در 
کشور به قیمت جهانی برسد، تولید 
فوالد توجیه اقتصادی دارد؟ که این 
پرسش از اساس اشتباه است چراکه 
باید همه جوانب تولید فوالد و صنعت 
در کشــور را در نظرگرفــت و به این 
نکته دقت کرد که اقتصاد و اشــتغال 
 در کشــور ما به تولید فوالد وابســته 

است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به اینکه در ایام کرونا شــرکت فوالد 
مبارکه با یک ســوم نیروی انسانی به 
رکورد تولید دست یافت، خاطرنشان 
کرد: عوامــل متعددی اعــم از نرخ 
اشــتغال زایی ۱۴ درصد در صنایع، 
تحریم و ...در کشور ما نقش دارد که 
در دیگر نقاط دنیا مطرح نیست پس 
در برنامه ریزی باید به این نکته توجه 
کرد که صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، 
پیشران و پشتیبان سایر صنایع است 
و توسعه سایر صنایع به توسعه صنعت 

فوالد وابسته است.

  محدودیت هــای انرژی همه 
صنایع را متضرر می کند

وی با اشــاره به تولیــد ۳۰ تن فوالد 
خــام در کشــور گفت: بــا ظرفیت 
موجود، صنایع پایین دســتی اعم از 
خودروســازی، لوازم خانگی، لوله و 
پروفیل به تولیدات داخلی وابســته 
است و هرگونه اعمال محدودیت انرژی 
منجر به کاهش تولید می شود که در 
نهایت همه صنایع متضرر خواهند شد.

طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر 
گازی اشــاره ای کرد وافــزود: میزان 
مصرف گاز در کشور ما پس از آمریکا، 
روسیه و چین است و این نکته مهمی 
اســت که نوع مصرف مــا در جهت 
مصرف گرایی بوده اســت. ۷۰ درصد 
مصرف گاز در ایران در بخش خانگی 
است و ترکیب مصرف گاز در کشور ما 
در راستای توسعه صنعت نبوده است.

  توســعه تولید گاز در کشور 
همگام با توســعه بخش صنعت 

نیست
وی با تاکید بر اینکه مساله اصلی گاز 
ایران در بخش مصرف است، گفت: آمار 
توسعه های ساالنه در سنوات گذشته 
نشــان دهنده افزایش مصرف گاز در 
بخش خانگی، نیروگاهــی و صنایع 
عمده است و همین رشد در سالهای 

آتی تداوم خواهد داشت این در حالی 
است که توسعه و تولید گاز تناسبی با 
برنامه های چشم انداز فوالد کشور در 

افق ۱۴۰۴ نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به مصرف ســالیانه ۱۱ میلیارد 
مترمکعب مصرف صنایع فوالدی که 
معادل ۲.۵ درصد مصرف گاز کشور 
است، خاطرنشان کرد: در ۴، ۵ سال 
آینده مصرف گاز صنایع فوالدی به دو 
برابر افزایش خواهد یافت و براساس 
ظرفیت های تولید فوالد به ۲۲ میلیارد 
مترمکعب خواهد رســید که با تولید 

توسعه گاز متناسب نخواهد شد.

   ضــرورت تشــکیل بازار 
بهینه سازی انرژی

وی با اشــاره به اینکه تولیــد گاز با 
ظرفیت های موجود صنعت هم خوانی 
ندارد، گفت: بایــد بازنگری جدی در 
توســعه صنعت فوالد شــود و برای 
پایــداری در صنعت نیاز اســت که 
بازنگری جدی در بهینه سازی صورت 

گیرد.
طیب نیا به ارائه پیشنهادات شرکت 
فوالد مبارکــه برای عبــور از بحران 
محدودیت گاز در کوتاه مدت پرداخت 
و گفت: تشکیل بازار بهینه سازی انرژی 
پیشنهاد عملیاتی اســت که ما اعالم 
آمادگی می کنیم کــه معادل میزان 
صرفه جویی مصارف بخش خانگی را 

از مصرف کننده نهایی خریداری کنیم.
وی با اشــاره به راهکارهایــی برای 
برون رفت محدویت تأمین گاز، اظهار 
کرد: برای کاهش مصرف انرژی به ویژه 
گاز اقداماتی در شرکت فوالد مبارکه 
انجام می شود که به شارژ گرم اسلب 
می توان اشاره کرد اگرچه این اقدام به 

کاهش راندمان منجر می شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به 
ذخیره سازی به روش LNG و استفاده 
از آن در پیک های مصــرف و ذخیره 
سازی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی 
هم اشاره ای کرد و افزود: در کوتاه مدت 
با تشــکیل کارگروه های تخصصی از 
کارشناسان مربوطه می توان فرصت 
بهینه سازی در مصرف انرژی را توسعه 

بخشید.

  چگونگی مصرف گاز خانگی 
نیازمند فرهنگ سازی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: تشکیل اتاق فکر و کارگروه های 
تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر 
بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز 
در مصرف خانگی یاری برســاند. وی 
افزود: وظیفه رسانه ها، حاکمیت است 
که مصرف بهینــه در بخش خانگی 
را در جامعه تبیین کنــد چراکه اگر 
بخش صنعت در زمان اوج مصرف دچار 
محدودیت شود در درازمدت می تواند 

به امنیت جامعه خدشه وارد کند.

  اعالم آمادگــی فوالد مبارکه 
برای سرمایه گذاری جهت عبور 

از بحران محدودیت انرژی گاز
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما تولید 
وسایل گازســوز با راندمان باالی ۹۰ 
درصد است به این معنا که بخاری های 
قدیمی را با بخاری های جدید جایگزین 
کنیم که تا ســال آینده این شرایط 
شدنی است و تمام تالش ما این است 
که در مدت کوتاه بهینه سازی مصرف 

گاز را در جامعه ترویج دهیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه آمادگی اجرای 
هرگونه راهکار کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت و هرگونه سرمایه گذاری 
برای عبور از بحران محدودیت انرژی 
گاز را همچــون انرژی بــرق اعالم 

می دارد.

  ضرورت فرهنگ سازی برای 
کاهش مصرف انرژی در کشور

طیب نیا در بخش پرســش و پاسخ 
سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
گفت: همه مشکالت در کشور راهکار 
داخلی دارد؛ حتی راهکارهای داخلی 
در کوتاه مدت هم بــرای چالش ها 
وجود دارد، فقــط این راهکارها باید 
شناسایی شود و برای اجرایی شدن 
این راهکارها باید متولی در کشــور 

وجود داشته باشد.

  وزارت نفت برای سرمایه گذاران 
بخش بهینه سازی مصرف انرژی 

فرش قرمز پهن کند
وی اضافه کرد: در زمینه کاهش مصرف 
انرژی جای کار فرهنگی زیادی وجود 
دارد اما متولی این کار فرهنگی طبیعتاً 
شرکت های فوالدی نیستند و وزارت 
نفت و سایر نهادهای مربوطه باید در 

این زمینه کار فرهنگی انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: وزارت نفت برای شــرکت هایی 
که قصد دارند در زمینه بهینه سازی 
مصرف انرژی ســرمایه گذاری کنند، 

باید فرش قرمز پهن کند.

06
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 
از آغاز طرح فروش اقســاطی انشعاب فاضالب در شهرها و 

روستاهایی که امکانات فنی فاضالب دارند خبر داد.
محسن صالح اظهار داشت: بر اســاس آیین نامه عملیاتی 
شرکت های آب و فاضالب، واگذاری انشعاب و آب و فاضالب 
به متقاضیان الزم و ملزوم هم هســتند و به همین دلیل در 
مناطقی که زیر ســاخت های الزم برای واگذاری انشعاب 
فراهم شده است، مشــترکین باید به منظور جلوگیری از 

آلودگی منابع آب ســطحی و زیرزمینی و نیز ارتقاء سطح 
بهداشت عمومی نســبت به خرید و نصب انشعاب فاضالب 
اقدام نمایند. وی به ایجاد و توســعه تاسیســات فاضالب 
در سطح اســتان اشاره کرد و گفت: در ســال های اخیر به 
رغم محدودیت منابع مالــی و کمبود اعتبــارات دولتی، 
آبفای استان اصفهان با مشــارکت بخش خصوصی اقدام 
به ایجاد تاسیسات فاضالب در شــهرهای مختلف استان 
کرده است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب 

و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد: براین اساس خرید 
انشعاب فاضالب جزء اقدامات ضروری از سوی مردم بوده 
و شــهروندان می توانند با پرداخت ۳۰ درصد نقد و بقیه به 
صورت اقساط ۳6 ماهه، نســبت به خرید انشعاب فاضالب 
اقدام کنند. وی یادآور شد شهروندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر ضمن تماس با سامانه خدمات غیرحضوری 
آبفا )شــماره تلفن ۱۵۲۲( نســبت به در خواست خرید 

انشعاب فاضالب اقدام نمایند.

