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آگهی  مزایده فروش زمین مسکونی  )مرحله سوم(

شهرداری کمشچه

شهرداری کمشچه به استناد صورتجلسه شماره 96 مورخ 99/11/13 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش 3 پالک زمین مسکونی از طریق مزایده اقدام نماید. 

* متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به شهرداری کمشچه مراجعه و یا با شماره تلفن 
45480430 تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت پاکت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/10/21 می باشد.

نوبت دوم

قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ آیـا می دانیـد؟
1400/10/13 اجرایی می شود

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان شناسه: 1253948

مرکز  ارتباط مردمی 1526 
پاسخگوی سواالت مودیان محترم مالیاتی

از امروز قانون جدید مالیـات بر ارزش 
افـزوده مصوب 1400/02/03 اجرایی می گردد 

جهت اطالع از کسب اطالعـات بیشتر از اصالحات 
انجـام شده در قانـون مذکور 

به سامانه )www.isf.maliat.ir( مراجعه نمایید.
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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 دوشنبه| 13 دی 1400| 3  ژانویه  2022 |  29 جمادی االول  1443 | سال دوم| شماره 961|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

پاندمی کرونا بسیاری از اقتصادهای 
دنیا را مختل کرده اســت و توان 
برخی از کشورها را برای رقابت در 
جهان اقتصاد گرفته اســت. اما در 
این بین تکنولوژی های پیشرفته 
به کمک برخــی از اقتصادها آمده 
تا دنیای جدیدتری را برای خود و 
جهان ایجاد کنند. یکی از این موارد 
متوارس است که هر چند هنوز به 
طور کامل در اختیار جهانیان قرار 
نگرفته است اما کشورهای زیادی 
بر این مسئله تمرکز کرده اند و هم 
اکنون نیز در حال کسب درآمد از 

این موضوع هستند.
متاورس فرضیه ای از نسل بعدی 
اینترنت اســت که از محیط های 
مجــازی ســه بعــدی آنالیــن 
غیرمتمرکــز و پایــدار تشــکیل 
می شــود. ایــن دنیــای مجازی 
از طریــق هدســت های واقعیت 
مجازی، عینک های واقعیت افزوده، 
گوشی های هوشــمند، رایانه های 
شخصی و کنسول های بازی قابل 
دسترسی خواهد بود. متاورس، به 
شــکلی محدود در حال حاضر در 
پلتفرم هایی ماننــد VRChat یا 
بازی های ویدیویــی مانند زندگی 

دوم وجود دارد.
2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 سال 2022 تحت تأثیر متاورس 
خواهد بود؛

اقتصاد دیجیتال؛ 
توسعه یا سیطره!
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در یکصدوهشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید شد؛

  اقتصاد ایران در حال تجربه شرایط بی بدیلی است

مدیریت شهری 

اخبار اصفهان: رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: نبود موزه ای مناسب یکی از کمبودهای استان 
اصفهان است که در این راستا دولت کارخانه ریسباف 
را خرید تا به موزه تبدیل شود اما در این زمینه اقدامی 
نشد. محمدنور صالحی در جلسه علنی شورای شهر 
اصفهان با اشــاره به ضرورت و اهمیت دانش بنیان 
اظهار داشــت: اصفهان با توجه به ظرفیتی که دارد 
باید قطب صنایع دانش بنیان شــود.وی ادامه داد: 
نبود موزه ای مناسب نیز یکی از کمبودهای استان 

اصفهان بوده و هست که در این راستا دولت کارخانه 
ریســباف را خرید تا به موزه تبدیل شود اما در این 
زمینه اقدامی انجام نشــد، در حالــی که این طرح 
می تواند به توسعه گردشگری در اصفهان کمک کند. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم 
بهره برداری از سالن اجالس اصفهان گفت: ا ز وزیر 
امور خارجه درخواست می کنیم تا در سفر به اصفهان 
از روند اجرای این پروژه بازدید کند. بهره برداری از 
این سالن باید به وزارت خارجه گره بخورد تا همتی 

صورت گیرد.

  اهمیت بهره برداری از سالن اجالس اصفهان
وی افزود: اصفهان می تواند دبیرخانه اجالس های 
بین المللی شود که این امر، نیازمند تکمیل سالن 
اجالس اســت. نور صالحی خاطر نشان کرد: محل 
برپایی نمایشــگاه بین المللی اصفهــان، با اجرای 
طرح های توســعه ای می تواند به شهر نمایشگاهی 

تبدیل شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

کارخانه ریسباف اصفهان هنوز به موزه تبدیل نشده است
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مجلس به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی رأی داد:

 اضافه شدن سه هزار میلیارد تومان
 به سرمایه کنونی

از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد:

 تخصیص اعتبار 
برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اصفهان

مروری بر راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ ها باید داشته باشند:

 بررسی نقش منابع انسانی
 در استارت آپ ها و چالش های پیش رو

چهره  برتر چهره روز

استانداراصفهان در جلسه شورای اداری 
استان خبر داد:

 رییس سازمان جهاد کشاورزی
 اصفهان:

آغاز سفرهای شهرستانی استاندار 
اصفهان از هفته آینده

 جراحی بزرگی با عنوان اصالح
 نظام یارانه ای کشور انجام خواهد شد

استانداراصفهان با بیان اینکه سفرهای 
شهرستانی را در دستور کار خود دارد، 
گفت: احتماالً سفرهای شهرستانی از 
هفته آینده آغاز می شود و نیاز است با 
آمادگی و برنامه ریزی به شهرستان ها 

سفر کنیم و...

جلســه قرارگاه امنیت غذایی استان 
اصفهان با حضــور رییــس، معاونان 
و مدیــران ســازمان و نماینــدگان 

سازمان های مرتبط برگزار شد.
مهرداد مرادمند رییس سازمان جهاد 

63کشاورزی اصفهان در...

      Some Secrets of a Happy MarriageSome Secrets of a Happy Marriage

  A happy marriageA happy marriage
    is healthyis healthy

اصفهان با مشکل تامین دارو برای بیماران سرطانی روبرو است؛ 

پشت پرده رنج تامین دارو 



ادامه از صفحه یک:
... همچنین می توان به فیلم بازیکن 
شــماره یک آماده و همچنین انیمه 
ســورت آرت آنالیــن اشــاره کرد. 
درحال حاضر شــرکت هایی مانند 
متــا، روبالکــس، اپیــک گیمز و 
مایکروسافت، در حال سرمایه گذاری 
بر روی تحقیقات و توسعهٔ فناوری های 
مرتبط با متاورس هستند. بدون شک، 
بسیاری از مردم جهان، امروز با شرایط 
سخت اقتصادی دســت وپنجه نرم 
می کنند. آمارها نشــان می دهد که 
کشورهای جهان، با مشکالت عدیده 
اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند. 
تورم باال، رشــد اقتصــادی پایین، 
افزایش حجم نقدینگی، اختالالت 
زنجیره عرضه و موارد متعدد دیگری 
از این دست، بر اقتصاد جهانی سایه 

افکنده اند.
این مشــکالت پــس از همه گیری 
کرونــا و قرنطینه ناشــی از آن، به 
شکل چشــمگیری افزایش یافته و 
فشار مضاعفی به مردم و دولت ها وارد 
کرده است؛ به گونه ای که از یک سو، 
جبران عوارض اقتصادی ناشــی از 
آن را به چالشی بزرگ برای دولت ها 
تبدیل کرده و از ســوی دیگر، اثرات 
منفی اجتماعی پدیدآمــده از آن را 
به حدی رسانده که موجب هشدار 
سازمان های بین المللی مربوطه شده 
است. شرایطی که تشریح شد، اتکا به 
شبکه های اجتماعی، سرگرمی های 
آنالین، پلت فرم ها و کسب وکارهای 
مجــازی را افزایــش داده و زمینه 
توسعه چشمگیر مفاهیمی همچون 
واقعیت مجــازی، واقعیت افــزوده، 
بالک چین، محاسبات ابری، رمزارزها 
و هــوش مصنوعی را فراهــم آورده 

است.
نوع جدید ویروس کرونــا که به نام 
»اُمیکرون« شــناخته می شــود بر 
جشن های ســال نو میالدی سایه 
افکند و باعث شد بسیاری از مراسم 
مربوط به ســال جدیــد میالدی از 
ترس این ویروس چنان که باید برگزار 
نشود یا با احتیاط و با ماسک برگزار 
شــود. به طور مثال، پاریس نمایش 
آتش بازی خود را لغو کرد و لندن هم 
این مراسم را به تلویزیون واگذار کرد و 
در نیویورک سیتی جشن معروف رها 
کردن توپ های کریستال در حوالی 
میدان تایمز با جمعیتی کم برگزار 
شــد. الجزیره در گزارش یک ژانویه 
۲۰۲۲ در گزارشی در همین رابطه 
نوشــت، توپ نورانی ساخته شده از 
کریستال در نیمه شــب در میدان 
تایمز به پایین لغزید؛ اما تنها ۱۵ هزار 
نفر اجازه ورود به منطقه و مشاهده 
آن را داشتند. به همین دلیل مردم 
جهان بیش از پیش به فضای مجازی 
و بازی های آنالیــن روی آورده اند و 
همین امر باعث شــده است امیدها 
به متاورس در آینده بیشــتر شود. 
متاورس در این فضا، توجه بسیاری از 
مخاطبان را به خود جلب کرده است.

 متاورس، نه تنها شبکه های متمرکز، 
بلکه قوانین ســخت اجتماعی را که 
پشت شبکه های متمرکز وجود دارند، 
به چالش می کشد. این تقاضا برای 
متاورس از نیازهای بشر سرچشمه 
گرفته و در سال های اخیر نمایان شده 
است.  بشر در زمان حاضرنیازهایی 
دارد که در گذشــته وجود نداشته 
است. به طور مثال نیاز به با هم بودن 
در عین جدایی از یکدیگر! متاورس 
در امتداد این مسیر قدم می زند و به 
چتری برای جمع کردن همه پاسخ ها 
تبدیل شده است. باید دید در آینده با 
نابودی کرونا اقتصاد جهان می تواند از 
این مسیر برود یا مردم تمایل دارند به 

دنیای قبل از کرونا باز گردند؟

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

مرضیه محب رسول  :   
بیماران سرطانی با مشکل تامین دارو 
ها مواجه هستند خبری کوتاه اما به 
شدت تلخ که این روزها مصداق عینی 
آن را می توان به وفــور در داروخانه 
های دولتی و سطح شهر مشاهده کرد 
بیماران و خانواده هایی که برای تامین 
داروهای بیماران ســرطانی در شهر 
سرگردان هســتند نه می توانند این 
اقالم را از داروخانــه های مجاز تهیه 
کنند و نه اعتباری به خرید این داروها 
از بازار سیاه است به خصوص که وفور 
داروهای تقلبی و بی کیفیت اعتماد به 
این مدل از خرید ها را به شدت سخت 

کرده است. 

    اصفهان و کابوسی به نام سرطان
آخرین آمار رسمی میزان سرطان در 
اصفهان مربوط به سال گذشته است هر 
چند استان در بیماری هایی العالجی 
مانند ام اس در کشــور پیشتاز است 
اما ســرطان هم یکی از بیماری های 
سخت شایع در میان اصفهانی هاست. 
سال گذشته اعالم شد این بیماری در 
حال افزایش و رشــد در استان است 
بر اساس اعالم مسئول ثبت سرطان 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان آمار 
بروز سرطان از ۱۱۲ نفر در ۱۰۰ هزار 
نفر در ســال ۹۳ به ۱۳۵ نفر در ۱۰۰ 
هزار نفر در سال ۹۶ افزایش یافته است 
که ۱۶ درصد مرگ و میرها در کشور 
مربوط به سرطان است. در این شرایط 
نایاب شدن دارو برای این بیماری می 
تواند درد مضاعفی را بر تعداد زیادی از 
خانواده ها وارد نماید. اختاللی که این 
بار حتی مســوالن غذا و دارو و علوم 
پزشکی اصفهان نیز به آن اذعان دارند. 
هر چند برخی از متصدیان امر مانند 
مدیر داروخانــه ۱۳ آبان در مصاحبه 
با صدا و سیما کمبود گسترده دارو را 
رد و مساله را تنها معطوف به چند قلم 
داروی محدود نمود اما ظاهرا هشدارها 
در سطح وســیع تری در کل کشور 

صادر شده است.

    مشکل کجاست؟
در اواســط آذر ماه اعالم شد یکی از 
اصلی ترین داروهای سرطانی تولید 
داخل به نام لوکارین بــه دلیل بروز 
مشکالتی از سطح بازار جمع آوری و به 
شرکت سازنده ارجاع شد در آن زمان 
مسوالن علوم پزشکی اصفهان اعالم 
کردند که به زودی این دارو از هند وارد 
خواهد شد. به نظر می رسد این وعده 
مسوالن هنوز محقق نشده است چرا 
که بر اســاس اعالم معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان دارو 

برای بیماران سرطانی تأمین می شود 
اما میزان دارویی کــه در اختیار اداره 
غذا و داروی اصفهان قــرار می گیرد 
کفاف نیازهای بیماران شهر و استان 
اصفهان را نمی دهد.و ی در مورد نبود 
دارو در ابتدای روز در داروخانه ها، اضافه 
کرد: هر داروخانه برای توزیع و عرضه 
دارو به بیماران با ســازمان غذا و دارو 
هماهنگ است و اعالم می کند از چه 
ســاعتی توزیع دارو را شروع می کند 
اما به دلیل اینکه مقــدار دارو اندک 
است سریع تمام می شــود و عده ای 
از بیماران وقتی به داروخانه مراجعه 
دارند با نبود دارو مواجه می شوند. بر 
اساس ادعای برخی از مسوالن برای 
خط تولید تعدادی از داروهای سرطانی 
مشکلی پیش آمده بوده که به زودی 
مرتفع می شود اما بسیاری معتقدند 
سرچشمه این کمبود و اختالل در عدم 
تامین ارز کافی برای واردات دارو است 
که به زودی در سایر رده های دارویی 
هم پدیدار می شود هفته پیش دبیر 
انجمن داروسازان ایران و مدیرکل امور 
دارویی سازمان غذا و دارو گفت: زنجیره 
تأمین دارو زنجیره ای به هم پیوسته 
است و هرگونه اختالل در این زنجیره 
می تواند منجر به کمبود دارو بشــود.

جلیلوند افزود: وقتی ســهمیه ارزی 
تأمین کنندگان دارو و شــرکت های 
دارویی تأمین نشد یک مقدار تعداد 
اقالم دارویی که کمبود دارد افزایش 
پیدا کرد.دبیر انجمن داروسازان ایران 
گفت: کمبود دارو در زمینه داروهای 
وارداتی بیشتر حس می شود، اما چون 
قسمتی از مواد اولیه و مواد مؤثره داروها 
وارداتی است این کمبود به داروهای 

تولید داخل هم تعمیم پیدا کرده است.
سعیدلو افزود: با توجه به استعالمی که 
از استان های مختلف گرفتیم یکسری 
از اقالم دارویی واقعاً دچار کمبود است.

وی با بیان اینکه همیشه حدود ۳۰ تا 
۴۰ قلم دارو کمبود داشته ایم، گفت: 
در حال حاضر به دالیل و علل مختلف 
رقم کمبود دارویی به باالی ۱۰۰ قلم 

رسیده است.

    به نام دولت به کام وارد کنندگان
با اختالل در واردات دارو و تخصیص 
ارز آنچه انتظار می رود افزایش شدید 
قیمت دارو و توزیع بسیاری از داروهای 
وارداتی در بازار سیاه است مشابه آنچه 
در تابستان امسال برای تامین سرم در 
کشور ایجاد شد و در حالیکه در هیچ 
داروخانه ای ســرم پیدا نمی شد این 
دارو در بازار آزاد با قیمت های چندین 
برابری فروخته می شد حاال مسوالن 
غذا و دارو در مورد سواستفاده دوباره 
وارد کننــدگان دارو و تکرار این مدل 
از اتفاقات تلخ هشــدار می دهند.  بر 
اساس اعالم محمدی  مدیرکل دارو 
و مــواد تحت کنترل ســازمان غذا و 
دارو برخی شــرکت های داروسازی 
داخلی در اســتفاده از ارز ترجیحی 
تخلفاتی دارند وی گفــت: در حوزه 
دارو و تجهیزات وارداتی قیمت گذاری 
می کنیم، اما درباره مواد اولیه داروها 
اینگونه نیست و شرکت هایی که مواد 
اولیه داروهــا را دریافت می کنند، ارز 
می گیرند اما قیمت گذاری نمی شوند. 
وقتی شــرکتی ارز دولتی می گیرد 
باید براســاس آن قیمت گذاری شود 
و به قیمت یک پنجــم دارو را عرضه 

کند. وقتی این قیمت گذاری صورت 
نمی گیرد یعنی »ارز دولتی بگیر و با 
قیمت آزاد بفروش« و این این یکی از 
مسائلی بود که از آن سوء استفاده شد. 
مســاله حتی از این هم فراتر می رود 
وقتی پای ارز دولتی به میان می آید 
کارشناسان هشدار می دهند قاچاق 
دارو به دلیل اختالف قیمت ارز دولتی 
و بازار آزاد می توانــد تمام تالش ها 
برای تنظیم بازار دارو را مختل نماید 
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی تهــران در این زمینه گفت: 
اختالف قیمت ارز ترجیحی و آزاد میل 
قاچاق داروهای وارداتی را افزایش داده 
است.محمود نجفی عرب گفت: با وجود 
همه کنترل و نظارت ها بر زنجیره ی 
تأمین و توزیع دارو در کشور، دارو های 
کمیاب از مجموعه  های درمانی خارج 
می شــود. نجفی عرب، با  اعالم اینکه 
داروهای خارجی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد کشور می شود گفت: فاصله 
این مبلغ با ارز آزاد بیــش از ۲۴ هزار 
تومان و ۶ تا ۷ برابــر اختالف قیمت 
اســت و این فاصله  می تواند میل به 
قاچاق داروهای وارداتی به کشورهای 

همسایه را افزایش دهد.

    مافیا چالش خاموش بازار دارو
در شبکه تامین و توزیع دارو مجموعه 
ای از عوامل در هــم پیچیده دخیل 
هستند هر چند ســال هاست برای 
تولید داروی ایرانی سرمایه گذاری و 
تبلیغ شده است اما هنوز در بسیاری از 
زمینه ها به خصوص تامین مواد اولیه 
تولید دارو در کشور نیازمند واردات 
هستیم. دارو در ایران هنوز هم کاالیی 

ارزان به حساب می آید و این مساله 
وقتی در ســال های گذشته دولت با 
مشکل تامین ارز به دلیل تحریم ها 
روبرو شد حذف تدریجی ارز دولتی 
برای دارو را کلید زد و افزایش قیمت 
دارو هر روز به نوعی پدیدار می شود 
علی رغم خروج آهســته ارز دولتی 
در بازار دارو اما همچنان این مدل از 
خرید و تخصیص ارز با سواستفاده های 
بسیاری همراه است و مافیا همچنان 
یکی از اصلی ترین مقصران وضعیت 
کنونی بازار دارو معرفی می شــود. 
این نکته ای است که دکتر منوچهر 
احمــدی، متخصــص رادیوتراپی و 
آنکولوژی روی آن دســت گذاشته و 
اظهار داشت: متاسفانه حدود یک سال 
است که بســیاری از داروهای اصلی 
درمان سرطان در کشورمان با کمبود 
مواجه شــده اســت، چراکه شرکت 
های داروســازی از ساخت داروهای 
کالسیک درمان سرطان که قیمت 
آنها پایین تر از داروهای جدیدتر است، 
امتناع می کنند تا از ساخت داروهای 
گران تر، سود بیشــتری را به جیب 
بزنند. این متخصص آنکولوژی ادامه 
داد: ما اکنون در شــرایطی با کمبود 
محســوس داروهای درمان سرطان 
هایی از جمله ریه و پستان مواجهیم 
که داروهای اصلی کمیاب شده، قیمت 
های بسیار کمتری از داروهایی دارند 
که هم اکنون در بازار موجود اســت، 
اما تاثیر کمتری از داروهای اصلی در 
درمان انواع سرطان دارد. اما متاسفانه 
چون داروهای اصلی سود کمتری را 
حاصل شرکت های دارویی می کند، 
چه وارد کنندگان و چه تولیدکنندگان 
حاضر به تهیه این داروها نیســتند، 
چون می خواهند ســود بیشتری را 
از بیماری مردم به دســت آورند.وی 
در ادامه تاکید کرد: تمام این مسائل 
نشــان می دهد که مافیای دارو که 
بخشی از آنها را همین شرکت های 
تولیدکننــده دارو و برخــی دیگر را 
شرکت های واردکننده دارو تشکیل 
می دهند، نفوذ زیادی در بازار دارویی 
کشور و حتی در دستگاه های متولی 
دارند و باعث می شــوند که داروهای 
موثر و ارزان تر، به دست مردم نرسد 
و بیماران ناچار شوند با خرید داروهای 
گران قیمت و کم تاثیر، جیب مافیای 
دارو را پر کنند. در نهایت دولت وزارت 
بهداشت و مســوالن غذا و دارو وعده 
رفع این مشکل را داده اند اما همچنان 
تا مسوالن دست به جنبانند و از مرحله 
تایید و تکذیــب بگذرند انی بیماران 
سرطانی هستند که با رنج های خود 

در شهر دست به گریبانند.

اصفهان با مشکل تامین دارو برای بیماران سرطانی روبرو است؛ 

پشت پرده رنج تامین دارو 

ISFAHAN
NEWS

02
دو شنبه 13 دی 1400  | شمـاره 961

در شــــــهر 

 سال 2022 تحت تأثیر متاورس 
خواهد بود؛

اقتصاد دیجیتال؛ 
توسعه یا سیطره!

راهکارهای تقویت مهارت های اشتغال پذیری دانشجویان:

 شایستگی و مهارت 
مهم ترین عنصرآموزش و یادگیری است

نتایج یک پژوهش حاکی از این اســت که در کنار آموزش های تخصصی، 
آموزش مهارت های ویژه از قبیل مهارت اعتماد به نفس و خودکارآمدی، 
مثبت اندیشی، مهارت های ارتباطی وکار تیمی، مصاحبه، رزومه نویسی، 
ارائه، هوش هیجانی، فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق مراکز مشاوره و 
راهنمایی و همچنین مراکز کارافرینی دانشگاه می تواند زمینه ورود دانش 
آموختگان به بازارکاررا تقویت کند. روند تاریخی توسعه اقتصادی و صنعتی 
کشورهای پیشرفته نشان می دهد که پویایی نظام آموزش و پیوند عمیق بین 
علم و فناوری با بازار کار، یکی ازعوامل مهم ترقی، شکوفایی و توسعه اقتصادی 
و فرهنگی آنها است. توسعه هر کشور درگرو استفاده بهینه از امکانات به ویژه 
نیروی انسانی است که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های آن کشور 
به شمار می آید و بی شک در این میان نقش نیروی انسانی متخصص بیش 
از دیگران است و درهمین راستا، دراکثر کشورهای مدرن بخش بزرگی از 
بودجه، امکانات و توان انسانی و ساختاری دولت صرف پرداختن به مسئله 
اشتغال می شود و اکثر اعضای جامعه نیز دغدغه اشتغال خود و آینده شغلی 
فرزندانشان را درسردارند. نیلوفرمحرمی، دانش آموخته کارشناسی ارشد 
مطالعات برنامه ریزی درسی با اشاره به پژوهش انجام شده با موضوع بررسی 
مهارت های اشتغال پذیری، اظهار کرد: از دالیلی که موجب شده دولت در 
سطح کالن و اعضای جامعه در سطح خرد و فردی به مسئله اشتغال توجه 

داشته باشند نقش اشتغال در تأمین معاش افراد است.
وی افزود: به دلیل این اهمیت کلیدی علوم مختلف از اقتصاد تا مدیریت به 
موضوع اشتغال پرداخته و درباره آن اندیشیده اند. دانش آموخته کارشناسی 
ارشد مطالعات برنامه ریزی درسی، یکی از جدیدترین رویکردها به مسئله 
اشتغال که حاصل مطالعات میان رشته ای است را نگاه مبتنی بر ظرفیت ها 
و بسترهای الزم برای اشتغال دانست و گفت: مفهوم اشتغال پذیری از این 
رویکرد تبلور یافته است. محرمی ادامه داد: این مفهوم به امکان به استخدام 
در آمدن یا به عبارت دقیق تر امکان و ظرفیت شغل، حفظ وپیشرفت در آن 
اشاره دارد. از طرفی صاحب نظران یکی ازعوامل اصلی مشکل اشتغال جوانان 
را درشکاف بین آموزش های موجود ونیازهای واقعی کار می دانند و بنابراین 
ارائه آموزش های مناسب درپرکردن این شکاف مؤثر است. این پژوهشگر 
با بیان اینکه از جمله مهم ترین عناصر نظام آموزشی به ویژه آموزش عالی، 
برنامه درسی است، تأکید کرد: برنامه درسی باید از تناسب و کیفیت الزم برای 
تحقق اهداف، ادای وظایف و تحوالت مربوطه برخوردار باشد تا بتواند در این 
زمینه نقش مؤثری ایفا کند. وی اضافه کرد: برنامه درسی موفق باید به عنوان 
مهم ترین عنصرآموزش و یادگیری مملواز شایستگی و مهارت های مورد نیاز 
بازار کار باشد. همچنین باید میان مؤسسات آموزش عالی و بازار کاربه ویژه 
کارفرمایان ارتباط دوسویه و متقابلی وجود داشته باشد. محرمی گفت: از 
جمله مزایای روابط متقابل مؤسسات آموزش عالی با کافرمایان این است که 
برنامه های درسی به نوعی اجرا شوند تا بتوان شرایط الزم را برای موفقیت 
دانشجویان در بازار کار تضمین کنند و باید چرخه رشد اشتغال دانشجویان را 
بعد از دانش آموختگی هدایت کنند. وی به تصویب و اجرای آیین نامه ارتقای 
توان اشتغال پذیری دانشجویان از مهرماه ۱۳۹۷ توسط وزارت علوم اشاره و 
اظهار کرد: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری 
داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است، ۴۳ دانشجو کارشناسی، چهار نفر 
از اساتیدی که واحد درسی مهارت اشتغال پذیری تدریس می کنند و ۱۶ 
پرسنل و اعضای شورای مهارت اشتغال پذیری که برنامه ریزان اصلی اجرای 
واحد درسی دانشگاهی هستند، به روش نمونه گیری سرشماری به عنوان 
نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهشگر اهداف پژوهش را بررسی میزان 
توجه به مهارت های اشتغال پذیری در عناصر برنامه درسی اشتغال پذیری 
)هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی، یادگیری و ارزشیابی از دیدگاه اساتید 
و اعضای شــوراء( اعالم کرد و افزود: همچنین میزان توجه به مهارت های 
اشــتغال پذیری در برنامه درسی اشــتغال پذیری در زمان اجرا از دیدگاه 
دانشجویان نیز مورد بررسی قرار گرفت. محرمی گفت: اینکه تا چه اندازه از 
نگاه اساتید و اعضای شوراء به مولفه های مهارت های اشتغال پذیری در عناصر 
برنامه درسی شتغال پذیری توجه شده و تا چه اندازه از نظر دانشجویان به 
مولفه های مهارت های اشتغال پذیری در برنامه درسی اشتغال پذیری در 
زمان اجرا توجه شده است در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. دانش 
آموخته کارشناسی ارشد مطالعات برنامه ریزی درسی در توضیح یافته های 
پژوهش تأکید کرد: یافته ها حاکی از این است که دانشگاه ها باید به منظور 
پاسخگویی به نیازهای شغلی دانشــجویان با توجه و تأکید بر برنامه های 
آموزش میان رشته ای زمینه توسعه و تقویت مهارت های مختلف را در دانش 
آموختگان فراهم کنند. محرمی اضافه کــرد: همچنین از طریق بازنگری 
در شیوه های آموزش به جای تأکید صرف بر آموزش های نظری و تئوری 
و با به کارگیری شیوه هایی از قبیل پروژه، کارآموزی هدفمند یا یادگیری 
همراه کار، کارورزی و توســعه ارتباط با مراکز صنعتی نهادهای اجتماعی 
و سازمان های مختلف به منظور تقویت ارتباط بین تئوری و عمل که امری 
اجتناب ناپذیر است، گام بردارند.وی خاطرنشان کرد: در این صورت دانش 
آموختگان دانشگاه ها در کنار آموزش های نظری، فرصت کار در پروژه های 
مرتبط با رشته تحصیلی خود را پیدا می کنند و از طریق کار در محیط واقعی 
مهارت های خود را بوته آزمایش و نقد گذارده و می توانند نیازمندی های 
مهارتی خود را برطرف کنند. دانش آموخته کارشناســی ارشد مطالعات 
برنامه ریزی درســی ادامه داد: عالوه بر آن در کنار آموزش های تخصصی، 
آموزش های مهارت های ویژه از قبیل مهارت اعتماد به نفس و خودکارآمدی، 
مثبت اندیشی، مهارت های ارتباطی و کار تیمی، مصاحبه، رزومه نویسی، 
ارائه، هوش هیجانی، فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق مراکز مشاوره و 
راهنمایی و همچنین مراکز کارافرینی دانشگاه می تواند زمینه ورود دانش 

آموختگان به بازار کار را تقویت کند.

 از سوی معاون اول
 رییس جمهور ابالغ شد:

 تخصیص اعتبار 
برای جبران خسارات 

ناشی از خشکسالی 
اصفهان

مصوبه مربوط بــه اختصاص اعتبار برای 
جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران 
حوضه زاینده رود در اســتان اصفهان از 
 ســوی معــاون اول رییس جمهور ابالغ 

شد.

    اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار 
به صورت هزینه ای

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی 
دفتر هیات دولــت، هیــات وزیران در 
جلسه مورخ ۵ دی، به پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران 

اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه 
زاینــده رود، با اختصاص مبلــغ ۵ هزار 
میلیــارد اعتبار به صــورت هزینه ای به 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهــان موافقــت کرد تا پــس از اخذ 
مبلــغ ۱۰ هــزار میلیارد دیگر توســط 
اســتان براســاس مصوبه کارگروه ملّی 
ســازگاری با کم آبی و از محــل منابع 
وصولی از صنایع پرآب بر و ســایر منابع 
اســتانی برای موضوع فوق در چارچوب 
 قوانیــن و مقــررات مربــوط هزینــه 

شود.

    ســه هزار میلیارد ریال به صورت 
تملک دارایی های سرمایه ای

همچنین مبلغ ســه هزار میلیارد ریال 
به صورت تملک دارایی های ســرمایه ای 
به منظور اجرای طرح های مصّوب و تأمین 
انتقال آب در اســتان اصفهان اختصاص 
یافت و ســازمان مدیریت برنامه ریزی 
استان و استانداری و سایر دستگاه های 
مربوط موظف شــدند گزارش عملکرد 
این تصویب نامه را در مقاطع سه ماهه به 
ســازمان های برنامه و بودجه و مدیریت 

بحران کشور ارسال کنند.

گزارش

همایش سخنرانان مؤثر گفتمان ساز جمعیت استان اصفهان برگزارشد:

سقط جنین، تک فرزندی و تغییر جایگاه مادر آسیب های حوزه جمعیت
دبیــر مجمع ملی فعاالن جمعیت کشــور 
گفت: سه آسیب مهم ســقط جنین، تک 
فرزندی و تغییــر جایگاه مــادر در حوزه 
جمعیت و تنظیم خانواده است که باید مورد 

توجه مبلغان قرار گیرد.
حجت االسالم و المســلمین رسول ساکی 
در برنامه همایش سخنرانان مؤثر گفتمان 
ساز جمعیت استان اصفهان اظهار داشت: 
تنظیم خانواده و تهدید نسل به دو ساحت 

جامعه و خانواده آسیب وارد کرده است.
وی افزود: این آســیب ها خانــواده را که 
مهم ترین ســلول جامعه است تحت فشار 
قرار داده و ما موظف هستیم این آسیب ها را 

به خانواده ها گوشزد کنیم.

    عادی سازی سقط جنین و آسیب های آن
دبیر مجمع ملی فعاالن جمعیت کشور ادامه 
داد: متأسفانه اسقاط و قتل جنین در کشور 
ما تا حدودی عادی سازی شده و تعداد آن 
باالرفته به گونه ای که روزانه صدها ســقط 
جنین توسط پدر و مادر توسط پزشکان و 

برخی دالالن پزشکی اتفاق می افتد.
وی با بیان علت این موضوع و عدم آگاهی 
خانواده ها از آسیب های آن و قتل بودن این 
عمل، گفت: متأسفانه پدر و مادرها نسبت به 
جنین نگاه شیء پنداری دارند، در صورتی 
که خانواده های ایرانی به شــدت عاطفی 
هستند و حتی نســبت به جوجه های یک 

روزه هم احساسات نشان می دهند.
حجت االســالم ســاکی بــا بیــان اینکه 
قتل انگاری و آســیب ها مباحث مهم این 
حوزه است، تصریح کرد: بسیاری از مواقع 

سقط باعث بارداری خارج از رحم، ناباروری 
و درصدی هم کشته شــدن مادر گزارش 

شده است.

    ترمیم جایگاه مادری بین مردم
وی خاطر نشــان کرد: آســیب های روانی 
ماننــد کابوس های شــبانه و افســردگی 
مدت ها مادران و پــدران را درگیر کند که 
باید خانواده ها را نسبت به آنها ایمن کنیم. 
دبیر مجمع فعاالن جمعیت کشور افزود: ما 
در این مباحث در موضع گفتمان سازی قرار 

داریم که مبلغان خانواده ها را آگاه کنند.
وی با اشاره به موضوع جایگاه مادری گفت: 
این جایگاه در ذهن جامعه تنزل پیدا کرده 
وگرنه کــه در نزد خداونــد جایگاه مادری 
محفوظ اســت و این موضوع باید در بین 

مردم ترمیم شود.
حجت االسالم ساکی تک فرزندی را از دیگر 
آسیب ها در حوزه جمعیت و تنظیم خانواده 
دانست و افزود: بخشــی از این آسیب تک 

فرزند بودن به پدر و مادر بر می گردد.