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان 
خبر داد؛

 آغاز فروش انشعاب 
 فاضالب با شرایط ویژه 

و اقساط 36 ماهه

شرکت نمایشگاه ها
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سازمان صمت

ISFAHAN
N E W S

فرمانده یــگان حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان ضمن 
تکذیب برگزاری تور شکارچیان 
خارجــی در این اســتان برای 
شکار قوچ اصفهان، گفت: امسال 
تاکنــون هیچ مجوز شــکاری 

صادر نشده است.
به گــزارش مهــر، بــه تازگی 
مطالبــی مبنــی بــر حضور 
دوباره شــکارچیان آمریکایی 
در زیستگاه های حیات وحش 
ایران منتشــر شــده است. بر 
اســاس مطالب منتشر شده در 
رسانه ها یک شرکت بین المللی 
گردشگری شکار در جمهوری 
آذربایجان که ۱۲ ســال است 
بــا همــکاری یــک شــرکت 
گردشــگری ایرانی شکارچیان 
خارجی در کشورمان تور شکار 
برگزار می کند، مدعی باز شدن 
دوباره زیســتگاه های ایران به 
روی شکارچیان آمریکایی شده 

است.
مدیرعامــل ایــن شــرکت با 
ابراز خرســندی از اینکه سفر 
شکارچیان آمریکایی به ایران، 
بار دیگر میسر شده اعالم کرد 
که تورهای شــکار در ایران از 
فوریه تــا 6 مــارس )بهمن و 
اسفند( برای شکار قوچ کرمان، 
قوچ اصفهان و کل ایرانی، برگزار 

خواهد شد.
در همیــن پیونــد مرتضــی 
جمشــیدیان فرمانــده یگان 
حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: امسال تاکنون 
مجوز شــکاری در استان صادر 
نشــده اســت و اصاًل صحبتی 
مبنی بــر پروانه شــکار صادر 

کردن نبوده است.
او افزود: مطالب انتشــار یافته 
مبنی بــر حضور شــکارچیان 
خارجی برای شکار قوچ اصفهان 
صد در صد کذب اســت و البته 
هیچ گونــه مجوزی شــکاری 
نیز در ســال جاری در استان 

اصفهان صادر نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود 
۲۵ درصد جمعیت قوچ و میش 
و کل و بــز و آهوی کشــور در 
استان اصفهان است. بر اساس 
سرشماری ســال ۱۳۹۹ تنها 
حدود ۴۴ هــزار و ۷۰۰ رأس 
آهو، جبیــر، کل و بــز و قوچ و 
میش در مناطق تحت مدیریت 
محیط زیســت اصفهان زیست 

می کنند.
مناطــق چهارگانــه و تحــت 
مدیریت محیط زیست استان 
اصفهان ۲۴ منطقه شامل یک 
اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، 
پنــج پناهگاه حیــات وحش، 
چهــار منطقه حفاظت شــده، 
۱۰ منطقه شکار ممنوع و یک 
تاالب بین المللی اســت که در 
مجمــوع بالغ بــر ۲۲۸۰۰۰۰ 

هکتار وسعت دارند.
این مناطق با نام های پارک ملی 
و پناهگاه حیــات وحش کاله 
قاضی، پارک ملــی و پناهگاه 
حیات وحــش موتــه، پارک 
ملی و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشــلو، پناهگاه های حیات 
وحش عبــاس آبــاد، یخاب و 
کوه بزرگــی و مناطق حفاظت 
شده کرکس، کهیاز، داالنکوه، 
خارو، مجموعه فسیلی سپاهان، 
تاالب بین المللــی گاوخونی و 
مناطق شکار ممنوع با تنوع باال 
و غنای ارزشمند زیستی شامل 
کالته، حنا، ستبله، شاهقنداب، 
گلستانکوه، زرچشمه، دشتک، 
ونک، پلنگ گالــون و کرکس 

است.

خبر اول
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فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان:

برگزاری تور 
شکارچیان خارجی در 

اصفهان کذب است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان خشک سالی و کم آبی، 
فرونشست زمین، آلودگی هوا، گردوغبار، تصادفات جاده ای و حریق 

را بیشترین مخاطرات اتفاق افتاده در استان اعالم کرد. 
منصور شیشه فروش در گفت وگو با ایسنا، به مناسبت ۵ دی ماه، روز 
ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی، از تدوین طرح 
خطرپذیری اســتان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: امروز طرح های 
مطالعاتی در شــهر اصفهان با همکاری شــهرداری و مراکز علمی و 

مطالعاتی در حال انجام است. 
طرح پهنه بندی فرونشست زمین و تعیین نرخ آن در شهر اصفهان، 
پهنه بندی خطر لرزه ای و زلزله در استان، ارزیابی ایمنی حریق در بازار 
و ابنیه تاریخی، هدایت و جمع آوری روان آب های سطحی و پیشگیری 

و کنترل سیل در شهر اصفهان از جمله این طرح ها است.
وی با اشــاره به نام گذاری ۵ دی ماه به عنوان روز ملی ایمنی در برابر 
زلزله و کاهش اثرات بالیای و هم زمان با سالروز وقوع زلزله بم در سال 
۸۲، گفت: هدف از این نام گذاری ارتقا آگاهی جامعه برای پیشگیری و 

کنترل حوادث و رعایت اصول ایمنی در هر بخش است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه از وقوع 
بســیاری از حوادث می توان پیشــگیری کرد، اما برخی حوادث نیز 
اجتناب ناپذیر است، گفت: حوادث طبیعی مثل زلزله اتفاق می افتد، 
اما با ساخت وســاز ایمن و آموزش های ویژه می توان شــاهد کاهش 

اثرات زلزله بود.
وی به اقدامات انجام شــده در روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش 
اثرات بالیــای طبیعی در اســتان اصفهــان اشــاره و تصریح کرد: 
دستورالعمل اجرایی این روز به دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها 
اســتان ابالغ شــده و هم زمان ۲۳ مانور آمادگی در ســطح استان با 
موضوعات پیشگیری و کنترل ســیل، مخاطرات جوی، فرونشست 

زمین، آلودگی هوا، تصادفات جاده ای و حریق برگزار می شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت دســتورالعمل های ایمنی در مصرف 
گاز و برق، گفت: خوشبختانه سیستم گرمایشی مدارس ایمن است و 
آموزش وپرورش اقدام ویژه ای در این زمینه انجام داده است. ۸ آذرماه 
نیز ۸۵۰ هزار دانش آموز در استان آموزش های الزم تئوری و عملی 

در مورد پناه گیری صحیح در زلزله و خروج اضطراری را فرا گرفتند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه رویکردهای 
پیشگیری و کنترل اثرات زلزله و ساخت وساز ایمن را اعالم کرده ایم، به 
سیاست گذاری های اصلی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: مکان یابی 
و مناسب ســازی کاربری ها در مراکز صنعتی، جمعیتی و شــهری و 
تأسیسات مهم و حساس متناســب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله، 
بهبود نظارت بر ساخت وســازها با به کارگیری نیروهای متخصص و 
تربیت نیروی کار با تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی حرفه ای، 
ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر فنی و ناایمن در برابر 

زلزله از سیاست های اصلی استان است.
شیشه فروش با اشــاره به اصالح و بازنگری طرح های توسعه عمران 
شهری و روستایی متناســب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله، افزود: 
ایمن سازی و بهسازی لرزه گیر ســاختمان های عمومی، شریان های 
حیاتی و تأسیسات زیربنایی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، 
الزام به رعایت طراحی لــرزه ای و اجرای اجزای غیر ســازه ای، ارائه 
تسهیالت ویژه و حمایت تشــویقی به منظور ایمن سازی و بهسازی 
لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی از دیگر مواردی 

هستند که به صورت جدی در دستور کار استان قرارگرفته است.
وی به سیاست گذاری در ارتباط با الزامات مرتبط با پیشگیری و کاهش 
خطرپذیری ناشی از زلزله در طرح های توسعه فعالیت های تولیدی نیز 
اشاره کرد و گفت: تقویت سامانه های هشدار به موقع و اطالع رسانی 
دقیق و به هنگام در حادثــه و برنامه ریزی در جذب و هدایت و توزیع 