    بحران تنهایی و سندروم آشیانه خالی
وی بحران تنهایی را که بین کارشناســان 
با عنوان سندروم آشــیانه خالی یاد کردن 
از دیگر آسیب ها برشمرد و گفت: استرس 
و اضطراب نســبت به تک فرزنــد گریبان 
خانواده را گرفته و یکی از بزرگ ترین ظلم ها 

محروم کردن فرزندان از داشــتن برادر و 
خواهر اســت. دبیر مجمع فعاالن جمعیت 
کشور خطاب به مبلغان گفت: با عموم مردم 
به طور مستقیم در خصوص بحران جمعیت 
صحبت نکنید بلکه یک روز مقابله با سقط 
جنین را موضوع گفت وگو قرار دهید و بعد 
ارتقا جایــگاه مادری را که بایــد دوگانه ها 
را حذف کرد چرا که اشــتغال و تحصیل با 

مادری کردن دوگانه نیست.

    آسیب تک فرزندی به خانواده و فرزند
وی با اشــاره به موضوع ســوم یعنی تک 
فرزندی گفت: تک فرزندی کاهش محیط 
دریافت مهــر و محبت کــردن و تضعیف 
شــبکه ارتباطــی خویشــاوندی را برای 
فرزندان بــه همراه دارد. حجت االســالم 
ساکی افزود: از ســویی دیگر بلوغ زودرس 
نتیجه تک فرزندی خواهد بود که فرزندان 
دوره کودکی را به خوبــی درک نمی کنند 
و ســریع پا به عرصه بزرگسالی می گذارند. 
وی کاهش هوش هیجانی، پرتوقع شــدن 
کودکان، زودرنج بودن، جایگزینی رسانه، 
کاهش خالقیــت، روحیه تهاجمــی را از 
آفت های تک فرزندی دانســت و افزود: در 
خانواده های تک فرزند بــه دلیل محدود 
بودن ارتبــاط معموالً فرزنــد در برقراری 

ارتباط با دیگران موفق نخواهند بود.
دبیر مجمع فعاالن جمعیت کشــور خاطر 

نشــان کرد: گروه های مادرانــه در فضای 
مجازی باید به موضوع تکامل زن که به مادر 
بودن است تاکید داشته باشند و تبلیغ چهره 
به چهره از بهترین نوع تبلیغ است البته صدا 

و سیما باید پشتیبان باشد.

    علت کاهش فرزند اقتصادی نیست
وی ادامه داد: واکســن ممکن است آسیب 
بزند اما نباید به جمعیت و عقیم کردن گره 
زد که این موضوع خیانت به جمعیت کشور 
است. حجت االسالم ساکی با اشاره به اینکه 
مجمع فعاالن جمعیت در حال تشــکیل 
جبهه مردمی است، تصریح کرد: این مجمع 
طرح هــا وبرنامه های مختلفــی دارد و که 
عالقه مندان می توانند همکاری کنند. وی 
با بیان اینکه علــت اصلی کاهش جمعیت 
اقتصاد نیست، گفت: زیرا دیده می شود که 
مردم رفاه نشین و مرفه، جمعیت کمتری 
دارند، در کشــور نروژ خانمــی که زایمان 
می کند در بیمارستان اصاًل هزینه نمی دهد 
و بعــد از مرخصی نیز تحــت مراقبت قرار 
می گیرند و برایشان پرستار مقرر می کنند 
اما به افزایش جمعیت این کشــور کمک 
نکرده اســت. دبیر مجمع فعاالن جمعیت 
کشور خاطر نشان کرد: ما در شرایط جنگی 
قرار داریم و باید برای همه اقشــار و افراد 
تعیین وظیفه کرد نــه فقط برای مجلس و 

دولت وظیفه مقرر کنیم.



نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

وضعیت بهداشتی درچه مطلوب نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اصفهان استانی تحرک آفرین برای کشور است
خمینـی  مـردم  نماینـده 
مجلـــس  در  شـــهر 
بـا  گفـت: شـهر درچـه 
نفـر جمعیـت  ۵۰ هـزار 
بهداشـــتی  نظــر  از 
وضعیـت خوبـی نـدارد. 
محمـد  حجت االسـام 
تقی نقدعلی، در جلسـه 
شـورای اداری اسـتان اصفهـان، اظهـار کـرد: نماینـدگان آمـاده 
تعامل با اسـتانداری برای انتخاب مدیران موفق هسـتند و نماینده 
محـل مراجعـه مـردم و شـنوای مشـکات مـردم اسـت. در هفته 

آتـی کلیـات بودجـه بـه رأی گذاشـته می شـود و دولـت تـاش 
کـرده تـورم را کاهـش دهـد. وی افـزود: در بحـث انتصابـات 
تعامـل بـا نماینـدگان موجـب آرامـش خاطـر در سـطح اسـتان 
می شـود. نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس گفـت: شـهر 
درچـه بـا ۵۰ هـزار نفر جمعیـت از نظر بهداشـتی وضعیت خوبی 
نـدارد و وضعیـت پیمانکاری هـا مـردم را عصبانـی کـرده اسـت. 
بافـت فرسـوده خمینـی شـهر نیازمنـد کار جـدی اسـت. محلـه 
ارغـوان منظریـه و برخـی محات درچـه محروم هسـتند که نیاز 
بـه محرومیت زدایـی دارد. نقدعلـی افـزود: روزی که دولت سـر 
کار آمـد وضعیـت ذخایـر اسـتراتژیک خـوب نبـود، امـا اکنون 

دارد. خوبـی  اوضـاع 

اصفهان  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در 
اصفهان  گفت:  اسامی 
کانشهــــر  یک  فقط 
استانی  بلکه  نیست، 
برای  تحـــرک آفریــن 
عباس  است.  کشـــور 
جلســـه  در  مقتدایــی، 
یک  فقط  اصفهان  کرد:  اظهار  اصفهان،  استان  اداری  شورای 
کانشهر نیست، بلکه استانی تحرک آفرین برای کشور است. 
استفاده از تجربه و توانمندی های موجود و بهره گیری حداکثری 

در  اصفهان  افزود:  وی  است.  ضروری  اصفهان  داشته های  از 
بخش تعاون و هنر سرآمد است. دانشگاه های زیادی در استان 
اصفهان وجود دارد و مدیریت نوین در استان باید موانع موجود 
را برطرف کنند و مجمع نمایندگان آمادگی همکاری برای رفع 
این مشکات دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: 
نمایندگان به عنوان خادمان ملت، امور را پیش می برند و خواهان 
وحدت مسئوالن در باالترین سطح هستیم و این وحدت باید 
ثانیه ها و لحظه ها را  برای مردم ملموس باشد. مقتدایی گفت: 
برای خدمت گزاری و هم افزایی از دست ندهیم و مدیران در 
این باره اهتمام ویژه داشته باشند. وحدت در سایر بخش های 
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شهرستان

خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس 
گفت:  شهرضا  شهرستان  )ره( 
۷۴۰ مددجوی تحت پوشش این 
باید  و  هستند  مسکن  فاقد  نهاد 
حمایت های الزم از آنها برای خانه 
دار شدن صورت گیرد. عبدالرزاق 
میرزایی در گفت وگو با ایرنا، اظهار 
داشت: این تعداد مددجوی بدون 
مسکن می توانند در طرح مسکن 
تصریح  وی  کنند.  نام  ثبت  ملی 
از  مددجویان  مسکن  تأمین  کرد: 
برنامه ها و فعالیت های مهم این نهاد 
بشمار می رود که در این مرحله در 
ملی  مسکن  سراسری  طرح  قالب 

دیده شده است.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرضا ادامه داد: مددجویان فاقد 
مسکن تا ۲۷ دی ماه جاری فرصت 
پیشخوان  دفاتر  طریق  از  دارند 

دولت ثبت نام کرده و در صورت 
بروز مشکل در ثبت نام از راهنمایی 
بهره  حمایتی  نهاد  این  مددکاران 
اظهار داشت:  میرزایی  مند شوند. 
تفاهم نامه  در  نیز  گذشته  سال 
با  مسکونی  واحدهای  ساخت 
حضور رییس بنیاد مسکن کشور، 
واحد   ۱۵۰ و  هزار  یک  ساخت 
امداد  کمیته  مددجویان  مسکن 
در استان اصفهان برنامه ریزی شد 
شهرضا  برای  آن  از  بخشی  که 
اختصاص داده شد. سه هزار و ۵۰۰ 
خانوار نیازمند درقالب بیش از پنج 
هزار و ۴۰۰ نفر زیر پوشش کمیته 
شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد 
با  شهرستان  این  هستند.  شهرضا 
نفر در  هزار  جمعیتی حدود ۱۶۰ 
۷۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار 

دارد.

زنان  امام جمعه سمیرم گفت: 
و سبک  اسامی روش  جامعه 
زندگی حضرت زهرا )س( را 

مطالعه کنند.
المسلمین  و  االسام  حجت 
در  موالزاده  عبدالعظیم  سید 
هفته  این  نمازجمعه  خطبه های 
انقاب  حسینیه  در  سمیرم 
اسامی این شهر اظهار داشت: 
منش  و  روش  کردن  پیاده 
عامل  حضرت  آن  زندگی 
سعادت بشریت و خانواده است. 
به گفته وی، امروزه زندگی ها و 
زنان  بویژه  مردم  رفتار  سبک 
ما به سمت غربی شدن و دور 
شدن از سبک زندگی دینی و 

ایمانی رفته است.
اشاره  با  سمیرم  جمعه  خطیب 

به گستره بی در و پیکر فضای 
مجازی تصریح کرد: آن هایی 
این  در  برخی  رو  دنباله  که 
بسترها می روند به بیراهه رفته اند 
بیت  اهل  مسیر  که  آنانی  و 
سعادتمند  بروند  را  قرآن  و 

می شوند.
حجت االسام موالزاده معدنی 
با تسلیت سالگرد شهادت حاج 
مردم  داد:  ادامه  سلیمانی  قاسم 
این  در  کنند  دقت  عزاداران  و 
ایام غمبار فاطمیه یاد و خاطره 
بخصوص  مقاومت  شهدای 
سردار دلها گرامی داشته شود. 
وی از همت مردم متدین سمیرم 
دعای  آیین  در  شرکت  برای 
ندبه صبح امروز با وجود برف 

و یخبندان تشکر کرد.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان

740 مددجوی شهرضایی مسکن ندارند

امام جمعه سمیرم خواستار شد:

 مطالعه روش و سبک زندگی حضرت
زهرا )س( توسط زنان جامعه

گزارش تصویری

امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان از شهرک های صنعتی 
مبارکه و رازی بازدید و درباره مشکات 

و مسائل واحدهای تولیدی با کارفرمایان و 
تولیدکنندگان گفت وگو کرد.

رسول شجاعی/ خبرگزاری ایرنا 

جانشین پایگاه بسیج آیت اهلل اشرفی خمینی شهر گفت: جوانان 
بسیجی این پایگاه، درآمد مواد بازیافتی جمع آوری شده از مردم 
محله قرطمان را در راستای رفع مایحتاج نیازمندان هزینه می کنند. 
سید روح اهلل احمدی پور، اظهار کرد: این پایگاه بسیج در سال 
۱۳۵۸ در محله قرطمان خمینی شهر با اهدای یک قطعه زمین از 
جانب یک پدر شهید تأسیس شد. وی در ارتباط با فعالیت های 
پایگاه بسیج شهید محراب آیت اهلل اشرفی اصفهانی محله قرطمان 
شهر خمینی شهر افزود: پایگاه بسیج شهید آیت اهلل اشرفی محله 
قرطمان، ۲۷ شهید تقدیم نظام انقاب اسامی کرده و در تمام 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای خدمت رسانی 
به مردم در حال فعالیت است. جانشین پایگاه بسیج شهید اشرفی 
فعالیت های  نیز  دیگر  زمینه های  در  پایگاه  این  کرد:  تشریح 
مستمری دارد و با تشکیل گروه های جهادی، امر تهیه جهیزیه 
برای زوج های نیازمند، تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان و 
بسته های معیشتی را عهده دار است. وی اذعان کرد: فعالیت های 
این پایگاه به صورت تئوری و عملی است و در زمینه برگزاری 
حلقه های صالحین، کاس های آموزش قرآن و آموزش اسلحه و 
غیره نیز فعالیت دارد. جانشین پایگاه شهید اشرفی به کار جهادی 
و زیبای جوانان بسیجی این پایگاه اشاره کرد و افزود: جوانان 
مجموعه با جمع آوری بازیافت از خانه های اهالی محله و فروش 
مواد بازیافتی، فقرای محل را شناسایی کرده و در آمد حاصل از 

آن را در راستای رفع مشکات نیازمندان هزینه می کنند.
یافت ها  باز  پول  از  که  وانتی  با  همچنین  کرد:  بیان  احمدی 
را  محل  اهالی  پسماند  و  بازیافتی  مواد  کرده ایم،  خریداری 
جمع آوری می کنیم. جانشین پایگاه بسیج آیت اهلل اشرفی تاکید 
کرد: نکته جالب اینجاست که تعداد یک هزار و ۵۰۰ خانوار در 
این منطقه زندگی می کنندو مواد بازیافتی از یک سوم خانه های 

اهالی محل جمع آوری می شود.

امام جمعه فریدونشهر گفت: با توجه به گذشت چهار ماه از استقرار دولت 
سیزدهم، انتصاب فرمانداران تسریع شده و مدیرانی که قرار است بمانند و 
یا بروند بطور دقیق مشخص شوند. حجت االسام اسماعیل شامحمدی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته فریدونشهر، با بیان اینکه صاحیت افراد 
و گماردن مسوولیت به آنان بر اساس معیار انقابی بودن و مشورت با 
نیروهای انقابی باشد، افزود: بر اساس رویکرد رییس جمهوری، مسببان 
نیروهای  به دست  باید  امور  بگیرند و  نباید مسوولیت  وضعیت موجود 
کاردان و باانگیزه سپرده شود. حجت االسام شامحمدی تصریح کرد: 
کسانی که کارآمد نبودند و نیستند و تنها می خواهند با دریافت حقوق از 

مسوولیت ها گذران زندگی کنند باید کنار بروند.
امام جمعه فریدونشهر به تأخیر در معرفی مدیران و فرمانداران در برخی 
تازگی  به  نیز  رییس جمهوری  بیان کرد:  و  اشاره  استان  شهرستان های 
نسبت به این موضوع و طوالنی شدن این فرایند اعتراض کرد چرا که 
باتکلیفی خود دلیل بی انگیزه شدن مدیران و وقفه در انجام امور است. 
حجت االسام شامحمدی ادامه داد: نظارت نمایندگان مجلس بر رویه 

تعیین فرمانداران و نمایندگان دولت، غیر قانونی و خاف توصیه صریح 
رهبر انقاب و قابل پیگیری قضایی است. وی افزود: نمایندگان مجلس در 
فرایند انتخاب فرمانداران شهرستان های استان دخالت نکنند و استاندار نیز 
در تعیین گزینه ها دقت و سرعت عمل داشته باشد. امام جمعه فریدونشهر 
با اشاره به سالگرد رحلت عامه مصباح، افزود: عامه مصباح سردار جبهه 
دین بود اما ترور شخصیتی شد و باید بیش از پیش به نسل امروز معرفی 

شود.
امام جمعه فریدونشهر گفت: وقتی خبر شهادت سردار سلیمانی را به رهبر 
معظم انقاب دادند، ایشان فرمودند »سردار شهید عزیز ما را با چشم یک 
مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت 
اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.« حجت االسام شامحمدی افزود: 
برای شناخت عظمت سردار سلیمانی باید قاتل و محل شهادتش را نگاه 
اقدام  او  ترور  برای  بود که سردسته دشمن مستقیم  او شخصیتی  کرد، 
می کند. وی آغاز اخراج امریکایی ها از عراق طبق مصوبه مجلس این 

کشور را از آثار شهادت سردار سلیمانی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف بیش از ۱۱۷ کیلوگرم 
تریاک از خودروهای عبوری در این منطقه خبر داد. سرهنگ 
هادی کیان مهر گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه شهید 
شرافت به ۲ دستگاه خودروی عبوری مشکوک شده و آن ها را 

متوقف کردند.
وی گفت: در بازرسی اول از یک دستگاه خودرو سواری ۳۹ 
کیلو و ۴۸۰ گرم تریاک که به طور ماهرانه درخودرو جاساز 
شده بود کشف و ضبط شد. وی افزود: در این زمینه یک نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 
قضایی تحویل شد. سرهنگ هادی کیان مهر گفت: در بازرسی 
دوم نیز ماموران انتظامی به یک دستگاه کامیون عبوری مشکوک 
و آن را متوقف کردند. وی افزود: این خودرو حامل محموله 
بادمجان بود که در بازرسی از آن ۷۷ کیلو و ۶۴۰ گرم تریاک 
که زیرکارتن های بادمجان جاساز شده بود کشف شد. فرمانده 
نفر  یک  خصوص  این  در  داد:  ادامه  نایین  شهرستان  انتظامی 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 
در  شرافت  شهید  بازرسی  ایستگاه  شد.  داده  تحویل  قضائی 
کیلومتر ۱۵ جاده نایین به اردکان واقع است. شهرستان نایین در 

۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

جانشین پایگاه بسیج آیت اهلل اشرفی 
خمینی شهرخبر داد: 

 طرح ابتکاری بسیجیان
 محله قرطمان خمینی شهر
برای کمک به نیازمندان

امام جمعه فریدونشهر:

نمایندگان مجلس در فرایند انتخاب فرمانداران شهرستان های استان دخالت نکنند

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

 کشف بیش از ۱۱7 کیلوگرم
تریاک در نایین

اسـتانداراصفهان بـا بیـان اینکـه سـفرهای شهرسـتانی را در دسـتور کار خـود 
دارد، گفـت: احتمـاالً سـفرهای شهرسـتانی از هفتـه آینـده آغـاز می شـود و نیاز 
اسـت بـا آمادگـی و برنامه ریـزی بـه شهرسـتان ها سـفر کنیـم وسـعی خواهـد 
شـد جلسـات شـورای اداری درشهرسـتان های مختلف برگزار شـود. سـیدرضا 
مرتضـوی اسـتاندار اصفهـان، در جلسـه شـورای اداری اسـتان، ضمن تسـلیت به 
مناسـب شـهادت حضرت زهرا )س( و گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم 
سـلیمانی، اظهارداشـت: حـاج قاسـم، سـردار عرصـه بین الملل بود که به واسـطه 
ایمـان خالـص بـه خداونـد وعمل خالـص و اخـاص همه مـردم ایـران و منطقه 
پـس ازعـروج وی غم دیدند. وی با اشـاره به میزبانی شـهدای تازه تفحص شـده 
اصفهـان گفـت: شهرسـتان های مختلـف از شـهدای تـازه تفحص شـده میزبانی 
می کننـد و روز پنج شـنبه هـم برنامـه با شـکوهی دراصفهـان برگزارخواهد شـد 
و امیدواریـم دسـتگاه ها در ایـن زمینـه برنامه ریـزی الزم داشـته باشـند. مرتضوی 
بـا بیـان اینکـه دولت سـیزدهم یـک دولت مردمـی اسـت و بنابراین نـوع نگاه ما 
بـه مـردم بایـد نسـبتی با این دیدگاه داشـته باشـد، تصریـح کرد: دولت سـیزدهم 
سـخن مـردم را می شـنود، همـراه بـا مـردم و سـبک زندگی مردمـی و بـه دور از 
تکلـف در اعمـال و رفتـار دارد و در میـان مـردم بـودن را دنبـال می کنـد و بـر 
ایـن اسـاس برنامه ریـزی کـرده اسـت و ایـن دولـت از اینکـه اگـر اشـتباه کـرد، 

عذرخواهـی خواهـد کـرد و نگـران و ترسـی از عذرخواهـی از مـردم ندارد.
اسـتاندار اصفهـان بیان داشـت: ما مسـووالن جمع شـده ایم تـا در طول ایـن دوره 
بـه مـردم خدمـت کنیـم و با پشـتکار بایـد سـرمایه اجتماعی از دسـت رفتـه را به 
دامـان نظـام برگردانیـم و در ایـن مسـیر قانونگرایـی را توجه داریم و نبایـد از آن 

عبـور کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه فسـاد سـتیزی و شـفافیت از مولفه هـای دولـت اسـت و بایـد 
گلوگاه هـای فسـاد و رانـت و عـدم شـفافیت را رفـع کـرد، گفـت: مـردم انتظـار 
دارند همه دسـتگاهید واحده باشـیم و برای حل مشـکات مردم همدالنه تاش 
کنیـم؛ چـرا کـه بسـیاری از مـردم تفاوتـی بیـن شـهرداری، قـوه قضائیـه و دیگر 
ارگان هـا نمی بیننـد و همـه را نظـام می داننـد و نیـاز اسـت کـه در تصمیماتی که 

می گیریـم تمـام جوانـب کار را در نظـر بگیریـم.
مرتضـوی خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از تجربیـات دیگـران الزم اسـت و در هـر 
بخشـی بایـد گروه هایی باشـند تا به ما کمک فکـری کنند و الزم اسـت از کیان 

حـوزه مسـوولیتی خود بـا کار تخصصـی روی موضوعـات دفاع کنیم.
اسـتاندار اصفهـان تصریـح کـرد: در طـی ۸۰ روزی کـه در اصفهـان بودیـم در 
خصـوص مسـاله آب بیـش از ۶۰ جلسـه بـا دسـتگاه های اجرایـی ۱۶ جلسـه در 
سـطح معـاون اول رئیـس جمهـور و ورزا ۴ جلسـه، ۱۵ جلسـه بـا نماینـدگان 
کشـاورزان، دانش بنیان هـا و همچنین رئیس جمهـور و وزارت خانه ها و همچنین 

ده هـا جلسـه مصلحـت نظـام ودانشـگاهیان برگزار شـد.
وی افـزود: در مسـاله کرونـا اسـتان اقدامـات خوبـی داشته اسـت و بـا همـت 
مجموعـه علـوم پزشـکی کار را بـه جایـی رسـیده که در سـطح کشـور مرگ و 

میـر بـه ۳۴ نفـر رسـیده اسـت و بایـد ایـن مسـاله را مراقبـت کـرد.
مرتضوی خاطرنشـان کرد: در این خصوص سـپاه با راه اندازی قرارگاه شـهدای 
بـاالی ۸۵  بـه  سـامت در ۱۲۰۰ مجموعـه در رسـاندن میـزان واکسیناسـیون 
درصـد در اسـتان کمک شـایانی کردنـد؛ البته رعایت پروتکل ها واکسیناسـیون 
بایـد ادامـه داشـته باشـد چرا کـه کشـورهایی که مسـاله را رهـا کردند امـروز به 

وضعیت اسـفباری رسـیدند.
اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه در داخـل وضعیـت قابـل کنتـرل اسـت، افزود: 
تمـام امکانات و ظرفیت دسـتگاه ها بایـد در خدمت مردم باشـد و نارضایتی های 
عمومـی را پاسـخ دهیـم امـا هنـوز مشـاهده می کنیـم در برخـی ادارات در حـال 
دورکاری هسـتند و این موضوع در شـرایط کنونی بی معناسـت و باید فعالیت ها 
جدی تـر شـود. وی اذعـان کـرد: جلسـات در سـاعات اداری برگزار نشـود و در 
بعـداز ظهـر یـا صبح خیلی زود برگزار شـود و مسـؤوالن اسـتان زمان مشـخصی 
را بـرای ارتبـاط بـا مـردم مشـخص کننـد چـون گاهـی مـردم گایـه دارنـد کـه 
نمی تواننـد رییـس فـان اداره را ببیننـد و حتـی گاهـی بـه واسـطه عـدم حضـور 

یک کارشـناس جلسـه تعطیل می شـود.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه موضـوع رعایـت هزینه هـا، صرفه جویـی و توجـه بـه 
بیت المـال، گفـت: الزم اسـت در وضعیتـی کـه دولـت می خواهـد بدهی هـای 
قبلـی را تسـویه و مشـکات اقتصـادی را حـل کنـد، جلـوی هزینه هـای اضافـی 
گرفتـه شـود. اسـتاندار اصفهـان با انتقـاد از مصرف بـاالی گاز در ادارات اسـتان 
گفت: فرصتی به ادارات داده شـود تا مشـکات مصرف گاز را حل کنند و بعد 
از مهلت مقرر دسـتگاه هایی که نسـبت به نوسـازی تجهیزات گرمایشـی اقدامی 
نکرده انـد، کارشـان قطـع شـود. وی بـا اشـاره بـه اهمیـت شـورای اطاع رسـانی 
اسـتان، بیان داشـت: شـورای اطاع رسـانی به منظور اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ها 
اقدامـات جـدی دارد و لذا توجه به پیوسـت رسـانه ای، آموزش سـواد رسـانه ای 
وخدمـات بـه مـردم معرفـی شـود تـا دلگرمـی ایجـاد شـود و بایـد خدمت هـا به 
مـردم اطاع رسـانی شـود تـا مـردم بداننـد کـدام دسـتگاه می تواند مشکاتشـان 
را حـل کننـد و مـردم را بـا حقـوق خودشـان آشـنا کنیـم. مرتضـوی بـا بیـان 
اینکـه سـفرهای شهرسـتانی را در دسـتور کار خـود دارد، اظهار داشـت: احتماالً 
سـفرهای شهرسـتانی از هفتـه آینـده آغـاز می شـود و نیـاز اسـت بـا آمادگـی و 
برنامه ریـزی بـه شهرسـتان ها سـفر کنیـم و سـعی خواهـد شـد جلسـات شـورای 

اداری در شهرسـتان های مختلـف برگـزار شـود.
اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه در هر دسـتگاه باید پیشـران مشـخص کنیم که 
از کـدام طریـق می تـوان پیشـرفت بیشـتری داشـت، بیـان کـرد: شـورای اداری 
ظرفیـت بزرگـی اسـت کـه ازآن غفلـت می کنیـم؛ نماینـدگان مجلـس ظرفیت 
مدیران اجرایـی هسـتند و دروضع قوانین و پیگیـری برخی امور می توانند کمک 
شـایانی داشـته باشـند. وی در پایان با اشـاره به اختاف قیمت ها دربازارخواستار 
افزایـش نظارت هـا و جدی شـدن برخوردها با متخلفین شـد وافـزود: فرمانداران 

بـا مانـور ویـژه ای در حـوزه قیمت ها آمادگی الزم را داشـته باشـند.

استانداراصفهان در جلسه شورای اداری استان خبر داد:

آغاز سفرهای شهرستانی استاندار 
اصفهان از هفته آینده

گـزارش



Car manufacturing in Iran has ris-
en 2.3 percent during the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year.
The data released by Codal website 
show that Iranian carmakers manu-
factured 669,320 vehicles in the nine-
month period of this year, while the 
figure was 653,761 in the same time 
span of the previous year.
During the said nine months, Iran 
Khodro Company (IKCO) manufac-
tured 325,557 vehicles, which was 
six percent less than the output in the 
same time span of the previous year.
The IKCO’s monthly production stood 
at 42,894 in the ninth month.
SAIPA manufactured 253,584 vehi-

cles in the mentioned period. Pro-
duction by this automaker rose 8.14 
percent in comparison to the previ-
ous year’s same time span.
SAIPA manufactured 31,131 vehicles 
in the ninth month.
Pars Khodro manufactured 90,179 
vehicles in the nine-month period of 
this year, with 23.8 percent growth 
year on year.
This automaker’s monthly production 
stood at 11,498 in the ninth month.
Deputy Industry, Mining, and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki has 
said the country’s car output is ex-
pected to increase by 50 percent in 
the next Iranian calendar year (starts 
on March 21, 2022).
“Private carmakers are trying to in-
crease their output,” Sadeqi Niaraki 

said.
Noting that the annual demand for 
automobiles is about 1.5 million in 
the country, the official noted: “Pro-
duction of one million vehicles is 
forecast for the current year, and we 
expect a growth of about 50 percent 
for the next year, and automakers are 
also proposing all kinds of facilities 
and sale options.”
Meanwhile, Industry, Mining and 
Trade Minister Seyyed Reza Fatemi 
Amin has said that his ministry has 
a two-year plan for the auto industry 
based on which this industry will un-
dergo serious changes and improve 
significantly.
“We must strengthen competition, 
improve management and economic 
mechanisms, and increase produc-

tion in the auto industry in order to 
succeed in our plans,” Fatemi Amin 
said.
“Our plan is to produce 1.6 million 
vehicles next year (begins in March 
2022), which will increase to three 
million units in [the Iranian calendar 
year] 1404 (begins in March 2025), 
and 30 percent of the production, 
equivalent to about one million units, 
should be sent to export markets,” he 
added.
Iran’s major carmakers had manufac-
tured 900,714 vehicles in the previ-
ous year (ended on March 20), which 
was 4.3 percent more than the figure 
of its preceding year.
According to Codal data, during 
the past year, IKCO manufactured 
480,338 vehicles, which was 21.9 
percent more than the output in its 
preceding year, which was 393,812 
vehicles.
SAIPA manufactured 317,321 vehi-
cles, with a 12.6-percent fall from 
363,379 vehicles manufactured in 
1398. And Pars Khodro manufac-
tured 103,055 vehicles in the past 
year, showing a 2.8-percent drop 
from the output of its previous year, 
which was 106,072 vehicles.
Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry’s programs for the current 
Iranian calendar year show that the 
manufacturing of 1.2 million cars has 
been put on the agenda.
Iran currently stands in 20th place 
among the world’s top automobile 
manufacturers producing 821,060 
vehicles by the end of 2019, accord-
ing to the Organisation Internationale 
des Constructeurs d’Automobiles 
(OICA).

Car manufacturing rises 2.3% in 9 months yr/yr

Continuation of ECO 
train necessary to 
enhance regional 
exports: Pakistani 
daily
Pakistani leading Urdu news daily 
welcoming the resumption of the 
ECO freight train service between 
Islamabad-Tehran-Istanbul after 
a 10-year hiatus says the service 
should continue on a permanent 
basis to enhance exports of the 
regional states.
Daily ‘Jang’ in its editorial com-
ments on Tuesday said undoubt-
edly the train service has great 
potential for improvement in the 
regional trade.
The paper said that it was decid-
ed to run a freight train in 2009 
to promote trade between the 
three countries, but due to lack of 
proper arrangements, the service 
was suspended after two years.
“Launched with dozens of con-
tainers from the Pakistani capital 
to Istanbul, Europe’s largest city, 
the train will complete its journey 
in about two weeks, much fast-
er and less expensive than the 
alternative sea route. Significant 
increase in exports is essential 
to improve Pakistan’s balance of 
trade,” it said.
It added the needs of the brother-
ly countries should be assessed 
in collaboration with the business 
and industrial circles of the coun-
try to decide which items can be 
exported to them.
Jang said better arrangements 
should be made to ensure that 
this service will continue on a 
permanent basis and will not be 
suspended as in the past, as well 
as to increase cooperation be-
tween the three countries in the 
fields of trade as well as educa-
tion, research, and science and 
technology.
It is worth mentioning that the 
length of the ECO train is more 
than 6,500 km, out of which 
1,990 km is in Pakistan, 2,603   
km in Iran, and 1,950 km in Tur-
key.
The Islamabad-Tehran-Istanbul 
railway which connects the three 
main countries of Iran-Pakistan 
and Turkey was inaugurated last 
Tuesday after the gap of 10 years 
at a ceremony with the presence 
of Pakistani ministers and Am-
bassador of Iran Seyed Moham-
mad Ali Hosseini.
The ECO container train officially 
started operating in 2009 accord-
ing to the tripartite agreement 
between Islamabad, Tehran, and 
Ankara, and the first train left 
Islamabad for Turkey via Iran on 
August 14 of the same year (Au-
gust 23, 2009).
--------------------------------------------------

Iran’s export to 
Turkmenistan sees 
sixfold increase
Iran’s Ambassador to Turk-
menistan Gholamabbas Arbab 
Khales said on Tuesday that 
Iran’s exports to the country 
has increased five to six fold 
in terms of weight and value.
In an interview with IRNA, 
Arbab Khales also remarked 
on the recent reports on the 
rejection of Iran’s agricultur-
al product exports by some 
countries, saying that there 
had been no export rejection 
from the side of Turkmenistan 
since the beginning of this 
year.
The current rejection of potato 
cargoes by Turkmenistan was 
due to staleness of the cargo 
not the use of pesticide.
Turkmenistan had imposed 
limitations on entry of people 
and goods, the diplomat said, 
adding that the restrictions 
have been recently lifted and 
Iran is able to export its cul-
tural products to the country 
and thence to the Central 
Asia.

Minister hails im-
portance of Iran-Iraq 
railway
Iranian Minister of Road and 
Urban Development Rostam 
Qasemi said Shalamcheh-Bas-
ra railway connection is of 
great importance for both 
countries for both cargo and 
passenger transit during Ar-
baeen rituals.
Speaking in a TV program, 
Qasemi said based on the new 
agreement, Iran and Iraq have 
determined the exact date for 
starting the construction of 
the project.
He added that a joint venture 
should also be established 
within two months.
He stressed the importance of 
building a bridge between Iran 
and Iraq.  
He noted that the projects 
need maximum two years and 
100-120 million dollars invest-
ment.
Qasemi went on to say that 
launching Iran-Iraq railway 
will make Iran’s exports to Iraq 
safer and cheaper.

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

Dargaz exports 
122,000 tons potato 
to Turkmenistan
Mohammad Ali Bagheri said 
that there was no rejected car-
go from Turkmenistan.
He added that apples, tan-
gerines, oranges, and bell 
peppers were among other 
products exported to Turk-
menistan.
Last month after a two-year 
halt due to coronavirus out-
break, Iran’s first shipment 
was exported to Turkmenistan 
through Dargaz railway.