کمک های دولتی باید به صورت هم زمان در استان پیگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه هم زمان با این روز 
برنامه پاسخ به بحران و کاهش خطر را تدوین و وظایف دستگاه های 
اجرایی را ابالغ کرده ایم، توضیح داد: بر این اساس دستگاه ها موظف اند 
سیستم های خود را در برابر حوادث ایمن کنند، همه دستگاه ها باید 
یک واحد مدیریت بحران داشته باشند، برنامه پاسخ به بحران و کاهش 

خطر را متناسب با رخدادها در سطح استان تدوین کنند. 
وی از خشک سالی و کم آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، گردوغبار، 
تصادفات جاده ای و حریق به عنوان بیشترین مخاطراتی نام برد که در 
استان اصفهان پیش آمده و گفت: در مورد هرکدام از این مخاطرات 

برنامه ها و الزامات اجرایی وجود دارد. 
همچنین دســتگاه ها موظف اند کارکنــان خود و جامعــه متأثر را 
نسبت به حوادث آموزش دهند، مثاًل شــرکت گاز در فصل زمستان 
باید به کاربران آموزش هــای ایمنی در برابر مخاطــرات گاز بدهد. 
شیشه فروش با اشــاره به طرح های مطالعاتی در شهر اصفهان که با 
همکاری شــهرداری و مراکز علمی و مطالعاتی در حال انجام است، 
گفت: پهنه بندی فرونشست زمین و تعیین نرخ آن در شهر اصفهان، 
پهنه بندی خطر لرزه ای و زلزله در اســتان، ارزیابی ایمنی حریق در 
بازار و ابنیه تاریخی، طرح هدایت و جمع آوری روان آب های سطحی 
 و پیشگیری و کنترل ســیل در شــهر اصفهان از مهم ترین طرح ها 

است.
وی همچنین بــا اعالم اینکه براســاس طرح خطرپذیری اســتان، 
آسیب پذیری تمام شهرســتان ها در برابر حوادث تعیین شده است، 
خاطرنشــان کرد: ایــن روز را با همــکاری برای اجــرای طرح های 

پیشگیری و کنترل کرونا و انجام واکسیناسیون گرامی می داریم.

 گفت و گو

 شش مخاطره اصلی استان از زبان مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان معرفی شد:

خشک سالی و کم آبی، فرونشست زمین، آلودگی 
هوا، گردوغبار، تصادفات جاده ای و حریق

اقتصاد استان

مدیرعامل فوالد مبارکه درسمینار چالش گاز در زنجیره فوالد تأکید کرد؛

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: از 
تک تک شب زنده داران شهر با اهدای »نشان شب زنده دارها« 
در شب یلدا تقدیر شد. سیدعلی معرک نژاد در یک برنامه زنده 
رادیویی اظهار کرد: سیستم شهری یک سیستم زنده و پویا است 
و فعالیت آن با گذر شب و روز متوقف نمی شود بلکه خدماتی 
توســط ارگان ها و نهادهای مختلف به صورت ۲۴ ساعته در 
شهر ارائه می شود که این خدمات توسط کمتر شنیده و دیده 

شده است.

وی افزود: از چند سال پیش در یک سنت حسنه و به بهانه شب 
یلدا از پاکبانانی که در شهر اصفهان از ساعات اولیه شب تا صبح 
فعالیت و شهر را تمیز می کنند و پاکیزگی را برای شهروندان به 
ارمغان می آورند، با حضور سر زده مدیران شهری تقدیر می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در یلدای امسال به دنبال خالقیت جدید بودیم، ادامه داد: 
امسال شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جدای از حضور در 
کنار پاکبانان به سایر شب زنده داران شهر، چه آن ها که خارج از 

سیستم شهرداری هستند و چه سایر نیروهای شهرداری مانند 
نیروهای کنترل و نظارت و آتش نشــانان و اورژانس و نیروی 

انتظامی که همگی شب زنده داران شهر هستند، سر زده شد.
پوی با بیان اینکه تالش کردیم اثر فعالیت این افراد را به صورت 
نمادین در این شب به مردم و مجموعه مدیران شهری گوشزد 
کنیم تا بیش از گذشــته زحمات آن ها قدردانی شود، افزود: از 
تک تک شب زنده داران شهر با اهدای »نشان شب زنده دارها« در 
شب یلدا تقدیر شد. معرک نژاد با بیان اینکه به طور ویژه از خانواده 
پاکبانانی که در یک سال گذشته بر اثر حادثه فوت شده اند نیز 
تقدیر شد، تصریح کرد: به نیابت از خانواده تمام پاکبانان از یکی 
از آن ها در برنامه تلویزیونی دعوت و با حضور استاندار و شهردار 

اصفهان تقدیر شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

شب زنده دارهای شهر صاحب نشان شدند

بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی به عنوان بزرگ ترین رویداد 
نمایشگاهی بخش کشــاورزی در منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان 

برپا می شود.
این نمایشگاه که از روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه برپا می شود، ۱۳۵ شرکت 
از ۱۳ اســتان کشــور را گرد هم جمع می کند تا توانمندی های خود را در 
حوزه های نهاده ها، آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، سم و ماشین آالت به 

نمایش بگذارند.
به گزارش ایسنا، این نمایشگاه که بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص داده 
است، میزبان شرکت هایی از استان های اصفهان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان 
شرقی، قم، سمنان، تهران، مرکزی، همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی خواهد بود.

از جمله برندها و شرکت های معتبر حاضر در این نمایشگاه می توان به اصفهان پالست، سبزدشت، 
ابتکار نوین، ورسک اتصال، پایا بسپار، البرز پلیمر جی، آیسان گستر، بهاران قطره، نهالستان قائم، سایان 
لوله، نوید پمپ اسپادان، آوند کشاورز و دلتا دشت اشاره کرد که اعتبار بیستمین نمایشگاه تخصصی 

جامع کشاورزی اصفهان را دو چندان کرده اند.
افزایش 6 هزار مترمربعی در فضای نمایشگاهی، همکاری بیشــتر فعاالن حوزه اتصاالت و آبیاری 
و افزایش ۲۰ درصدی مشــارکت کنندگان و شــرکت های فعال حوزه تولید در این نمایشگاه، از 
جمله ویژگی های نمایشــگاه کشاورزی امسال به شــمار می رود.کشــاورزان، دانشجویان رشته 
کشاورزی، واحدهای مهندسی کشــاورزی، واحدهای تبلیغات و بازاریابی کشاورزی، شرکت های 
صنعتی کشاورزی، نمایندگی ها و بخش های کشــاورزی دولتی، مدیران شرکت های کشاورزی، 
توزیع کنندگان و فروشندگان تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی، کارآفرینان، مزرعه داران، باغداران 
و پرورش دهندگان گل و گیاه، فناوری ها و انجمن های تحقیقاتی، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از 

جمله مخاطبان بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان به شمار می روند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان گفت: بحث درج قیمت 
تولید بر روی ۱۴ قلم کاال کمک می کند تا قیمت مصرف کننده به صورت 
واقعی احصا شود، چراکه سودهای عمده فروشی، خرده فروشی و کرایه حمل 
بین شهری مشخص است و از حاشیه ســودهای غیرواقعی در دل قیمت 

مصرف کننده جلوگیری خواهد کرد.
اکبر عادل مرام در گفت وگو با ایسنا درباره اجباری شدن درج قیمت تولید 
بر روی ۱۴ قلم کاال و تأثیر آن در بازار، اظهار کرد: با توجه به ابالغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان کشور در راستای شفاف سازی نرخ فروش اقالم در سطح عرضه و بازار، مقرر شد 

قیمت تولیدکننده چند قلم کاال بر روی آنها درج شود.
وی توضیح داد: زمانیکه واحدهای تولیدی و صنعتی قیمت فروش درب کارخانه خود را درج کنند، 
الیه های بعدی در سطح عرضه شامل عمده فروش، خرده فروش و شرکت های پخش تنها مجازند که 
سودها و موارد قانونی خود را اعمال کنند. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان با بیان 
اینکه پیشتر در بازار شاهد تخفیف های خارج از عرف در برخی فروشگاه ها بودیم، افزود: این تخفیف ها 
بعضاً این موضوع را به ذهن مصرف کنندگان و افراد ناظر در بازار القا می کرد که قیمت مصرف کننده 
درج شده بر روی کاالها غیرواقعی است. وی تأکید کرد: برای شفاف شدن قیمت ها و حذف حاشیه 

سودهای اضافه، سیاست گذاران تصمیم به درج قیمت تولیدکننده بر روی ۱۴ قلم کاال را گرفت.
عادل مرام تصریح کرد: یکی از مزایای اجرای طرح، این است که دست عوامل دخیل در بازار را برای 

اعمال حاشیه سودهای غیرمعمول، غیرقانونی و غیرمنطقی در بازار کوتاه می کند.
وی درباره این تصمیم و کمکی که می تواند به ثبات قیمت ها در بازار کند، گفت: بخش عمده ای از 
نوسانات بازار به مباحث تأمین کاال برمی گردد که اگر کاال به وفور عرضه شود، معموالً نوسانات شدید 
قیمتی را در بازار نخواهیم داشت و زمانی که تأمین کاالها از مبادی تولید داخل و یا واردات با مشکل 

مواجه شود، شاهد نوسانات قیمتی هستیم که این امر می تواند به کنترل بازار کمک کند.

از روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه؛

اصفهان میزبان نمایشگاه کشاورزی کشور می شود
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان تاکید کرد؛

حذف حاشیه سودهای اضافه با درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم کاال



باج افزار پیسا مدتی است که با رمزگذاری 
فایل هــای کســب و کارهــای مختلف 
مشــکالت زیادی ایجاد کرده و تشــدید 
حمــالت آن موجب نگرانی جدی شــده 

است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، باج افزار پیسا 
از ماه نوامبر فعالیت خــود را آغاز کرده و 
بررسی های مؤسســه ان سی سی گروپ 
نشان می دهد حمالت آن به سازمان های 
دولتــی از آن زمان تاکنــون ۴۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
 پیســا اطالعاتی را از بیش از ۵۰ سازمان 

مختلف در یک ماه اخیر در فضای مجازی 
منتشــر کرده و قربانیان خود را تهدید به 
نشــت اطالعات بیشــتر در صورت عدم 
پرداخت باج می کند. بر اســاس گزارشان 
سی سی گروپ، پیسا در کنار دو باج افزار 
کنتی و الک بیت سه بدافزار فعال و برتر در 

اینترنت است.
کشــورهای مختلف اروپایــی و مقامات 
آمریکایی در تالش برای شناسایی عوامل 
پشت پرده طراحی پیسا هستند، اما هنوز 
در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده اند.

 پیســا که به مسپینوزا هم شــهرت دارد 

توسط برخی گروه های جنایتکار هم برای 
باج گیری مورد استفاده قرار گرفته است.

از جمله قربانیان پیسا می توان به مؤسسات 
و نهادهــای فعــال در حوزه بهداشــت و 
درمان، ده ها شرکت خصوصی، نهادهای 

دولتی و صنایع مختلف اشاره کرد.
 برای فریب کاربران و نفــوذ این باج افزار 
به رایانه های شرکت ها و نهادهای مختلف 
معموالً از حمالت فیشــینگ اســتفاده 
می شود. ۱۴۰ ســازمان و قربانی این باج 
افزار آمریکایی و ۹۶ مــورد از آنها اروپایی 

بوده اند.
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اقتصاد نوین

ان سی سی گروپ بررسی کرد؛

 حمله باج افزار
  »پیسـا« به انبـوه

 کسب و کارها

با تشــدید بحث ها برسروب 
۳، اتریوم وغیرمتمرکزسازی، 
ایــالن ماســک، مدیرعامل 
تســال  شــرکت های 
بــا  اســپیس ایکس،  و 
انتشــارتوییتی علت عالقه و 
حمایت خــود از دوج کوین 
را اعــالم کــرد. درروزهای 
گذشــته، جــک دورســی، 
مدیرعامل ســابق توییتر، با 
انتقاد از روند توسعه وب ۳ و 
اتریوم، نگرانی هایی را درمورد 
افزایــش مالکیــت و کنترل 
شــرکت های ریســک پذیر 
)VCs( و متمرکزدرپروژه های 
این حوزه مطرح کرد. پس از 
آن، ماسک و بیلی مارکوس، 
یکی از خالقــان دوج کوین، 
نیز به این جریان پیوســتند. 
مارکوس نوشت: بیت کوین 
فقط به افراد ثروتمنِد جدید 
قدرت می دهد. ماسک پاسخ 
داد: به همین دلیل است که 
من طرفداردوج هســتم. در 
همین تاپیک، دورسی توضیح 
داد: من ضد اتریوم نیستم. من 
ضد متمرکزبــودن، مالکیت 
شــرکت های ریســک پذیر، 
نقطــه آســیب پذیر مرکزی 
و دروغ هــای تحــت کنترل 
شرکت ها هســتم. اگر هدف 
شما غیرمتمرکز بودن است، 
به شما قول می دهم که اتریوم 
نیست. می خواهید باور نکنید 
یا به مــن اعتماد نکنید! فقط 
به فاندامنتال هــا نگاه کنید. 
این هفته، ماســک و دورسی 
به طور مستقل در مورد وب 
۳ ابراز نگرانی کردند. ماسک 
در توییتی نوشــت: من فکر 
نمی کنم وب ۳ واقعی باشد. 
در حال حاضر به نظر می رسد 
بیشتر یک کلمه کلیدی برای 
بازاریابی باشــد تا واقعیت. او 
ســپس با یک توییــت دیگر 
ادامه داد: آیا کســی وب ۳ را 
دیده اســت؟ من نمی توانم 
آن را پیدا کنــم. مدیرعامل 
تســال از حامیان بزرگ دوج 
کوین اســت، تا جایی که در 
میان اعضــای جامعه کریپتو 
از او بــه عنــوان پــدر دوج 
)Dogefather( یاد می شود. 
او اخیراً اعــالم کرد که عالوه 
بر بیت کویــن و اتریوم، دوج 
کوین نیز دارد. ماســک که 
توســط مجله تایم به عنوان 
شخصیت سال ۲۰۲۱ انتخاب 
شده است، هفته گذشته اعالم 
کرد که شرکت خودروسازی 
تسال DOGE را برای پرداخت 
هزینــه محصــوالت خــود 
می پذیرد. اوبیت کوین را یک 
ابزار ذخیره ارزش و دوج کوین 
را بهتریــن ارزدیجیتال برای 
انجام تراکنش هــا می داند. 
درمــاه اکتبر نیز، ماســک 
درحمایت از دوج کوین گفته 
بود: با افراد زیادی درخطوط 
تولید تسال یا ساخت موشک 
درشرکت اسپیس ایکس که 
دوج کوین دارنــد، صحبت 
کــردم. آن ها کارشناســان 
مالی یا فناوران ســیلیکون 
ولی نیستند. به همین دلیل 
است که تصمیم گرفتم از دوج 
کوین حمایت کنم، احساس 

می کردم رمزارز مردم است.

دیدگاهجالب»پدردوج«درباره»دوجکوین«

ایالنماسکدوجکوین
را»رمزارزمردم«میداند!

رمـزارز
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به برنامه »افزایش ضریب نفوذ خدمات در 
استان های کم برخوردار«، گفت: تاکنون 
دانش بنیانهای ۵ اســتان از تســهیالت 
صندوق نواوری در قالب این برنامه بهره 

مند شده اند.
دکتر علی وحدت اظهار کــرد: در حال 
حاضر بالغ بر ۷۰ نوع خدمت متناســب 
با چرخه عمر شرکتهای دانش بنیان در 
قالب سه دسته تسهیالت و ضمانت نامه 
ســرمایه گذاری و توانمندسازی توسط 
صندوق به شــرکتهای دانش بنیان ارائه 
شده است. وی با اشاره به برنامه صندوق 
نوآوری و شکوفایی در خصوص شرکتهای 
دانش بنیان مســتقر در مناطق محروم 
افــزود: برنامــه »افزایش ضریــب نفوذ 
خدمات صندوق نوآوری و شــکوفایی« 
در استان های کم برخوردار را از دو الی ۳ 
ماه گذشته آغاز کردیم تا شرکتهای دانش 
بنیان، فناور و خالق این استان ها بتوانند 
محصوالت فناورانه ای را به تولید برسانند.