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

Iran students crowned 
first in INEX 2021
Iranian students have got the 
first place among students 
from 30 countries in the India 
International Innovation and 
Invention Expo (INEX 2021).
Mehdi Rashidi Jahan, Head of 
Permanent Secretariat of the 
Festival of student Ibn Sina, 
said on Monday that the Ira-
nian students grasped three 
gold medals in electronic, 
artificial intelligence, and pro-
gramming fields.
The competition is being held 
every year under the patron-
age of the International Fed-
eration of Inventors Associ-
ations (IFIA) and the World 
Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), and organized by 
Indian Inventors Organization 
(IIA). Rashidi Jahan went on 
to say that this year’s expo has 
been held in Hyderabad, India 
while respecting health pro-
tocols amid the coronavirus 
pandemic, noting that pupils 
and students from 30 nations 
attended the international 
event. Three Iranian teams, 
who won Ibn Sina Festival in 
the summer of this year in Iran 
following a competition with 
920 teams from 16 countries, 
have been dispatched to the 
Indian contest, he said, adding 
that the Iranian students stood 
at the first rank.  Three Iranian 
team, including Mehrbod Bani 
Amerian and Arvin Ya’ghubi, 
Behnam Karimi and Alireza 
Ja’fari, and Hassan Kakane-
jadi and Kusha Rostami won 
a gold medal, Rashidi Jahan 
noted.
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 Iran’s gross domestic product (GDP) 
excluding oil grew 3.3 percent in the 
second quarter of the current Iranian 
calendar year (June 22 – September 
22, 2021) compared to the same peri-
od last year, according to the Statisti-
cal Center of Iran (SCI).
The figure including oil increased 4.2 
percent, IRNA reported.
The non-oil GDP reached 16.23 quad-
rillion rials (about $54.6 billion) in the 
mentioned period.
The SCI put the average inflation rate 
in the twelve-month period ended on 
September 22, 2021, at 45.8 percent, 
while the unemployment rate was 
9.5 percent. Back in October 2021, 
International Monetary Fund (IMF), 
in its latest World Economic Outlook 
report titled “Recovery During a Pan-
demic”, had predicted 2.5-percent real 
GDP growth for Iran in 2021, with no 
change from the fund’s previous re-
port. The entity had modified its fore-
casts of the global economic growth 
from six percent in its previous report 
to 5.9 percent; the fund expects the 
global economy to shrink even more 
in 2022 to settle at 4.9 percent in 
2022. Central Bank of Iran (CBI), in its 
latest report published in September, 
had put the country’s GDP growth in 
the first three months of the current 

Iranian calendar year (March 21–June 
21) at 6.2 percent.
According to the mentioned data, the 
figure was 4.7 percent with oil exclud-
ed.
Based on the mentioned data, the 
country’s GDP stood at 3.477 quad-
rillion rials (about $11.7 billion) with 
oil, while the figure excluding oil was 
3.148 quadrillion rials (about $10.5 
billion). During the said period, with 
the exception of the agricultural sector 
which experienced negative growth 
of 0.9 percent due to the drought 
and reduced crop production, other 
economic sectors, including oil, in-
dustries, and mining and services re-
spectively grew by 23.3, 2.1, and 7.0 
percent, respectively.
According to SCI, Iran’s gross domes-
tic product excluding oil grew 3.3 per-
cent in the fourth quarter of the previ-
ous Iranian calendar year (December 
21, 2020-March 20, 2021) compared 
to the same period in the preceding 
year, while the figure including oil 
grew 6.8 percent. As reported, the 
country’s non-oil GDP reached 1.57 
quadrillion rials (about $37.5 billion) 
in the mentioned three months.
The SCI data indicated that the coun-
try’s inflation rate was 36.4 percent in 
the mentioned time span.

Q2 non-oil GDP growth stands at 3.3%: 
SCI

 Iran produced 16.637 million tons 
of steel products in the first eight 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-November 
21), according to the data released 
by Industry, Mining, and Trade Min-
istry.
The country’s eight-month steel 
products output indicates a 6.6-per-
cent drop as compared to the same 
period of time in the past year.
Meanwhile, as previously an-
nounced, Iran exported about $4.5 
billion worth of steel products in-
cluding ingots, profiles, and sheets 
in the first eight months of this year, 
registering a 14-percent rise year 
on year.
According to the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) Ruhollah 
Latifi, steel products accounted for 
14.5 percent of the country’s total 
non-oil exports during the men-
tioned eight months.
Latifi noted that some 11.067 mil-
lion tons of various iron and steel 
products worth $3.735 billion were 
exported in the previous year, of 
which 2.23 million tons were iron 
ore and other related raw materials.
The exports of steel products in the 
first eight months of the current 

year have exceeded the total figure 
for the previous year by $800 mil-
lion, the official noted.
The Iranian steel industry has 
been constantly developing over 
the past years against all the 
pressures and obstacles created 
by outside forces like the U.S. 
sanctions and the coronavirus 
outbreak that has severely affect-
ed the performance of the world’s 
top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s 
top steel producers by the Iranian 
calendar year 1404 (March 2025).
The production capacity of the 
country’s steel chain increased 
from 123 million tons in the Iranian 
calendar year 1392 (ended in March 
2014) to 230 million tons in the pre-
vious year (ended on March 20).
Based on the latest report released 
by the World Steel Association 
(WSA), Iran has maintained its 
place as the world’s 10th biggest 
steel producer during January-Oc-
tober, 2021.
Production of crude steel in Iran 
reached 22.4 million tons during 
the mentioned time span to register 
a 5.7-percent decline year on year, 
the report said.

More than 16.6m tons of steel prod-
ucts produced in 8 months



 Iran’s Deputy Oil Minister Ahmad As-
adzadeh has said his ministry is com-
pletely ready for cooperation with the 
countries in the region, especially the 
Persian Gulf Arab nations, IRIB re-
ported on Sunday.
“At the Oil Ministry, we are fully pre-
pared to cooperate with the countries 
in the region and the Arab nations of 
the Persian Gulf; some of these coun-
tries have recently shown a positive 
and constructive attitude which we 
welcome,” Asadzadeh said.
“Many of these countries need gas, 
and we have good gas resources in 
the Persian Gulf, so we can do a lot 
of good work with a constructive, 
forward-looking cooperation and 

using a win-win formula,” he said. 
The deputy oil minister for interna-
tional affairs and trade noted that 
his ministry is examining possible 
scenarios for cooperation with the 
mentioned countries and in this re-
gard welcomes serious and honest 
collaboration.
Mentioning the recent development 
in the Islamic Republic’s oil sales, the 
official said: “Oil exports have for-
tunately gained serious momentum 
with the efforts of our colleagues at 
the ministry; hopefully this process 
will be strengthened by the efforts 
of the Oil Minister and the ministry’s 
powerful sales team.”
He also pointed to the possibility of 

gas exports to Europe, the official 
said: “of course, our focus is on 
working with our neighbors, we have 
so many opportunities among our 
neighbors and Europe is our next pri-
ority, but if the Europeans are inter-
ested, we can negotiate to meet their 
needs. It requires that Europeans 
act independently and not follow the 
United States.”
Regarding the extension of the gas 
export deal with Iraq, Asadzadeh stat-
ed that Iraq is in great need of natural 
gas and plans are being made to ne-
gotiate and extend this contract: “Iraq 
must try to pay for the exported gas 
on time, and on the other hand, the 
National Iranian Gas Company will 
do its best to export the gas to that 
country in the amount agreed in the 
contract with the Iraqi side.”
Asadzadeh further mentioned the 
issue of gas exports to Pakistan, 
saying: “Although Iran showed its 
determination to export gas to Paki-
stan by constructing 1100 kilometers 
of pipeline, the Pakistani side did not 
fulfill its side of the agreement under 
pressure from the United States and 
some regional competitors.”
“We are trying to reach a formula with 
Pakistan to revive this agreement. 
We can conclude an agreement on 
the export of Iranian gas to Pakistan 
by signing a multilateral agreement 
between Iran, Pakistan and third or 
fourth countries,” he added.

Marriage 
may seem as 
old-fashioned 
as sepia tone, but 
repeated research 
shows that people 
who remain married 
to one partner are the happiest (1) 
and that married people are statistical-
ly happier and live longer (2) than their 
non-married counterparts. Do we even 
know why some marriages work and 
some don’t? Fortunately for this arti-
cle, we do. We now know what happy 
marriages should avoid and also what 
needs to be encouraged to make mar-
riages healthier and happier.
Of course no marriage is perfect, but 
many are happy. Happy marriages have 
difficulties, but there is an abiding sense 
of ‘us’, not just ‘you and me’. Follow 
these strategies (both of you) and who 
knows - maybe you’ll be telling me fifty 
years hence of all the health, psycho-
logical benefits, and happiness you’ve 
enjoyed.
So first:
1) Be realistic with your relationship 
expectations
Romance is wonderful and seeing the 
best in your partner is a sure way to 
maintain love and intimacy. But you are 
going to have years with your spouse, 
so you need to be able to except some 
imperfections. In the first throes of pas-
sion, the object of our romantic focus 
may seem perfect but then we discover 
their ‘feet of clay’. At this point, for the 
marriage to last we need to see beyond 

personal weaknesses and foibles - after 
all, no one is perfect. All marriages need 
work sometimes; expecting it all to be 
effortless or that it ‘should’ always be 
perfect creates disappointment (as un-
realistic expectations always do).

Idealize your partner, by all means - 
but remember they are human.
2) Sorry should not be the hardest 
word

Ever noticed how some people can 
never apologize, never admit they 

were wrong, never say, “Sor-
ry”? Yes? Well, those are 
the ones who are much 
less likely to become or stay 

married
A survey conducted in San 
Francisco (3) found that 
people who stay happily 
married are twice as like-
ly to be able and willing 
to apologize to their 
partners as divorced or 

single people are. The survey 
f o u n d happily married people 
are 25% more likely to apologize first, 
even if they only feel partially to blame. 
The harder divorced and single people 
found it ever to apologize or make con-
ciliatory gestures, the more likely they 
were to stay single.
Romance and passion may bring cou-
ples together, but compromise and re-
spect will keep them there. Learn to say 
sorry.
3) Drive those relationship-ruining rid-
ers out of town
Some couples argue passionately but 
still have a happy marriage. Others ar-
gue less but when they do, the relation-
ship is severely damaged. What’s the 
difference?
It’s not whether you argue but how you 
argue that determines the likelihood 
that your marriage will survive long-
term. US psychologist John Gottman 
has spent almost two decades studying 
the interaction of couples. He can now 
reliably tell (with up to 95% accuracy!) 
which couples are destined for relation-
ship breakdown and which are likely to 
stay together by listening to the first five 

minutes of a contentious discussion.
Gottman highlights four factors that rot 
relationships. He calls these (dramat-
ically) the ‘Four Riders of the Apoca-
lypse’. They are:
1. Contempt: Name calling, face pulling, 
cursing at and insulting your partner, 
and basically behaving as if you are 
revolted is ‘contempt’. Gottman and 
his researchers in Seattle (4) found 
that if this was a regular feature in the 
start-up phase of a disagreement, then 
the relationship’s days were very likely 
to be numbered. Women who looked 
contemptuous whilst their husband was 
talking were six times more likely to be 
divorced two years later.
2. Defensiveness: “Why are you pick-
ing on me? Don’t look at me like that! 
What’s your problem?!”
“But I was just offering you a cup of 
tea!”
Another major predictor of eventual re-
lationship breakdown is over-defensive-
ness. If someone begins yelling as soon 
as their partner broaches a subject and 
feels overly threatened or attacked, and 
this is a continuing and regular feature 
of the couple’s interactions, then the 
relationship is in crisis. Being defensive 
blocks communication and severs inti-
macy.
3. Don’t criticize but do compliment
Partners who criticize one another risk 
damaging their relationship beyond 
repair... This doesn’t mean you should 
never complain if your spouse upsets 
you, but a criticism is much more dam-
aging than a simple complaint.
When you criticize, you attack the whole 
person (even if that’s not what you 
mean to do); a complaint is directed 
at one-off behaviours rather than the 
core identity of the person. For exam-
ple: “You are such a lazy £”*tard!” im-
plies they are always like that and that 
it’s a fundamental part of who they are. 
It’s not specific or time-limited as is “I 
thought you were being a bit lazy today! 
That’s not like you!”
Some partners feel they are trying to 
‘improve’ their spouse by constantly 
pointing out what is wrong with them. 

Even if the intention is good, the con-
sequences are not. Criticizing partners 
publically is humiliating (for both part-
ners), but saying nice things about them 
when in company is a wonderful thing 
to do.
People in happy marriages feel appre-
ciated, loved, and respected. Remind 
your spouse of their talents, strengths, 
and what you love and like about them 
much more. No one likes to feel they are 
under constant attack.
Rather surprisingly, if even just one of 
these factors or ‘riders’ is present reg-
ularly in disputes, the outlook for the 
relationship is poor. Does your marriage 
contain any of these ‘riders’?
And how else can you make your mar-
riage happier?
4) Know what not to talk about in your 
marriage
Younger couples often want to ‘dig 
deep’ to unearth all their ‘issues’, to be 
entirely open with one another, and to 
‘talk everything through’.
But studies of elderly couples who 
have been happily married for decades 
show that these couples often don’t 
listen very carefully to what the other is 
saying when expressing negative emo-
tion. They also tend to ignore their own 
feelings about the relationship unless 
they consider that something absolute-
ly must be done. This threshold is set 
much higher than in younger couples.
So the typical advice of agony aunts to 
‘air issues’ and get ‘everything out in the 
open’ doesn’t, after all, make for healthy 
long-term relationships. Agreeing to 
disagree and knowing which subjects to 
steer clear of is a key relationship skill.
5) Work out problems but keep a lid 
on them
Another key factor in arguments within 
relationships that survive is the habit of 
changing the subject once the discus-
sion has ‘run its course’. This ‘quick 
shift’ lessens the amount of negative 
emotion experienced and decreases 
the likelihood of later rumination. It also 
conveys the message, “We can argue, 
and still get on with each other.” Thus, 
the argument is contained and does not 

contaminate the whole relationship.
Disagreements need to be ‘one-off spe-
cials’, not long-running serials. But fun 
is vital, too...
6) Laugh together, stay together
Regularly revisiting romantic times 
from the past and alluding to them in 
conversation - “Wasn’t it wonderful 
when we...” and “Do you remember...” 
- is a powerful way of staying bonded. 
But regularly laughing together may be 
even more powerful.
According to recent research, couples 
who laugh together and regularly rem-
inisce about funny times tend to be 
much more satisfied with their relation-
ships (5). Create a reservoir of funny 
times and re-visit them often. Lack of 
fun can wilt a marriage like a flower de-
nied water.
7) Ensure 5 good times for every bad 
time
According to Dr Gottman, stable mar-
riages need five good interactions for 
every not-so-good one. ‘Good’ could 
mean a loving hug, a fun afternoon 
spent together, or a nice chat about a 
movie, anything positive. A ‘bad’ inter-
action may be a row, disagreement, or 
disappointment.
So make efforts to keep to the 5/1 rule. 
This will work even better if you follow 
the next tip.
8) Can you read (love) maps?
The more you know your partner’s 
tastes, aspirations, whom they like and 
dislike at work, and so on, the better 
‘love map’ you have. Knowing the de-
tails of your partner’s inner and outer 
life (whilst allowing for some privacy) 
makes for a stronger bond. One woman 
I worked with didn’t know the name of 
her (underappreciated) husband’s com-
pany and one husband couldn’t tell me 
the name of their family dog! (Much to 
his wife’s consternation: “He shows no 
interest!”)
Strengthen and update your love maps 
to better navigate your relationship.
Living within a happy marriage is one 
way to ensure long-lasting contentment 
for both of you. Follow these tips and 
ask your partner to read this, too.

Iran to dispatch 40 
tourism advisors 
to other nations
The Ministry of Cultural Herit-
age, Tourism and Handicrafts 
has coordinated with the Min-
istry of Foreign Affairs to dis-
patch 40 economic consult-
ants active in tourism to other 
countries, an Iranian officials 
said.
Iran’s deputy tourism minister 
Ali-Asghar Shalbafian said in a 
meeting with directors of hotel 
owners associations on Sun-
day night that the dispatching 
plan would become operation-
al in order to activate Iranian 
tourism agencies overseas.
The tourism ministry also 
plans to prepare attractive 
contents in different languag-
es to be used by Iranian em-
bassies in other countries, 
Shalbafian noted.
Elsewhere in his remarks, the 
deputy minister said that re-
opening of Iran’s airspace for 
foreign tourists was an im-
portant development after 20 
months since the outbreak of 
the coronavirus in the country, 
adding that the tourism min-
istry will make efforts to pave 
the way for reopening of land 
borders to foreign travelers.
However, he warned that entry 
from eight African and four 
European states has been 
banned as a result of spread-
ing of new variant called Omi-
cron.
According to the official, all 
Iranian overseas consulates 
are able to get informed of 
residential units and hotels of 
foreign tourists when they is-
sue visas.
The governor general in Hor-
mozgan Province has pre-
pared a draft for four islands, 
which would flourish tourism 
in the southern province if ver-
ified by the cabinet, Shalbafian 
said.
The meeting of directors of 
hotel owners associations was 
held on Sunday in Qeshm Is-
land, the largest Iranian island 
in the Persian Gulf. Along with 
the deputy minister some pro-
vincial officials and religious 
figures attended the gathering.

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

Iran, Sri Lanka 
sign agreement in 
Colombo to settle 
oil debt issue
Iran and Sari Lanka have signed 
an agreement on working out 
ways to settle the latter’s oil debt 
to Iran.
Chairman of Trade Promotion 
Organization of Iran Ali-Reza 
Peimanpaak and minister of 
trade of Sari Lanka signed the 
agreement in a meeting, accord-
ing to the Wednesday report of 
Iran’s Embassy in Colombo, the 
commercial capital of Sri Lanka.
Peimanpaak, who is also a dep-
uty for the Ministry of Industry, 
Mines and Trade, arrived in Co-
lombo early on Monday as his 
first trade destination to East 
Asia.
Based on mutual agreement, Sri 
Lanka will monthly export tea 
to Iran to repay parts of its oil 
debt to the country, Peimanpaak 
underlined.The issue of Sri Lan-
ka’s oil debts to Iran remained 
unsolved for years until the visit.
During his stay in Sri Lanka, 
Peimanpaak held talks with sev-
eral officials there and reviewed 
ways to develop economy and 
make use of the existing oppor-
tunities.