به گفته وی، این طرح در راستای تقویت 
مزیت هــای فناورانه بومــی و منطقه ای 
استان های کم برخوردار و محروم و توزیع 
عادالنه منابع دولتی در سراســر کشور 

اجرایی می شود.
رئیس هیئت عامل صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی با بیان اینکه ایــن برنامه با 
همکاری مرکز شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان معاونت علمــی و فناوری و 
بــا محوریت پارکهــای علــم و فناوری 
اجرا می شــود، گفت: این طرح با تمرکز 
بر اســتان های کم برخوردار سیستان و 

بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمد، 
گلستان، کردســتان، آذربایجان غربی، 
لرستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
چهارمحال و بختیاری و ایالم آغاز به کار 

کرده است.
وی در خصــوص برنامه »ضریب نفوذ در 
استان های کم برخوردار« افزود: این برنامه 
شــامل فعالیت های مختلــف از مراحل 
اولیه آشنایی شرکت های دانش بنیان و 
فناور با خدمات صندوق در قالب جلسات 
عمومی و اختصاصــی معرفی خدمات 
صندوق و تسهیل گری اســتفاده از آنها 
شامل مشاوره تلفنی و حضوری تک به تک 
برای هر شرکت، حضور تیم صندوق در 
هر استان به همراه مدیران صندوق های 
عامل، بررسی نیاز شــرکت ها و تنظیم 
مصوبه و انعقاد قــرارداد در محل همان 

استان )در قالب تسهیالت قرض الحسنه و 
کم بهره، ضمانت نامه های پیمان، مشارکت 
و ســرمایه گذاری و خدمــات باالعوض 
توانمندسازی(، تعریف رویدادهای حل 
مساله در صورت درخواست استان و حل 

مشکالت شرکت ها می شود.
وحدت با تاکید بر اینکه برنامه »ضریب 
نفوذ در اســتان های کم برخــوردار« از 
آشنایی دانش بنیان های مناطق محروم 
با تسهیالت صندوق تا مرحله دریافت این 
تسهیالت ادامه دارد، گفت: در صورتیکه 
نیاز بــه تقویت صندوق اســتانی جهت 
اجرایی سازی برنامه باشد تأمین مالی از 
طریق تخصیص خط اعتباری، خط جعاله 

و خط استقرار و خط ویژه اتفاق می افتد.
به گفته وی، در حال حاضر این اقدامات 
برای استان های سیستان و بلوچستان، 

ایالم، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد و کردستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه تا پایــان آذرماه، مبلغ 
یکصد و یازده میلیارد و هشتصد و پنجاه 
و نه میلیون تومان به ۸۸ شــرکت دانش 
بنیان در استان های محروم اختصاص یافته 
است، گفت: همچنین مبلغ پانزده میلیارد 
تومان برای تأمین نیاز مالی شرکت های 
خالق و فنــاور از طریــق صندوق های 
عامل )صندوق هــای پژوهش و فناوری( 

اختصاص یافته است.
وحدت افزود: تأمین مالی صندوق نسبت 
به برگزاری رویدادهای شبکه ســازی و 
تبادل فناوری و ارائــه خدمات آموزش و 
مشاوره به ۱۹۲ شــرکت ها دانش بنیان 
مستقر در این اســتان ها نیز تحت برنامه 
توانمندسازی تعریف و اجرایی شده است.

نحوه حمایت از دانش بنیانهای تشریح شد:

ارائه ۷۰ نوع خدمت در استانهای محروم
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهانخبرداد:

تعطیلیمدارساصفهانو۱0شهرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تعطیلی فعالیت آموزشی حضوری در کلیه مقاطع 
و سطوح آموزشی اعم از دولتی و غیردولتی، مدارس استثنایی، مهدکودک ها و آموزشگاه های زبان و 
علمی آزاد در روز سه شنبه در شهرهای اصفهان، شاهین شهر، خمینی شهر، دولت آباد، زرین شهر، 

مبارکه، فوالد شهر، فالورجان، کاشان، آران و بیدگل و نجف آباد خبر داد.

تشکیلجلسهویژهکارگروهشرایطاضطرارآلودگی
ایرج حشمتی با اشاره به اطالعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان، اظهار کرد: با توجه 
به پیش بینی های به عمل آمده از سوی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر استمرار شرایط پایداری 
هوا در منطقه، نهمین جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا بعد از ظهر دوشنبه به ریاست معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد و پس از ارائه گزارش های 

الزم توسط دستگاه های متولی، تصمیاتی برای اعمال در روز سه شنبه هفتم دی ماه گرفته شد.

تعطیلیفعالیتآموزشیحضوریدرکلیهمقاطعوسطوح
دبیر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان از تعطیلی فعالیت آموزشی حضوری در کلیه مقاطع 
و سطوح آموزشی اعم از دولتی و غیردولتی، مدارس استثنایی، مهدکودک ها و آموزشگاه های زبان و 
علمی آزاد در روز سه شنبه خبر داد و گفت: این فعالیت های آموزشی در شهرهای اصفهان، شاهین شهر، 
خمینی شهر، دولت آباد، زرین شهر، مبارکه، فوالد شهر، فالورجان، کاشان، آران و بیدگل و نجف آباد با 

پیگیری اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از ســاعت ۶ تا ۲۲ خبر داد و افزود: برخورد با انواع وسایل 
نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو در شهر اصفهان با پیگیری راهور شهرستان و معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تشدید می شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین از 
تعطیلی کامل واحدهای سنگ شکن و سنگ کوبی پیرامون شهر اصفهان با پیگیری سازمان صمت و 
شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد. به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان، وی با اشاره به ممنوعیت انواع فعالیت های ورزشی در فضای باز پارک ها، بوستان ها و 
ایستگاه های ورزشی با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان استان اشاره کرد و افزود: فعالیت های عمرانی 
همراه با آلودگی نظیر خاکبرداری و خاکریزی در شــهر اصفهان در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان با 

پیگیری شهرداری اصفهان متوقف می شود.

سرپرست سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اصفهان گفت: 
تأسیس »صندوق پیشرفت 
و عدالت ایران« در استان ها 
از جمله اصفهان، اقدام موثری 
در جهت تمرکــز ُزدایی در 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ است.
محمدرضا قاسمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
ایجاد »صندوق پیشــرفت و عدالت ایــران« در همه 
استان ها در الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است 
که بر اســاس آن اختیار بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان 
به منظور حمایت از طرح های عمرانی و بخش خصوصی 

با مشارکت یا یارانه تسهیالت به استان واگذار می شود.
وی بابیان اینکه این نخستین بار است که اختیار خوبی 
بدین شکل به استان ها واگذار می شود، اظهار داشت: 
تاکنون بخش زیادی از این اعتبارات به پیگیری های 
جداگانه از تهران نیاز داشت اما با پیش بینی تأسیس 
این صندوق، تمرکززدایی به صورت اجرایی درآمده و 
اعتبارات صندوق در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان قرار می گیرد.
قاسمی با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به صندوق 
پیشرفت و عدالت ایران در استان ها در معاونت اقتصادی 
سازمان برنامه وبودجه در حال پیگیری است و قبل از 
صدور قانون بودجه، ابالغ خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
اعتبار اولیه این صندوق برای اســتان ها بالغ بر ۲ هزار 
میلیارد تومان است اما در آینده می توان مازاد درآمد، 
فروش اموال و حقوق مالکانــه را به منابع این صندوق 

اضافه کرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
با تأکید بر اهمیت راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت 
ایران، اضافه کرد: الزم اســت از منابع این صندوق بر 

اساس اسناد آمایش و بادید بلندمدت استفاده شود.
وی همچنین بابیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت 
انقباضی بسته شده که این کار برای مقابله با تحریم ها، 
ضروری است، گفت: کسری عملیاتی بودجه در سال 
۱۴۰۰ معادل ۴۶۰ هــزار میلیارد تومــان بود که در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش 
یافت که به قیمت جاری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کم 

شده است.
قاسمی یکی دیگر از نکات قابل توجه در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ را افزایش سن بازنشســتگی دانست و گفت: 
تاکنون فشار زیادی به صندوق های بازنشستگی برای 
پرداخت حقوق بازنشســتگان واردشده است و اگر به 
همین شکل حرکت کنیم همه بودجه جاری باید صرف 

حقوق بازنشستگان شود.

وی بابیان اینکه سن بازنشســتگی در کمتر کشوری 
۳۰ سال است، خاطرنشان کرد: بر اساس الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی در کشور ۲ سال افزایش 
می یابد و فرصتی در اختیار صندوق های بازنشستگی 
قرار می گیرد تا برای تقویت منابع خود به منظور پرداخت 

حقوق اقدام کنند.
وی درباره بودجه ســال ۱۴۰۱ استان اصفهان بابیان 
اینکه ما نسبت به پارســال ۲ هزار میلیارد تومان )از 
محل صندوق پیشــرفت و عدالت ایران( اضافه تر در 
اختیارداریم، توضیح داد: همواره تصور بر این بوده است 
که میزان مالیات در استان بیشتر از بودجه ای است که 

دریافت می کنیم اما درواقع این گونه نیست.
قاسمی توضیح داد: زمانی که طرح های عمرانی استان 
در بخش هایــی مانند دانشــگاه ها و آموزش وپرورش 
حقوق خود را از منابع ملی دریافت می کنند، سازمان 
برنامه وبودجه موفق شده است ۵۰ درصد طرح ها را برش 
استانی بزند که اگر آن ها را باهم جمع کنیم می بینیم که 
۳۴ هزار میلیارد تومان از کشور می گیریم و ۳۱.۲ هزار 
میلیارد تومان پرداخت می کنیم به عبارتی ما کسری 

تراز ۲ هزار میلیارد تومان داریم.
وی همچنین درباره روند استخدامی ایثارگران توضیح 
داد: مسائلی در این زمینه وجود داشت که با برگزاری 
جلسه هایی با بنیاد شهید و استعالم از ارشدهای نظامی 
اســتان آن ها را پیگیری و حل کردیم و از حدود ۸۰۰ 
پرونده ای که در اختیار ما قرار داشت تاکنون حدود ۷۰۰ 
پرونده با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی 
و مسائل آن ها برطرف شد و کار سایر پرونده ها نیز در 

حال انجام است.
به گزارش ایرنا، بر اســاس اطالعات مندرج در پایگاه 
اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، جمع 
مالیات پیش بینی شده سال آینده استان اصفهان به ۳۱ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود ۸۵ درصد 
افزایش را نسبت به سال جاری نشان می دهد اما بخش 
اعظم این افزایش از محل ارزش افزوده و پایه های جدید 
مالیاتی نظیر خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس 

تأمین می شود.
در بخش مصارف استانی هم یک هزار و ۸۷۲ میلیارد 
تومان صرف تملــک دارایی های ســرمایه ای یعنی 
طرح های عمرانی اســتان و یک هزار و ۲۷۲ میلیارد 
تومان مصروف پرداخت حقــوق و هزینه های جاری 
دستگاه های استانی می شود که بر این اساس، اعتبارات 
تملک استانی سه درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ 

درصد افزایش یافته است.
اســتان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 

جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.

بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی می شود:

 تأسیس صندوق پیشرفت وعدالت
 دراصفهان اقدام موثری درمسیر تمرکززدایی

گفتوگو
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مدیرعامل ســابق مخابرات ایران 
گفــت: همراهــی و همگامی با 
 ،ICT تغییرات روز افــزون حوزه
ضرورت ماندگاری و بقا در دنیای 
پیشگام حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات است.
رســول ســراییان گفت: یکی از 
صنایع که باالترین تغییرات را از 
جهت سرعت و ارائه دارد صنعت 
مخابرات و ارتباطات اســت. وی 
افزود: ضرورت تغییــر با توجه به 
شرایط ســخت کرونایی بیشتر 
دیده می شود که در سال گذشته 
این نقش به خوبی ایفا شده است. 
سراییان گفت: با توجه به تاکیدات 
دولت جدیــد امیدواریم در تمام 
سطوح بستر فناوری پیاده شده و 
کسب وکار فناوری رونق مجددی 

بگیرد.
وی افزود: در نگاهی عام تر به حوزه 
ارتباطات و فراتر از مخابرات، سه 
دسته چالش دیده می شود. دسته 
اول با توجه بــه نوع خدمات قابل 
ارائه در این دسته و همچنین وجود 
نهادهای متعــدد کنترل کننده 
اســت که یکی از موارد اساســی 

است.
مدیرعامل سابق مخابرات خاطر 
نشــان کرد: این نهادها می توانند 
هم کمک کننده باشند و هم مانع 
توسعه شوند. بنابراین باید از تعدد 
نهادهای تصمیم گیرنده و موازی 
کاری حتــی االمــکان در جهت 

مثبت استفاده شود.
وی گفت: در حوزه منابع و سرمایه 
گذاری، نیز با چالش های مواجهه 
هستیم. سرمایه گذار نگرانی هایی 
در خصوص بازگشت سرمایه دارد 
که اگر فضای امن برای این سرمایه 
گذاری فراهم شود مشکالت حل 
می شــود. وی افــزود: در صنعت 
تلکام ساالنه حداقل ۱۵ درصد از 
درآمد باید سرمایه گذاری شود تا 

این صنعت پیشرفت کند.
دکتــر ســراییان خاطر نشــان 
کرد: فضای کشــور برای جذب و 
نگهداشت نخبگان و منابع انسانی 
فناوری اطالعات چندان مطمئن 
و مســاعد نیســت و این چالش 
نیز با توجه به حضــور نخبگان تا 
حدی قابل حل اســت. وی افزود: 
تســهیل ورود نخبگان به صنایع 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها رمز 
جهش در صنعت فناوری اطالعات 

و مخابرات است.
دکتر ســراییان گفت: آینده حوزه 
ارتباطات در بین صنایع پرفروغ ترین 
است و در کالن روندهای جهانی، 
اکنــون ارتباطات چــون به مرز 
سایه صنایع ورود پیدا کرده است. 
مدیرعامل وقت شرکت مخابرات 
ایــران خاطر نشــان کــرد: مدل 
همکاری بین بخشی بین صنایع را 
در کشورمان همانند کشوری توسعه 
یافته باید تمرین کنیــم و در این 
صوررت است که می توانیم امیدوار 
باشیم در کشورمان نیز فناوری ها به 
موازات تکنولوژی پیشــرفت کند. 
وی افزود: خوشبختانه یا متاسفانه 
فرصت کوتاهی بــرای همگامی با 
تحول دیجیتال باقی مانده اســت 
و در صورت عدم اســتفاده از این 
فرصت، صنعت ICT عقب می ماند 
و در صورت اســتفاده و همگامی 
جهش عظیمی هم در حوزه های 
صنایع دیگر و هم در کلیت صنعت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد 

خواهد شد.

مؤلف و پژوهشگر عرصه حقوق بین الملل از احتمال رییس جمهوری رباتیک نوشت؛

حقوق وروابط بین الملل در عصر 
هوش مصنوعی

طبق گزارشی جدید دولت ژاپن به شرکت هایی که پتنت هایی با 
کاربردهای نظامی احتمالی را محرمانه نگه دارند، پاداش پرداخت 
می کند. به نوشته نشریه نیکی پتنت های تحت بررسی در قانون 
پیشنهادی امنیت اقتصادی شامل فناوری هایی می شوند که به 
توسعه سالح های هسته ای و نوآوری های پیشرفته مانند فناوری 
کوانتومی کمک می کند. این درحالی است که دفتر نخست وزیر و 
دفتر ثبت پتنت ژاپن هیچ اظهارنظری در این باره نکرده اند. البته 
فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعالم کرده امنیت اقتصادی کشور 
را به اولویت خود تبدیل می کند.  دولت او تصمیم دارد پاداشــی 
معادل درآمد ۲۰ سال اعطای لیسانس فناوری های مورد نظر را به 

شرکت هایی دهد که تحت این قانون قرار می گیرند. 

چهارچوب این قانون ماه آینده ارائه می شود و قرار است کابینه آن 
را در ماه فوریه تأیید کند. پیش بینی می شود قانون مذکور از آوریل 

۲۰۲۳ اجرایی شود.