Some Secrets of a Happy Marriage

A happy marriage is healthy

TSE’s main index rises 2.7% in a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 38,000 points (2.7 
percent) to 1.397 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobar-
akeh Steel Company, Bandar Abbas Oil Re-
fining Company, Saipa Company, Social Se-
curity Investment Company, National Copper 
Company, and Barekat Pharmaceutical Group 
were the most widely followed ones.
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Iran welcomes energy cooperation with Persian 
Gulf Arab nations
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The Iranian ambassador to Qatar 
has said that Iran has suffered a 
lot of material and moral losses 
in its fight against drug traffick-
ing.
“According to the Iranian Human 
Rights Headquarters, more than 
90% of the smuggled opium, 
72% of the world’s smuggled 
morphine, and 20% of the world’s 
smuggled heroin is discovered 
by the Islamic Republic of Iran,” 
Hamid Reza Dehghani wrote in a 
post on his Twitter page. 
Ambassador Dehghani added, 
“Iran is the main flag bearer of 
the fight against drugs. Iran has 
suffered a lot of material and 
moral damage in the fight against 
drug trafficking.”
As reported by the United Nations 

Office on Drugs and Crime, Iran 
spends millions of dollars annu-
ally on border control, including 
for the construction of expensive 
barriers along its borders with 
Afghanistan and Pakistan. 
More than 3,700 Iranian law 
enforcement forces have been 
killed and over 12,000 have been 
maimed in counter-narcotics op-
erations over the last three dec-
ades.
Since the beginning of 2012, 
there have been an increasing 
number of reports made by the 
drug enforcement authorities of 
Iran, Pakistan and the Persian 
Gulf Arab states on the illegal use 
of maritime transport for the traf-
ficking of drugs and illicit chemi-
cals from/to the region.

Ambassador: Iran has suffered heavy losses 
in drug fight
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شــهردار اصفهان گفت: بخشــی از 
منطقه 10 شهر اصفهان، نسبتاً مرفه 
بوده و جزو مناطق گران قیمت شهر 
به شمار می رود و بخشی از این منطقه، 
متاسفانه شرایط زیستی و اجتماعی 
مطلوبی ندارد که باید تالش کنیم تا 
این فاصله طبقاتی در منطقه کاهش 
پیدا کنــد از ایــن رو، بخش های کم 

بضاعت منطقه شناسایی شده است.
علــی قاســم زاده در بازدید هفتگی 
خود از مناطق که ایــن بار در منطقه 
10 شهر اصفهان برگزار شد، با اشاره 
به پروژه های در حال اجرا و پروژه های 
پیشنهادی منطقه برای سال 1401 
اظهار کرد: این پروژه هــا حکایت از 
جنب و جوش و پویایی در منطقه دارد؛ 
منطقه ای که متفاوت با دیگر مناطق 
اســت و مظاهر فقر و غنا را به صورت 

توامان در این منطقه شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بخشی از منطقه نسبتاً 
مرفه و جزء مناطق گران قیمت شهر 
به شمار می رود و بخشی از این منطقه 
متاسفانه شرایط زیستی و اجتماعی 
مطلوبی که درشان شهروندان باشد، 

ندارد.
شــهردار اصفهان افزود: قرار اســت 
تالش کنیــم تا این فاصلــه طبقاتی 
در منطقه کاهش پیدا کنــد در این 
راستا بخش های کم بضاعت منطقه 
شناسایی شده است و در طول چهار 
سال تالش می شود سبک زندگی در 
این محالت محروم بــا کمک اهالی 

محله، ارتقا یابد.
وی بیان کرد: امیدوارم با همت مردم 
و تالش همکاران در شهرداری منطقه 
10 ایــن فاصله طبقاتــی روز به روز 
کاهش پیدا کند و شاهد زندگی مبتنی 
بر عدالت و اســتفاده مشترک از همه 
خدمات شهر، برای شهروندان در این 

منطقه باشیم.

  88 درصد از درآمدهای سال 
جاری منطقه 10 محقق شده است

در این جلســه، داوود بحیرایی، مدیر 
منطقه 10 شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه یک هزار و 680 هکتار از منطقه 

10 در محدوده قانونی قرار دارد، اظهار 
کرد: این منطقه دارای دو هزار و 200 
هکتار مساحت است که 520 هکتار 
آن، خارج از محدوده قانونی قرار گرفته 

است.
وی جمعیت منطقه را 225 هزار نفر 
عنــوان و تصریح کرد: ســاکنان این 
منطقــه در 17 محله مصلی، شــیخ 
طوســی، خواجه عمید، سروستان، 
جوهــران، کــوی نرگس، گــرکان، 
مالصدرا، عسگریه، دشتستان، حصه 
جنوبی، پروین، هفتون، اطشاران، الله، 
فجر و عطار نیشابوری زندگی می کنند.

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه 87 درصــد مردان و 13 
درصد زنان منطقه شاغل اند، گفت: در 
این منطقه 32 درصد افراد غیراصفهانی 
و دو درصد مهاجر غیر ایرانی ساکن اند.

وی تصریح کــرد: در محالتی مانند 
اطشاران، حصه جنوبی، هفتون و شیخ 
طوسی میزان اتباع خارجی دو درصد 

بیشتر است.
بحیرایی افــزود: منطقــه 10 دارای 
امکانات فرهنگی، خدماتی و اجتماعی 
مانند 90 مسجد، شش امامزاده، شش 
فرهنگســرا، 9 کتابخانه، 19 کانون 

فرهنگی – مذهبی، 12 اســتخر، 26 
دست وســایل بازی در پارک ها، 23 
پارک کــودک، 15 بوســتان و چهار 

بوستان شهری است.
وی با اشــاره به اینکه منطقه 10 یک 
ششم از فضای ســبز شهری و محلی 
را در اختیار دارد، اظهــار کرد: از نظر 
جمعیتی هــم جوهــران کمترین 
جمعیت و شیخ طوســی بیشترین 

جمعیت را در خود جای داده است.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه درآمد مصوب سال جاری 
منطقه 314 میلیارد تومان است که 
هفتم دیماه وصولــی درآمد به 276 
میلیارد تومان یعنی معادل 88 درصد 
از کل درآمد رسیده است، گفت: 195 
میلیارد تومان هم بودجه عمرانی است 
که 134 میلیارد تومــان معادل 74 
درصد آن تأمین اعتبار شــده است. 
همچنین در بخش بودجه جاری هم 
منطقه توانســته به تأمین اعتبار 84 

درصدی دست پیدا کند.

  ساماندهی ورودی محله حصه
وی میزان بدهی )دیون( منطقه را نیز 
140 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 

این منطقه از نظر وصولی درآمد بعد از 
منطقه 12 در جایگاه دوم قرار دارد.

بحیرایی تصریح کــرد: از نظر متراژ 
پروانه های صادره هم منطقه 10 رتبه 
پنجم را در شهر اصفهان دارد. از نظر 
رتبه جمعیتی هم در جایگاه دوم بعد 

از منطقه هشت قرار می گیرد.
وی با اشاره به ســاخت سه ایستگاه 
قطار شهری )الله، شاهد و قدس( در 
منطقه 10 اظهار کرد: برای تملک این 
ایستگاه ها تاکنون 40 میلیارد تومان 
هزینه شده اســت؛ همچنین برای 
اجرای حلقه حفاظتی هم سهم منطقه 
10 حدود هزار متر از این رینگ بود که 

این کار به پایان رسید.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان 
ســاماندهی ورودی محلــه حصه، 
احداث خیابــان کوشــش، تملک 
و احداث خیابان اطشــاران، خیابان 
ســعادت شــرقی، پیاده روســازی 
فرســان، پیاده روســازی خواجــه 
عمیــد، پیاده روســازی خیابــان 
24 متــری، پیاده روســازی خیابان 
آذربهرام، پیاده روسازی خیابان عطار، 
پیاده روسازی خیابان حکیم اسدی، 
پیاده روسازی خیابان حکیم شفاهی 

اول، پیاده روســازی قدس شــرقی، 
پیاده روسازی خیابان صافی اصفهانی و 
پیاده روسازی سروستان را از طرح های 

در حال اجرای منطقه عنوان کرد.

  پیشنهاد ساماندهی میدان 
شش راه در بودجه سال آتی

وی بــه پروژه های شــاخص در نظر 
گرفته شده برای ســال 1401 اشاره 
و اظهار کرد: تملک ایستگاه های قطار 
شهری با بودجه پیشنهادی 10 میلیارد 
تومان، آزادسازی و احداث کمربندی 
شــمالی اتوبــان شــهید آقابابائی 
حدفاصل بزرگراه تا محدوده منطقه 
با بودجه پیشنهادی 15 میلیارد تومان 
و احداث خط انتقال پســاب خیابان 
الهور تا پل سرهنگ با اعتبار 5 میلیارد 

تومان از جمله این طرح هاست.
بحیرایی ســاماندهی میدان شــش 
راه، احداث خیابان اطشاران، تملک 
و احداث خیابان ســپیده کاشانی به 
سروستان، توســعه باغ بانوان طلوع، 
اتصال ادامه خیابان فرســان جنوبی 
به خیابان مهر، احداث میدان مجاور 
شــرکت تعاونی کارگران شهرداری، 
احداث میدان جنب مسجد قدس در 
محله حصه، احداث مجموعه فرهنگی 
در محله عســگریه و تملک خیابان 
عســگریه دوم را از پروژه هــای مهم 
منطقه ای برای ســال 1401 عنوان 

کرد.
وی به اهم موضوعاتی که منطقه 10 
به دنبال حل و فصل آن اســت اشاره 
کرد و گفت: تعییــن تکلیف اراضی 
کشــاورزی داخل محدوده، تعیین 
تکلیف وضعیت زمین هــای اوقافی 
محله حصه، تعیین تکلیف وضعیت 
شهرک سالمت، مجموعه تفکیکی 
اصحاب هاشمی و کوره های معک و 
هسا، تعیین تکلیف مالکیت دانشگاه 
علمی – کاربردی نقش جهان، تعیین 
تکلیف تملــک و احداث پارک محله 
بوزان و تعیین تکلیف مجموعه فضای 
ســبز تفریحی حریم چشمه مرغاب 
از جمله چالش های مهم و در دست 

پیگیری در منطقه است.
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رئیس دانشگاه کاشان گفت: فناوری و نوآوری، زمینه ساز توسعه اقتصادی 
و راه حل مشکالت اشتغال در کشور است. دکتر عباس کتابی در مراسم 
افتتاح نمایشگاه فصل جهش، با گرامیداشت 9 دی و ایام دومین سالگرد 
شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، به جایگاه تولید علم در کشور 
اشاره کرد و گفت: ایران در تولید علم جهش و پیشرفت خوبی داشته و هم 
اکنون رتبه 16 را در تولید علم دارد درحالیکه در زمینه فناوری و نوآوری 
رتبه 71 است که این عقب ماندگی باید با تالش و کوشش واحدهای فناور 

ارتقا یابد. وی ابر چالش کشور و نقطه آغازین همه مشکالت در کشور را 
اشتغال عنوان کرد و افزود: برای شکوفایی اقتصادی نیاز به تأمین نیروی 

انسانی توانمند و خالق و کارآفرین است.
وی با بیان اینکه دانشگاه بهترین جایگاه تربیت و رشد منابع انسانی است 
خاطر نشان کرد: دانشگاه ها باید سعی نمایند تا عالوه بر بعد آموزش، ابعاد 
تربیتی، اخالقی، مهارت افزایی و کارآفرینی و ایجاد روحیه انگیزه و اعتماد 

به نفس دانشجویان را مد نظر داشته باشند.

دکتر کتابی دانشگاه کارآفرین را یکی از رسالت های دانشگاه ها عنوان کرد 
و اظهار داشت: برای ایجاد دانشگاه کارآفرین باید حلقه مفقوده بین علم، 
صنعت، تولید و ثروت شکل گیرد. رئیس دانشگاه کاشان به سابقه تاریخی 
کاشان و کار خیر مردم این منطقه در زمینه های مختلف صنعت تجارت 
و آموزش اشاره کرد و افزود: اگر قرار است مشکل اقتصاد و اشتغال جامعه 
حل شود بایستی مردم به خصوص جوانان پتانسیل ها و توانمندیهای و 

خالقیت خود را بکار گیرند.

رئیس دانشگاه کاشان:

فناوری و نوآوری راه 
 حل مشکالت اقتصادی 

و اشتغال است

 جلســه قرارگاه امنیــت غذایی 
استان اصفهان با حضور رییس، 
معاونــان و مدیران ســازمان و 
نمایندگان سازمان های مرتبط 

برگزار شد.
مهرداد مرادمند رییس سازمان 
جهــاد کشــاورزی اصفهان در 
ایــن جلســه گفــت: جراحی 
بزرگی بــا عنوان اصــالح نظام 
یارانه ای کشــور انجــام خواهد 
شــد و حساســیت های خاصی 
دارد کــه لــزوم هماهنگــی و 
برنامه ریزی دقیــق را می طلبد 
و باید همکاری همه دستگاه ها 
در این زمینه باشــد. وی با بیان 
اینکه پیشــنهادات و ارزیابی ها 
را بــه وزارتخانــه و مســئوالن 
باالدســت منعکــس کردیــم، 
عنوان کرد: باید اطالع رسانی ها 
دقیــق و کامل باشــد و هرچه 
مــردم بیشــتر مطلع باشــند 
امور به صورت مناســبی پیش 
می رود. رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان تصریح 
کرد: باید در زمینه صادرات نیز 
تدابیری اندیشید تا محصوالت 
در صورت مــازاد نیاز کشــور، 
صادر شــوند و از طرفی توجه به 
کیفی ســازی و کاهــش قیمت 
تمام شــده به افزایش صادرات 
کمک خواهد داشــت. در ادامه، 
دکتر ایراندوست، معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان بیان کرد: 
نهاده ها و ذخیره گوشــت قرمز، 
مرغ و تخم مــرغ به میزان کافی 
موجود است و مشــکلی در این 
بخش وجود نــدارد. همچنین 
ســامانه بــازارگاه فعالیت خود 
را ادامه می دهد و مشــکلی در 
فعالیت آن نیســت. وی با اشاره 
به لزوم فعال ســازی زنجیره ها 
برای حمایت از تولیدکنندگان، 
تاکید کرد: قیمت ها دســتوری 
نخواهد بــود و شــرایط کاماًل 
مشخص اســت. در این شرایط 
باید به استقبال تولیدکنندگان 
رفت و به دامداران باید دلگرمی 
داد و از آنهــا حمایت کــرد. از 
طرفــی بهره وری بایــد افزایش 
یابد. معــاون بهبــود تولیدات 
دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان ادامــه داد: هر 
گونه اطالع رســانی در خصوص 
موارد باید بــا هماهنگی روابط 
عمومی و حراســت انجام شود. 
اجرای طرح اصالح نظام یارانه ای 
در دســتور کار دولت است و از 
دستگاهای نظارتی درخواست 
داریم با تولیدکنندگان همکاری 
داشته باشند، از طرفی نیاز است 
موضوع حمل و نقل نهاده ها نیز 
با دقــت انجام شــود. در ادامه، 
مهندس جعفــری، مدیر عامل 
اتحادیه دامداران استان اصفهان 
گفت: امروز تأمین نهاده ها برای 
دامداری هــای کوچک و بزرگ 
مشکل اســت و تسهیالت نیز به 
میزان کافی در اختیار آنها قرار 
نمی گیرد. شرایط سختی وجود 
دارد و نیاز بــه حمایت از طرف 
دولت داریم. همچنین مهندس 
حاج عابدی، مدیر سازمان تعاون 
روستایی اســتان اصفهان بیان 
کرد: ضروری اســت در شرایط 
فعلی به تشکل ها و تعاونی های 
فعال در زمینه نهاده ها توجه الزم 
باشد تا مشکلی وجود در تأمین 
و توزیع ایجاد نشــود، در زمینه 
خرید تضمینی شیر نیز آمادگی 
الزم برای مــوارد مختلف وجود 
دارد. همچنیــن نماینده بانک 
کشــاورزی در این نشست بیان 
کرد: بانک کشــاورزی بیش از 
160 درصد از منابع خود را برای 
تسهیالت سرمایه در گردش به 
واحدها پراخت تسهیالت داشت. 
امســال تا آذر ماه به اندازه کل 
سال گذشته، تسهیالت سرمایه 

در گردش پرداخت شد.