باج دادن برای محرمانه نگه داشتن ثبت اختراع ها

شرکت های ژاپن که باج گیر شدند

گجت
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مدیرعامل سابق مخابرات 
ایران عنوان کرد:

همراهی بازیگران 
حوزه ICT ضرورت 
بقا در دنیای فناوری

نقش هوش مصنوعی هر روز در زندگی ما بیشتر و 
بیشتر می شود. شروع توسعه این تکنولوژی در واقع 
به چند دهه قبل برمی گردد؛ یعنی زمانی در دهه 
۵۰ میالدی که دانشگاه دارتموث در ایاالت متحده 
یک پروژه تحقیقات تابستانی را به هوش مصنوعی 
اختصاص داد. ریشه های هوش مصنوعی را حتی 
می توان در عمق بیشتری از تاریخ و در فعالیت های 
»آلــن نیوئل«، »هربــرت ای. ســیمون« و »آلن 
تورینگ« جست وجو کرد. آزمون مشهور تورینگ 
در دهه ۱۹۵۰ میالدی توسط او در مقاله ای مطرح 
شد. این مقاله یکی از اولین اسنادی است که در آن 
به وجود آمدن ماشــین های هوشمند پیش بینی 
شده اســت. با این حال مقوله هوش مصنوعی تا 
پیش از معرفی شدن ســوپرکامپیوتر »دیپ بلو« 
توسط کمپانی IBM هنوز توجه جهانیان را به خود 

جلب نکرده بود.
الگوریتم های هــوش مصنوعی برای ســال های 
متمادی اســت که در دیتاسنترها و کامپیوترهای 
بزرگ اســتفاده می شــوند، ولی حضــور آنها در 
حوزه لوازم الکترونیک مصرفی به سال های اخیر 
برمی گردد. آلن تورینــگ در دهه ۱۹۵۰ میالدی 
یک جمله ای دارد که می گوید: پیشــنهاد می کنم 
این پرسش بررسی شود که آیا ماشین ها می توانند 

فکر کنند؟
واقعیت امروزی هوش مصنوعــی آنچه به آن تا به 
االن دست یافته شده و آنچه شــاید ممکن باشد 
دست یابد؛ بســیار هیجان انگیز است، اما با هوش 
مصنوعی در داســتان های علمی و تخیلی فاصله 

زیادی دارد. در این نوشتار قصد داریم تا به صورت 
مشــخص به تاثیرات هوش مصنوعی بر آینده در 
حوزه حقوق روابط درســطح بین الملل بپردازیم. 
به نظر می رســد امنیت بین الملــل و روابط بین 
الملل جاذبه های جدیدی بــرای ابتکارات هوش 
مصنوعــی و برنامه های کاربردی اســت. در میان 
تمامی بخش های رفتاری انســان، شاید سیاست 
دشوارترین رفتاری است که بتوان آن را به صورت 
اتوماســیون در آورد. سیاســت به طور ذاتی امر 
بسیارپیچیده ای اســت که پیچیدگی رفتار انسان 
هم به عنوان یک فرد و هم در ابعــاد اجتماعی را 
انعکاس می دهد. این پیچیدگی در ســطح روابط 

بین الملل بسیار واقعی تر به نظر می رسد.
در آینده نه چنــدان دور با پدیدار شــدن هوش 
مصنوعی در سطح انسانی به نظر دور از ذهن است، 
که بتوان آن را هوش مصنوعی عمومی نامید. حتی 
اگر پیشرفت در این زمینه سریع تر از پیش بینی ها 
باشــد، مقاومت قابل توجهی در برابر ایده تبدیل 
مسئولیت به ماشین وجود دارد. امروزه می توان این 
موضوع را به ویژه در مباحث مربوط به اتومبیل های 
بدون سرنشــین و سیستم ســالح های رباتیک 
مشاهد کرد. بنا براین پیش بینی جهانی که در آن 
عناصر تصمیم گیری سیاسی توسط ماشین ها در 
کلیت آنها، بدون داشــتن تصوری از دنیای کاماًل 

متفاوت هوشمند آینده، بسیار دشوار است.
شــاید تا همین ۱۰ سال پیش اســتفاده از هوش 
مصنوعی و نقش آن در زندگی عادی ما تنها محدود 
به مواردی محدود و بســیار فنی بود که جز اهل 

فن توانایی فهم آن را نداشــتند اما حاال می توان 
گفت هوش مصنوعی جزیــی از زندگی عادی ما 
انسان هاســت. آیا ما می توانیم در آینده تصور یک 
رئیس جمهور یا نخســت وزیر رباتیک را داشــته 
باشیم؟ تا به االن دور از ذهن می آید، اما این بدان 
مفهوم نیســت که هوش مصنوعی بر سیاســت 
و روابط بیــن الملل تأثیر قابل توجــه ای نخواهد 
گذاشــت. این تأثیر از طریق تغییر در روش های 
تصمیم گیری و یا اطالعات انســان های تصمیم 
گیرنده بروز و ظهور پیدا خواهد کرد، تا جایی که 
اجازه ندهند هوش مصنوعی تصمیم گیرنده باشد. 
مالحظه کاربرد هوش مصنوعی در روابط بین الملل 
به درستی شامل ســاختارهایی است که تصمیم 
گیرندگان از آن حمایت می کنند و ســرعتی که با 

آن تصمیمات گرفته می شود.
می توانیم این گونه بگوییم که سیستم های هوش 
مصنوعی جایگزین انســان ها در ســطوح باالی 
تصمیم گیری نخواهد شــد اما به طور فزاینده ای 
هوش مصنوعی بخشــی از فضایی خواهد شد که 
تصمیم گیرندگان انسانی در آن فضا عمل می کنند. 
این ســیر تکاملی هم فرصت هایی بــزرگ و هم 
خطرات قابل توجهی را به وجود می آورد، بنابراین 
توجه به تاثیرات بالقوه در مراحل اولیه بسیار حیاتی 
است. کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی 
به ســرعت در حال افزایش اســت و سیستم های 
نوین مبتنی بر پردازش زبان طبیعی به تدریج در 
حال به عهده گرفتن بخشی از وظایف حقوقدانان 
هستند. کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی 

بر این اعتقاد هستند که در کشورهای قدرتمند و 
پیشرفته جهان وکال تا حدود ۱۰ سال آینده شغل 
خود را از دســت خواهند داد زیرا؛ نــرم افزارهای 
مبتنی بر تکنولوژی هوش مصنوعی در حال حاضر 
امکان تهیه قراردادهای دقیق، تحلیل قراردادها و 
اسناد حقوقی موجود و پیشبینی آرای دادگاه ها را 

فراهم کرده اند.
هوش مصنوعــی در نهایت ممکن اســت قادر به 
اجرای تمامــی وظایف عملیاتی یا شــناختی که 
هوش انســانی در حال حاضر بــرای آن ضروری 
است، باشــد. اما با توجه به این احتمال که چنین 
هوش مصنوعی دهه ها یا حتی قرن ها برای توسعه 
یافتن نیاز داشته باشد، تحلیل گران و سیاستمداران 
کنونی ممکن اســت به طور منطقی روی وظایف 
اختصاص داده شــده به هوش مصنوعی در کوتاه 
مدت تمرکز کنند. این چنین وظایفی به شدت به 

قابلیت های هوش مصنوعی بستگی دارد.
 البته ماشین ها قادر به پردازش داده های بسیار زیاد 
و به صورت بسیار سریع هســتند. آن ها همچنین 
می توانند حجم اطالعات بســیار باالتری را نسبت 
به ذهن انســان را، در اختیار قرار بدهند. در حوزه 
قانونگذاری می توان به طور خالصه گفت؛ کنگره 
ایاالت متحده آمریکا اخیراً کمیته ای را برای بررسی 
ابعاد قانونی مســائل مرتبط با هوش مصنوعی را 
تشکیل داده اســت. در اروپا نیز پارلمان اروپا در 
حال بررســی موارد مرتبط با این مسئله هستند 
از جمله اینکه چگونه می توانند مسئولیت کیفری 
مرتبط با خودورهای خودران را حل کنند. در آسیا 

نیز شورای دولتی این کشور در حال بررسی آیین 
نامه های جدیدی برای بحث هــای قانونی مرتبط 
با هوش مصنوعی اســت به خصوص اینکه کشور 
بزرگ چین ســرمایه گذاری ســنگینی را صرف 

توسعه این حوزه از فناوری کرده است.
 به ایــن ترتیب امــروزه روند غالــب در مجالس 
قانونگــذاری اغلب کشــورها تعییــن خطوط و 
حرکت به نحوی اســت که قوانین تصویب شــده 
به طور مستقیم در راستا و متناســب با نیازهای 
نظام های تصمیم گیری ماشینی باشد. البته نگرش 
کشورهای مختلف متناسب با نظام سیاسی آنها نیز 

درباره این مسئله فرق می کند. 
تفاوت هایی که گاه ممکن است به ایجاد دو قطب 
متفاوت در قوانیــن مرتبط بــا بحث های هوش 
مصنوعی در دنیای آینده بیانجامــد. با مروری بر 
موارد مطرح شــده می توان گفت کــه نظام های 
حقوقی در سراسر جهان، تازه در ابتدای راه مواجه با 
هوش مصنوعی مستقل هستند. به طور حتم هوش 
مصنوعی همان طور که سایر عرصه ها را تحت تأثیر 
قرار داده اســت، نظام های حقوقی در دنیا را متأثر 

خواهد کرد.
در شــرایط فعلی هر نظام حقوقی که دراین مسیر 
زودتر از بقیه وارد عمل شود می تواند در تحت تأثیر 
قراردادن رویه های مشــابه در دنیا پیشتاز باشد. 
مســئله که باید مد نظر متولیان نظام حقوقی در 
جمهوری اسالمی ایران نیز قرار بگیرد. به خصوص 
آنکه کشور عزیزمان ایران همواره کشوری پیشتاز 

در این حوزه است.

شاید تا همین ۱0 سال پیش استفاده از هوش مصنوعی و نقش آن در زندگی عادی ما تنها محدود به مواردی محدود و بسیار 
فنی بود، اما حاال می توان گفت هوش مصنوعی جزیی از زندگی عادی ما انسان هاست. محمد مهدی سیدناصری، مدرس و 
پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین الملل و نویسنده کتاب هایی چون »مقررات حاکم بر معامالت اوراق بهادار در ایران 
و امارات«، »سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ دربارهٔ سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور 
سازمان ملل متحد«، »قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری: ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق 

کیفری ایران«، »گروه ویژه اقدام مالی )FATF( را بهتر بشناسیم: ۴8 پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام 
مالی به زبان ساده« و »دیوان بین المللی دادگستری را بهتر بشناسیم: ۴8 پرسش و پاسخ درباره دیوان بین المللی 
دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری« در تازه ترین یادداشت خود به مسئله روابط 

بین الملل در عصر هوش مصنوعی پرداخته است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:

 فرهاد احمدی :    در ۲ سال اخیر که ویروس کرونا کسب و کارهای 
سنتی را به شدت با مشکل مواجه کرده، مشاغل آنالین بیشتر از همیشه 
محبوب شده اند. به همین دلیل اکثر مشاغل سنتی در حال ورود به 
فضای مجازی هستند. از زمان ظهور ویروس کرونا، کسب و کارهای 
زیادی در سراسر جهان به مشکل خوردند و رکودی بزرگ و سنگین 
بر آن ها حاکم شد. نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان کسب و کارهای 
فیزیکی، فروشــگاه های بزرگ و مغازه ها مجبور شدند برای مدتی 
تعطیل کنند. نکته مهم ماجرا این جاست که آمارها نشان می دهند 
باوجود رکودی که در اکثر بازارها به وجود آمده اســت، میزان خرید 
مردم حتی از قبل هم بیشتر شده است. درحالی که مشاغل سنتی 
از کرونا ضربه خوردند، اما مشاغل اینترنتی و برخط در جذب مشتری 
رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند. به گزارش مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی ارزش معامالت کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به سال ۱۳۹8 رشد 4 برابری داشته است. البته پیش از این هم 
پیش بینی می شد که مشاغل اینترنتی بتوانند جای کسب و کارهای 
سنتی را بگیرند، اما هیچ کس انتظار چنین رشد پرسرعتی را نداشت.

  آینده مشاغل سنتی و جایگاه کسب و کارهای آنالین
پیش بینی در مورد آینده کسب و کارها چندان ساده نیست، با این 
حال وضعیت فعلی جهان و عدم توقف ویروس کرونا نشان می دهد که 
رشد خرید اینترنتی همچنان ادامه خواهد داشت. در کنار رشد سریع 
مشاغل اینترنتی، باید میزان رضایت مردم از خریدهای آنالین را هم 
درنظر گرفت. استقبال گسترده از خرید اینترنتی نشان می دهد که 
مردم از این شیوه خرید رضایت دارند. با این وجود حتی در صورت 
نابودی کامل کرونــا، باز هم عده زیادی از مــردم ترجیح می دهند 

خریدشــان را اینترنتی انجام دهند. از این موضوع می توان نتیجه 
گرفت که مشاغل ســنتی، باید زودتر به فکر ورود به فضای مجازی 
باشند. در غیر این صورت ممکن اســت بخش بزرگی از بازار خود را 

از دست بدهند.

  راه حل ساده برای مجازی کردن کسب و کارهای سنتی
در حال حاضر کسب و کارهای سنتی نقش مهمی در اقتصاد و ایجاد 
شغل در کشور دارند. راه نجات این نوع از کسب و کارها و جلوگیری 
از بیکار شدن درصد باالیی از افراد جامعه این است کسب و کارهای 
سنتی هم وارد فضای مجازی شوند. البته همین االن هم بسیاری از 
مشاغل فیزیکی، به صورت اینترنتی هم فعالیت دارند و تعداد زیادی 
هم در حال آنالین کردن کسب و کارشان هستند. مشکل این جاست 
که روند وارد شدن مشاغل ســنتی به فضای اینترنت چندان سریع 
نیست.  آمارهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می دهد که 
تعداد سایت های اینترنتی دریافت کننده اینماد در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به سال ۱۳۹8 دو برابر شده است. هم اکنون بیشتر از ۳۵۰ هزار سایت 
اینترنتی به عنوان کسب و کار مجازی در کشور فعالیت دارند. عالوه بر 
این، کسب و کارهای زیادی خواستار ساخت سایت در اینترنت برای 
کسب درآمد از فضای مجازی هستند. با این وجود چرا هنوز تعداد 

زیادی از کسب و کارها وارد فضای مجازی نشده اند؟

  نداشــتن اطالعات کافی، دلیل اصلی جاماندن از درآمد 
اینترنتی

تأثیر اینترنت به خصوص در چند ســال اخیر به همه ثابت شــده 
است. فضای آنالین کشــور محل خوبی برای راه اندازی کسب و کار 

و کارآفرینی است. مانع اصلی راه اندازی کسب و کار در اینترنت، 
ناکافی بودن اطالعات مردم اســت. همین االن درصد باالیی از 
کسب و کارهای سنتی می خواهند فروش اینترنتی داشته باشند، 
اما مشکل این است که شیوه ارائه محصول در اینترنت را نمی دانند. 
عدم اطالع از نحوه کســب درآمد از اینترنت باعث شده است که 
دیواری نامرئی بین مشاغل سنتی و فضای آنالین کشور ایجاد شود. 
کسب و کارهایی هم که پشت این دیوار مانده اند، هر روز از این بابت 
ضررهای زیادی را متحمل می شوند. در چنین شرایطی آموزش 
ساخت فروشگاه اینترنتی می تواند اوضاع کسب و کارهای سنتی 
را تا حد زیادی بهبود دهد. عده بســیاری فکر می کنند تأسیس 
فروشگاه اینترنتی سخت و پیچیده اســت، در صورتی که اصاًل 

اینطور نیست. راه هایی وجود دارد که مشاغل سنتی می توانند 
به کمک آن ها در کمترین زمان و با کمترین هزینه، کسب 
و کارشان را اینترنتی کنند. آشــنایی کسب و کارهای 
فیزیکی و سنتی با این روش، می تواند بازار این مشاغل را 

از رکود خارج کند.

  راه اندازی کسب و کار اینترنتی راحت تر 
از همیشه

در سال های اخیر شــرکت های دانش بنیان کشور 
با تکیــه بر دانش فنــی متخصصان، موفق شــدند 
سرویس های کارآمدی برای آنالین کردن مشاغل 
ســنتی ایجاد کنند. همین موضوع باعث به وجود 

آمدن ابزارهای آنالینی مثل سایت ساز و فروشگاه ساز 
شد. راه اندازی کسب و کار اینترنتی با این ابزارها بسیار ساده 

و سریع است. حاال دیگر برای ساخت سایت فروشگاهی به هیچ 
دانش و تخصصی نیاز نیست. تنها با چند کلیک می توان کسب و 

کار اینترنتی ساخت و از آن درآمد باالیی کسب کرد.
با وجود سایت سازها و فروشگاه سازهای بومی، کسب و کارها و 
مشاغل سنتی به سرعت وارد فضای مجازی می شوند. تنها کاری 
که باید انجام شود، آگاهی دادن به مشاغل سنتی در خصوص این 

خدمات است.

چرا بازار کسب و کارهای آنالین داغ است؟چرا بازار کسب و کارهای آنالین داغ است؟

رشد بی سابقه مشاغل اینترنتیرشد بی سابقه مشاغل اینترنتی
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