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

جراحی بزرگی با عنوان 
اصالح نظام یارانه ای کشور 

انجام خواهد شد

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان گفت: سرعت فرونشست 
زمین در استان از پنج سال گذشته تاکنون 2 برابر شده است و اگر وضعیت به 
همین منوال پیش رود، در آینده بازهم افزایش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، 
رضا اسالمی، در وبینار »فرونشست اصفهان« که در بستر فضای مجازی برگزار 
شد، افزود: یکی از مهمترین دالیل افزایش سرعت فرونشست زمین در اصفهان 

در سال های اخیر، جریان نداشتن آب در بستر رودخانه زاینده رود بوده است.
وی اظهار داشت: وقتی جریان آب زاینده رود قطع می شود، افراد حقابه دار یا 
غیرحقابه دار به حفر چاه های غیرمجاز یا با عمق بیشتر می پردازند که همین 
امر به تشدید و افزایش سرعت خالی شدن آبخوان ها و در نتیجه فرونشست 

زمین در اصفهان منجر شده است.
وی با تاکید بر اینکه مــرگ آبخوان های اصفهان تــداوم دارد، تصریح کرد: 
فرونشست، تنها مخاطره غیرقابل جبران و بازگشت است و دیگر نمی توانیم 
برای الیه های زمینی که بر اثر این پدیده نشست کرده اند، کاری انجام دهیم. 
اسالمی با اشاره به تهدیدهای فرونشست زمین برای تاسیسات و اماکنی مانند 
فرودگاه بین المللی اصفهان، صنایع بزرگی مانند پاالیشگاه و حدود 6 هزار بنای 
تاریخی و میراثی گفت: تاکنون بیشترین فرونشست در محدوده خوراسگان 
در شرق کالنشهر اصفهان با 188 میلیمتر گزارش شده است بطوریکه در آن 

منطقه شاهد حفر و تعمیق چاه هایی با عمق 220 متر هم هستیم.
مدیرکل زمین شناسی و اکتشــافات معدنی اصفهان با اشاره به اینکه پهنه 
فرونشست زمین در استان در حال گســترش و نفوذ است، اضافه کرد: این 
پدیده ُمخاطره آمیز بسرعت در حال حرکت به سمت جنوب غربی و شمال 

غربی استان است.
وی با تاکید بر لزوم پایش دقیق فرونشست زمین اظهار داشت: 25 ایستگاه جی 
پی اس )GPS( به این منظور در دشت های مختلف استان پیش بینی شده که 
فقط پنج ایستگاه در محدوده فرودگاه بین المللی اصفهان واقع است. اسالمی 
با بیان اینکه پایش فرونشست زمین توسط این ایستگاه ها از اردیبهشت امسال 
آغاز شد، ادامه داد: تا آبان امسال هفت دوره پایش فرونشست انجام شده است 
که نتایج آن با داده های حاصل از تصاویر رادار و میزان برداشت آب از آبخوان ها 

ُمنطبق بود.
این وبینار توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران با همکاری باشگاه 
پژوهشگران جوان و نُخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، پدیده فرونشست به مثابه پایین رفتن تدریجی سطح زمین 
است که دلیل اصلی آن برداشت بی رویه از سفره های آبی زیر زمینی است. در 
سال های گذشته، این پدیده با توجه به مصرف بی رویه آب، تبدیل به مساله ای 
مشکل ساز و نوعی سرطان خاموشی تبدیل شده است که بیشتر دشت های 

ایران را تهدید می کند.
تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی ها و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
در دهه های اخیر باعث شده است تا از حدود 600 دشت کشور بیش از 400 
دشت در شرایط بحرانی فرونشست زمین قرار گیرند و استان های اصفهان، 
فارس، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در صدر مناطق دارای بیشترین 

تعداد دشت ممنوعه از نظر برداشت منابع آبی هستند.
 گسترش پدیده فرونشست زمین و پیامدهای آن از جمله ایجاد تَرک و فروچاله 
در دشت های مختلف بویژه مناطقی که همراه با توسعه شهری و صنعتی بوده، 
نگرانی زیادی بین مردم و مسووالن ایجاد کرده است زیرا مناطق شهری بدلیل 
تراکم جمعیت، ساختمان ها و شریان های حیاتی آسیب پذیرترند و فرونشست 
و شکاف های زمین خسارت جبران ناپذیر و پُرهزینه در این مناطق ایجاد و به 
خیابان ها، پل ها، بزرگراه ها، پی ساختمان ها و خطوط آبرسانی، گاز و فاضالب 

آسیب وارد می کند.
 بر اساس آمار و اطالعات موجود، در سال 95 فقط 2 درصد از مساحت استان 
اصفهان بالغ بر 2 هزار و 900 کیلومتر مربع درگیر فرونشست زمین بود اما 
آخرین مطالعات نشــان می دهد هم اینک حدود 10 هزار کیلومتر مربع از 
وسعت اســتان یعنی 10 درصد آن بصورت خطرناک و بسیار جدی درگیر 

فرونشست شده است.

  اصفهان متعلق به تمدن جهانی است
علیرضا جعفری زند باستان شناس نفر بعدی بود که در پنل »به فریاد شهر موزه 
اصفهان برسید« سخنرانی کرد: اصفهان شهری است که متعلق به تمدن جهانی 
است و پازل تاریخی این شهر کامل کامل است و وقتی صحبت از فرونشست 
می کنیم، نگران آثار تاریخی شاخص و غیر شاخص شهر و استان هستیم. وی 
بابیان اینکه جایی در اصفهان پیدا نمی کنید که آثار تاریخی نداشته باشد گفت: 
هزاران آثار تاریخی در شهر و استان اصفهان وجود دارد که در اثر فرونشست 
درخطر هستند. آثار کمتر شناخته شده ای که در اکثر کوچه و خیابان های این 

شهر و استان قرار دارند و کمتر کسی از وجودشان مطلع است.
زند اضافه کرد: همیشه زاینده رود پر آب نبوده و سازندگان پل برای غلبه بر 
کم آبی احتمالی تخته بندهایی در مجاورت خواجو درست کرده بودند، زیرا 

مالت بکار رفته در پل ها آهک است و باید در مجاورت آب باشد.

  تقسیمات زاینده رود تا دل خانه ها و مساجد
حشمت اهلل انتخابی فعاالن محیط زیست و پژوهشگر زاینده رود در این وبینار 
برای تشریح وضعیت اسفناک موجود از صد و ســی مادی اصلی زاینده رود 
صحبت کرد و گفت: تقسیمات زاینده رود مانند یک درخت تناور نارون بوده که 
عالوه بر تنه اصلی، ریشه، تنه، شاخه و سرشاخه های زیادی داشته و بعد از این 
مادی ها، به چندین جوی و جدول و صدها هزار واحد حقابه دار قسمت می شده 
است؛ به طوری که این مادی ها تا باغچه خانه ها و مساجد مانند مسجد لنبان و 

مدرسه چهارباغ آب می رسانده است. آبی که دیگر نیست.
وی با بیان اینکه جریان و تقسیمات آب زاینده رود ارزش ثبت جهانی دارد ادامه 
داد: آن قدر این مادی ها ریز می شده تا به همه جای شهر می رسیده و شهر را زنده 
و پایدار نگه می داشتند. پایداری زیست بوم شهر اصفهان بدون شک وابسته به 
جاری بودن زاینده رود است. ما برای اینکه شهر را نجات دهیم و به پایداری شهر 

برسیم باید پایداری زاینده رود را تأمین کنیم.

گزارش

 سایه رعب آور فرونشست بر دشت های اصفهان سنگینی می کند؛

 ۲ برابر شدن سرعت 
فرونشست زمین در اصفهان

اقتصاد استان

شهردار اصفهان خبر داد در بازدید هفتگی از مناطق مطرح کرد:

تالش برای کاهش فاصله طبقاتی در منطقه 10 شهر اصفهان

در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت 
سردار دل ها شهید حاج قاســم سلیمانی، 
کاروان خدمــت آبفای اســتان اصفهان به 
شهرستان تازه تأسیس کوهپایه سفر کرد. در 
این سفر که روز جمعه 10 دیماه جاری صورت 
گرفــت مدیرعامل، معاونــان و تنی چند از 
مدیران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
از شهرک المهدی ســجزی، روستاهای کی 
و دستجرد، شهرک صنعتی و پکیج تصفیه 
فاضالب محله نوبنیاد و مســکن مهر شهر 
تودشــک بازدید کرده و از نزدیک در جریان 
مسائل و مشکالت ساکنان این مناطق قرار 

گرفتند.
در جریان این سفر که امیرحسین بانکی پور 
از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و علیرضا حسینی فرماندار کوهپایه 
نیز حضور داشــتند، اعضای کاروان خدمت 
آبفای اســتان اصفهان در مســجد حضرت 
امیرالمؤمنین روستای »کی« از توابع شهر 
تودشــک حضور یافته و با مردم این روستا و 

روستاهای همجوار دیدار و گفتگو کردند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این نشست 
صمیمانه با بیان این که خدمت رسانی تعطیل 
بردار نیست، هدف از این سفر در بعد از ظهر 
روز جمعه و در آستانه سالگرد شهادت سردار 
رشید اسالم شــهید حاج قاسم سلیمانی را 
حل مشکل دیرینه مردم محروم این منطقه 
عنوان کرد و گفت: مکتب شــهید سلیمانی 
یعنی مسئوالن باید فارغ از جناح بندی های 
سیاســی، تمام وقت خود را صرف خدمت 

رسانی به محرومان کنند.
هاشم امینی افزود: سردار سلیمانی و همرزمان 
شــهیدش، جان خود را فدای تأمین امنیت 
این مرز و بوم کردند و ما نیز باید این فرصت 
را غنیمت شمرده و در جهت آبادانی کشور 
تالش کنیم. وی در ادامه به ســرعت گرفتن 
خدمت رسانی به روســتاها پس از یکپارچه 
سازی شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی اشاره کرد و گفت: طرح بازسازی و 
توسعه 300 کیلومتر شبکه آب روستایی در 

مدت 100 روز از جمله طرح های آبفای استان 
اصفهان بود که در قالب طرح 100-300 به 
اجرا درآمد و سهم شهرستان کوهپایه از این 
طرح، اصالح و توســعه 30 کیلومتر شبکه 

آبرسانی روستایی بود.
امینی افزود: با هدف آبرسانی به 6 روستای 
دیگر این شهرســتان، کار نقشــه برداری 

روستاهای کی، مزرعه نو عرب ها، عشق آباد، 
نورا...، دستگرد و مزرعه ســرخی تا یک ماه 
آینده پایان یافته و بالفاصله عملیات اجرای 
خطوط انتقال و شبکه آبرسانی به روستاهای 
یاد شده با مشــارکت فرمانداری و خیرین 
آبرسان آغاز می شود که امیدواریم در خرداد 

ماه آینده به بهره برداری برسد.

 در ایام سالگرد شهادت سردار دل ها انجام شد؛

سفر کاروان خدمت آبفای استان اصفهان به 
شهرستان کوهپایه

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان، گرانی دوباره قیمت نان در سال جاری را رد کرد و گفت: افزایش قیمت نان به طور معمول از ابتدای هر سال براساس آیتم های مشخص 
اعمال می شود. محمدرضا خواجه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برخی صحبت ها مبنی بر افزایش دوباره قیمت نان در اصفهان، اظهار کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و امسال 
دیگر افزایش قیمت نان نخواهیم داشت.وی افزود: مطابق مصوبه شورای اقتصاد نرخ نان، صبح فروردین هر سال متناسب با تورم سالیانه، افزایش قیمت انرژی، بیمه و دستمزد 
کارگر مشخص و افزایش می یابد. نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه از ابتدای مرداد امسال نرخ نان حدود 30 درصد افزایش یافت، تأکید کرد: نرخ جدید 
نان برای سال 1401 متناسب با آیتم های یاد شده و همچنین تصمیم دولت درباره گندم آرد و نان مشخص می شود. وی گفت: افزایش قیمت نان در برخی استان ها به این دلیل 
است که هنوز قیمت نان در آن مناطق در سال 1400 تغییر نکرده است. خواجه درباره کیفیت پایین نان، توضیح داد: آموزش پخت نان را در کشور فعال کرده ام که اکنون نیز به 
دلیل کرونا، این آموزش ها غیرحضوری است تا کیفیت نان بیش از این کاهش پیدا نیابد. وی افزود: به دلیل اینکه عموماً در کل کشور گندم 6 ماه از سال قوی و 6 ماه ضعیف است، 
شاهد نوسان کیفیت نان هستیم که این امری طبیعی است. نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان اضافه کرد: در 6 ماه نخست سال 7 میلیون گندم داخلی ضعیف داشتیم 
که ناچار به استفاده زیاد از نمک هستیم، اما اکنون حدود 8 میلیون گندم وارداتی داریم که ناچاریم به آن نمک اضافه نکنیم. وی گفت: 50 درصد کیفیت نان مربوط به نوع گندم، 

30 درصد نانوا و 20 درصد مربوط به تنور و تجهیزات است.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون 
غالت تکذیب کرد:

شایعه گرانی 
نان در اصفهان



سال 2021 سالی بسیار پرفراز و نشــیب برای بازار رمزارزها بود. 
آلت کوین ها و خصوصاً بیت کوین در این ســال صعودهای خیره 

کننده و ریزش های ترسناکی را تجربه کردند.
در این سال بســیاری از افراد سرشناس جهان مانند ایالن ماسک 
)Elon Musk( پیش بینی هایــی درباره بــازار رمزارزها و قیمت 
کوین های مختلف داشــتند، در ادامه می خواهیم به بررسی چند 
نمونه از بهترین پیش بینی های انجام شده توسط این افراد بپردازیم.

بری ســیلبرت )Barry Silbert( مدیرعامل یک شــرکت فعال 
در زمینه رمزارزها، یکی از بهتریــن پیش بینی ها را درباره روند 
 May 8( ارائه کرد! او در تاریخ 8 می )DOGE( قیمتی دوج کوین
2021( اعالم کرد کــه دوج کوین های خود را فروخته اســت و 
از ســرمایه گذاران دوج کوین خواســت تا DOGE های خود را 

بفروشند!
جالب است بدانید بعد از توییت بری سیلبرت، ارزش دوج کوین تنها 
در 24 ساعت حدود 40 درصد ریخت و هنوز هم به قیمت آن زمان 
خود برنگشته است. ایالن ماسک همواره یکی از افراد تاثیرگذار بر 
مارکت رمزارزها بوده است، این فرد توانست در توییتی که در تاریخ 
22 اکتبر منتشر کرد، ســقف قیمتی بیت کوین )BTC( در سال 

2021 را مشخص کند!
ایالن ماسک در تاریخ 22 اکتبر توییتی منتشر کرد که در آن بیت 
کوین را با قیمت 69 هزار دالر مشخص کرد بود. بیت کوین حدود 
20 روز بعد به آن قیمت رسید و پس از آن با ریزشی سنگین به زیر 

محدوده 50 هزار دالر رسید!
ســوالنا صعود خواهد کرد! پیش بینی مدیرعامل صرافی FTX در 

این باره در ماه ژانویه، که بسیاری از تحلیل گران بازار، معتقد بودند 
که ســوالنا )Solana( با قیمت هر واحد 3 دالر بسیار گران است 
و احتماالً اصالحی سنگین داشته باشــد. در همین زمان بود که 
مدیرعامل صرافی FTX در توییتی به مخالفت با این افراد پرداخت. 
قیمت سوالنا از آن زمان حدود 5700 درصد رشد داشته و توانسته 
لقب پربازده ترین کوین ســال 2021 را دریافت کند.کشور چین 
در سال 2021 اقدام به ممنوعیت فعالیت استخراج کنندگان بیت 
کوین یا همان ماینرها کرد. پس از این اعمال محدودیت، مایکل 
ســیلر )Michael Saylor( در توییتی بیان کرد که این ممنوعیت 
نه تنها باعث ریــزش قیمتی بیت کوین نمی شــود، بلکه موجب 
قدرتمندتر شــدن روند صعودی آن هم خواهد شد، او در این باره 

کاماًل درست پیش بینی کرد!

نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی 

تصویب کردند که 
مبلغ سه هزار میلیارد 

تومان به سرمایه 
کنونی صندوق 

نوآوری و شکوفایی 
موضوع ماده )۵( 
قانون حمایت از 

شرکتها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری 

سازی نوآوریها و 
اختراعات اضافه 

شود.
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پایگاه خبــری رهــش، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی مــاده 4 
طرح جهــش تولید دانــش بنیان را 
تصویب کردند.  بر اساس این مصوبه، 
به منظــور حمایــت از شــرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان و توســعه 
اقتصاد دانش بنیان: الف – در بند )ح( 
ماده )1( قانون امور گمرکی، متن زیر 
بعد از عبــارت »ضمانتنامه بانکی« 
الحاق می شود: »ضمانت نامه صندوق 
نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت 
صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش 
و فناوری با رعایت اعتبارســنجی و 

رتبه بندی اعتباری«
ب- در تبصــره )3( بنــد )خ( و جزء 
)10( بند )د( ماده )16( قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشــور 
مصــوب 10 /11/ 1395 عبــارت 
»و صنــدوق نوآوری و شــکوفایی« 
بعد از عبــارت »بانک هــای دولتی 
و غیردولتی« الحاق می شــود. پ- 
دســتگاه های اجرایی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری، 

نیروهای مســلح و مجموعه های زیر 
نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، 
بانک ها و مؤسســات مالی اعتباری 
و غیربانکی شــرکت ها و مؤسسات 
تابعه و وابســته به نهادهای عمومی 
غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی 
و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
مجازنــد در تضامیــن اعتبــاری و 
تضامین مربــوط به فراینــد ارجاع 
کار، خرید انواع کاال و ماشــین آالت، 
معامالت پیمانکاری، انجام تعهدات، 

پیش پرداخت و حســن انجام کار، 
ضمانت نامه هــای صــادره توســط 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
صندوق های غیردولتــی پژوهش و 
فنــاوری موضوع مــاده )44( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب 1 /2/ 1394 

را بپذیرند.
ت-متن زیر بــه عنوان بنــد )د( به 
مــاده )9( قانون حداکثر اســتفاده 
از تــوان تولیدی و خدماتی کشــور 

و حمایــت از کاالی ایرانــی مصوب 
15 /2/ 1398 الحاق می شــود: د- 
دســتگاه های اجرایی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری 
مکلفنــد در صــورت درخواســت 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
و واحدهای فناور مســتقر در مراکز 
رشــد و پارک های علــم و فناوری، 
مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای 
مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی 
دیگر به عنــوان تضمین معتبر برای 

فراینــد ارجاع کار، انجــام تعهدات، 
پیش پرداخت و حســن انجــام کار 
بپذیرند و به همان میزان، مطالبات 
متقاضی تا زمان انجــام تعهدات را 

مسدود نمایند.
 در صورتــی کــه میــزان مطالبات 
متقاضی از مبلــغ تضامین مورد نظر 
کمتر باشد، الزم است متقاضی صرفاً 
معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه 
معتبر ارائه نمایــد. آیین نامه اجرائی 
این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ 
ابالغ این قانون توســط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد. 
ث- عبــارت »و صندوق نــوآوری و 
شکوفایی و صندوق های غیر دولتی 
پژوهش و فناوری« بــه ترتیب بعد 
از کلمــات »بانک هــا« و »بانک« به 
تبصره )1( ماده )15( قانون عملیات 
بانکی بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 
با اصالحــات و الحاقــات بعدی آن، 
الحاق می شــود. ج- با هدف حمایت 
از اقتصاد دانش بنیــان و با عنایت به 
جهش قابل توجه تعداد شرکت های 
دانش بنیان کشــور، مبلغ سی هزار 
میلیارد )30.000.000.000.000( 
ریال، به ســرمایه کنونــی صندوق 
نوآوری و شکوفایی موضوع ماده )5( 
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها 

و اختراعات اضافه می شود.
 چ- در راســتای تســهیل سرمایه 
گذاری بخش خصوصی برای تقویت 
زیســت بوم فناوری، ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور موظف است 
برای ســاختمان هایی که توســط 
بخــش خصوصی در اراضــی پارک 
علــم و فنــاوری احداث می شــود، 
ســند مالکیت اعیانی صــادر نماید. 
پارک های علم و فناوری دارای مجوز 
از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق 
بهره برداری مالکانــه و اذن در انتفاع 
از اراضــی متعلق به خــود یا اراضی 
که توســط منابع طبیعی یا مسکن 
و شهرســازی یا ســایر دستگاه های 
اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک 
قرار داده شده اســت را در چارچوب 
مصوبــات هیأت امنا و طــرح جامع 
مصوب خود، در قالــب قراردادهای 
مشــارکت بــا بخــش خصوصــی، 
اجاره بلند مدت یــا واگذاری قطعی 
مشــروط به »عدم تغییر کاربری« و 
»بهره برداری اختصاصی در چارچوب 
ماموریت هــای پــارک«، در اختیار 
شــرکت های دانش بنیــان و فناور و 
نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران 
و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و 
عمومی قرار دهند. پارک های علم و 
فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به 

خود را دارند.

مجلس به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی رأی داد:

اضافه شدن سه هزار میلیارد تومان به سرمایه کنونی
نمایندگان مجلس شورای اســالمی تصویب کردند که 
مبلغ سه هزار میلیارد تومان به سرمایه کنونی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی موضوع ماده )۵( قانون حمایت از 
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها 

و اختراعات اضافه شود. 

اقتصاد نوین

 بهترین پیش بینی افراد سرشناس
 از بازار رمزارزها در سال 2022؛

 صعود، رونق 
و افزونی!

سود ســهام بیش از 230 شرکت 
بورسی و فرابورسی از طریق سامانه 
جامع اطالعات مشتریان )سجام( 
به حساب ســهامداران واریز شده 
است و به زودی 40 شرکت دیگر 

هم سجامی می شوند.
 بــه گــزارش پایــگاه خبــری 
بازارســرمایه )ســنا(، مدیرعامل 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
با بیان مطلب باال خبر داد: از ابتدای 
امسال تا روز دهم دی ماه جاری، 
سود سهام 236 شرکت به حساب 
38 میلیون و 498 هزار سهامدار 
از طریق سامانه سجام واریز شده 
است. محمد باغستانی با بیان اینکه 
سال گذشته 123 شــرکت سود 
سهام خود را از طریق سامانه سجام 
پرداخــت کردند، اظهار داشــت: 
بیش از 40 شرکت نیز در مراحل 
تکمیــل مــدارک و فرایندهای 
اجرایی پرداخت توزیع سود خود 
از طریق شرکت ســپرده گذاری 
هستند که با تحقق این امر، امسال 
شاهد رشد 2 برابری توزیع سود از 

طریق سامانه سجام خواهیم بود. 

مدیرعامل سمات:
سود سهام بیش از ۲۳0 شرکت 

از طریق سجام واریز شد

بورس
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معــاون وزیــر نیــرو و رییس 
سازمان انرژی های تجدید پذیر 
و بهره وری برق ایران )ســاتبا( 
گفت: بیش از ۳۵ هزارمگاوات 
نیــروگاه تجدیدپذیــر در گام 
نخست از ســال آینده احداث 

خواهد شد.

     احــداث ۱0 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر

به گــزارش ایرنــا، »محمود 
کمانــی« در مراســم مبادله 
تفاهمنامه با شرکت های بخش 
خصوصی برای احداث ۱۰ هزار 
مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر 
براساس اعالم وزیر نیرو، افزود: 
از ابتدای آبان ماه امسال ساتبا با 
هدف تحقق بخشیدن به هدف 
وزارت نیرو مبنی بر احداث ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

فراخوانی صادر کرد.

    انعقاد تفاهمنامه بیش از ۳۵ 
هزار مگاواتی

وی ادامــه داد: تاکنــون ۱۵۳ 
درخواســت با ظرفیت بیش از 
۹۰ هزار مگاوات به این سازمان 
رسیده است که تفاهمنامه بیش 
از ۳۵ هزار مــگاوات آن منعقد 
خواهد شــد. معاون وزیر نیرو 
گفت: بقیه درخواســت ها در 
دست بررسی اســت و به مرور 

عملیاتی خواهند شد.
کمانی از تالش برای تبیین مدل 
عقد قرارداد با سرمایه گذاران این 
بخش خبر داد و خاطرنشان کرد: 
مدل آماده شــده و به زودی در 
سامانه مربوط بارگذاری خواهد 
شــد. وی اضافه کــرد: تالش 
می شــود مدل ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولیــد برای بخش 
تجدیدپذیر به زودی در شورای 
اقتصاد مصوب تا کار احداث این 
۳۵ هزار مگاوات از سال آینده 

اجرایی شود.
رییــس ســازمان انرژی های 
تجدید پذیر و بهــره وری برق 
ایران بیان داشــت: اســتفاده 
استخراج کنندگان ارز مجازی 
از نیروگاه هــای تجدیدپذیر از 
برنامه هایی اســت کــه به جد 

دنبال می شود.

    هدفگذاری برای صادرات 
انرژی های تجدیدپذیر

کمانــی افــزود: صــادرات 
انرژی هــای تجدیدپذیــر نیز 
یکــی دیگر از مباحثی اســت 
که هدفگذاری شــده اســت. 
به گــزارش ایرنا، ســاخت ۱۰ 
هزارمگاوات نیروگاه انرژی های 
تجدیدپذیر یکی از برنامه هایی 
است که »علی اکبر محرابیان« 
وزیر نیرو تحقق آن را در دولت 

سیزدهم اعالم کرده بود.
چندی پیش وی با بیان اینکه 
دولت کنونی ایــران برنامه ای 
چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار 
مگاواتی انرژی های تجدیدپذیر 
دارد، خاطرنشــان کرد: بــازار 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
ایران، با اتکا به پتانسیل باالی 
منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم 
از خورشیدی، بادی، زیست توده 
و زمین گرمایی، از طریق امکان 
عقد قراردادهــای بلندمدت با 
نرخ های تشــویقی، بازار بسیار 
جذابی برای ســرمایه گذاران 

است.

کسب رتبه نخست 
کشوری شورای 

گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی 

استان اصفهان 
نتیجه همدلی 

بخش خصوصی و 
دولتی است

اگر گوشی های جدید این شرکت با سیستم عامل اندرویدی دارید ترسی به دل راه ندهید چرا که تلفن هوشمند شما همچنان مثل گذشته کار 
می کند. برنامه بلک بری در گوشی های موبایل این برند، برای همیشه متوقف می شوند. به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، اگر از طرفداران 
تلفن های هوشمند باشید قطعاً بلک بری را به خوبی می شناسید. بلک بری با سیستم عامل جسورانه اش که دورانی جزء محبوب ترین ها بود حال رسماً 
به خاطره ها می پیوندد. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که از روی چهارم ژانویه سال ۲۰۲۲ تمام تلفن های این شرکت که بر مبنای سیستم عامل 
بلک بری کار می کنند از رده خارج می شوند. به این ترتیب از ابتدای سال آینده میالدی تلفن های مجهز به سیستم عامل های بلک بری ۷.۱، بلک 
بری ۱۰ سافت ور و بلک بری پلی بوک ۲.۱ قابل استفاده نخواهند بود. اما اگر گوشی های جدید این شرکت با سیستم عامل اندرویدی دارید ترسی 
به دل راه ندهید چرا که تلفن هوشمند شما همچنان مثل گذشته کار می کند. شهرت سیستم عامل بلک بری به ویژه به ۲ دلیل عمده بود: طراحی 
پیشرو و جسورانه و سامانه انتقال پیام کوتاه بسیار امنی که داشت. با این وجود، اشتباه های استراتژیک مکرر شرکت باعث شد تا این گوشی ها، 
محبوبیت خود را از دست بدهند. به گفته کارشناسان عدم برآورد دقیق از توان و کارایی گوشی های آیفون و نیز عدم توانایی در ارائه اپلیکیشن های 
متنوع از جمله مهمترین دالیل شکست سیستم عامل بلک بری و جایگزینی آن با اندروید بود. در حال حاضر، نرم افزار اندروید بیشترین سهم از 

برنامه گوشی های موبایل هوشمند در جهان را دارد ودرمرتبه دوم، برنامه آی اواس )ویژه های گوشی های اپل( قرار دارد.

»بلک بری« به پایان رسید

خبر ویژه 

ISFAHAN
N E W S

معاون وزیر نیرو خبر داد:
ساخت بیش از 

۳۵ هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر

 امیررضا رحمانی :    اگر دنیای 
کســب و کار یک موتور باشد، استارت 
آپ ها سوخت آن موتور به شمار می روند. 
صنعت کسب و کار موفق تر خواهد بود 
اگر اســتارت آپ های موجود در صنعت 
بتوانند به طور کارآمدتری کســب و کار 
ایجاد کنند. دنیای کســب و کار در حال 
تغییر اســت و مهم ترین ســوالی که در 
چنین شــرایطی به ذهن ها خطور می 
کند این است: آیا استارت آپ ها برای این 

چنین تغییرات آماده هستند؟
پویایی های چالش هایی که شرکت های 
در حال ظهور با آنها رو به رو هستند تغییر 
کرده است. امروزه، بزرگ ترین چالشی 
که شرکت های استارت آپ با آن مواجه 
هستند جذب بهترین استعدادها و حفظ 
آنها است. تامین بودجه دیگر یک چالش 
بزرگ برای شــرکت های در حال ظهور 
به ویژه در کشــورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه نیست. ممکن است استارت 
آپ های پیشــرو با این چالــش رو به رو 

شده باشند.
برای یک استارت آپ، منابع انسانی نقش 
حیاتی دارد که معموالً اکثر کارآفرینان 
نســبت به آن بی توجه هســتند. منابع 
انسانی یک استارت آپ است که باید وقت 
زیادی را صرف کند تا راهبرد ساخت برند 
استارت آپ در ذهن افراد آن شکل گیرد.

وقتی استارت آپ با سازمان های بزرگ 
بر سر بهترین استعدادها در صنعت 

کسب و کار رقابت می کند، باید به دنبال 
شــیوه های اســتخدامی خالقانه تری 
باشــد. اقدامات مربوط به منابع انسانی 
می تواند بهترین استعدادها را به سمت 
یک استارت آپ بکشــاند. برای مثال، از 
آنجا که یک اســتارت آپ نمــی تواند با 
ســازمان های بزرگ رقابت کند، باید به 
دنبال روش های دیگــری برای جذب و 
تشویق بهترین کارمندان باشد؛ باید آنها 
را به چالش بکشد.    چالش یک: در اکثر 
مواقع، در یک اســتارت آپ، کارمندان 
احساس می کنند که شرکت یک سمت 

و سوی مشخص و روند کاری تعریف 
شده ندارد. به همین دلیل، روحیه 

کارکنــان لطمــه مــی بیند و 
موجب می شــود در سازمان 
یک شــرایط تضاد و تناقض 

به وجود آید کــه در آن 
افراد با یکدیگر رقابت 

کرده و همدیگر را 
سرزنش می کنند.
    چالش دو: افراد 
اصلی بــه دنبال 
فرصت های دیگر 
هستند و استارت 

آپ باید خســارت 
ناشــی از استخدام و 

آموزش افراد جایگزین 
را متحمل شود. معموالً 

کارمندانی که یک استارت 

آپ را ترک می کنند، بــا همکاران خود 
درباره تجربه کاری خود در آنجا صحبت 
می کنند. بازاریابی فرد به فرد می تواند 
برای یک اســتارت آپ تبلیغات مثبت 
یا منفی کند. تبلیغــات منفی باعث می 

شوند جذب استعدادها دشوارتر شود.
راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ 

ها باید داشته باشند:
    قرارداد کاری دقیق و کتبی: 

قراردادهــای کارمندان 
بســیار مهم است 

و بخش منابع انســانی باید به آن توجه 
کنــد. معموالً اســتارت آپ هــا به این 

ندارنــد. اغلب قراردادها توجه کافی 

یک قرارداد کاری کتبی و دقیق تنظیم 
نمی کنند. اســتارت آپ ها باید به طور 
دقیق مشــخص کنند که کارمندان آنها 
چه کســانی هســتند، آیا برخی از آنها 
پیمانکارهای مستقل هستند یا خیر، هر 
چند وقت یکبار استارت آپ باید به آنها 
دســتمزد بدهد و این مبلغ چقدر است، 
مسئولیت های شغلی دقیق آنها چیست 

و غیره.
    یــک دفترچــه راهنمای 

کارمندان: هر استارت آپ، چه 
قدیمی باشــد و چه جدید، چه بزرگ 

باشــد و چه کوچک، بایــد یک دفترچه 
راهنمــای کارمندان تخصصی داشــته 
باشد تا در آن سیاست های محیط کار و 
سایر موارد قید شود. اگر هر یک از افراد 
نسبت به نحوه برخورد استارت آپ با افراد 
شکایتی تنظیم کند، آن استارت آپ قبل 
از اینکه کار خود را شروع کرده باشد، باید 

غزل خداحافظی را بخواند. 

در یکصدوهشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید شد؛در یکصدوهشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید شد؛

اقتصاد ایران در حال تجربه شرایط بی بدیلی استاقتصاد ایران در حال تجربه شرایط بی بدیلی است

مریم محسنی :    
یکصدوهشــتمین جلســه شــورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان با حضور اســتاندار و 
معاونان ایشان، رئیس کل دادگستری، 
دادستان، نمایندگان مجلس، فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان، روسای 
اتاق های بازرگانی، اصنــاف و تعاون، 
مدیــران کل دســتگاه های اجرایی و 
اعضای جدید و قدیم بخش خصوصی و 

تعاونی شورا برگزار شد.
امیــدوارم تصمیمــات مدبرانه ای در 
فضای اقتصادی اســتان و کشور اخذ 

شود
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در 
این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری 
حضرت فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت 
ایام شهادت سردار مقاومت، حاج قاسم 
سلیمانی پیوستن اعضای جدید شورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 

استان اصفهان به این جلسه را تبریک 
گفت و افزود: بــه نمایندگان مجلس و 
فعاالن اقتصادی حاضر در جلســه نیز 
خوشــامد گفته و امیدوارم این جمع 
منجر به اخذ تصمیمات مدبرانه ای در 

فضای اقتصادی استان و کشور شود.
 اقتصاد ایران در حال تجربه شــرایط 

بی بدیلی است
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهان و دبیر شــورا نیــز از زحمات 
ارزنده محمدرضــا حبیبی، رئیس کل 
دادگستری استان تقدیر کرد و ضمن 
خیر مقدم به حجت االســالم اسداله 
جعفری، رئیس کل جدید دادگستری 
اســتان اصفهــان و آرزوی توفیــق 
روزافــزون وی در مســئولیت جدید، 
گفت: توفیق شورای گفت وگوی استان 
در دو سال گذشته، مرهون حضور موثر 
نمایندگان دســتگاه قضا در شــورای 
گفت وگــو بــه خصــوص رئیس کل 

دادگستری و دادســتان محترم بوده 
است و ارتقای شــاخص های این شورا 

موید این همدلی و همراهی است.
وی در ادامه کســب رتبه اول شورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 
استان اصفهان در 6 ماهه اول امسال در 
بین شوراهای سراسرکشور را حاصل 
روند منظم و کیفی ورود به موضوعات 
در سطح ملی و استانی و تأثیر جلسات 
این شورا در حل مشــکالت اقتصادی 

دانست.
دبیــر شــورای گفت وگوی اســتان 
اصفهــان همچنیــن افــزود: اقتصاد 
ایران تحــت تأثیر فشــار تحریم های 
ظالمانه در کنار مشــکالت ناشــی از 
ساختار درونی در حال تجربه شرایط 
بی بدیلی اســت کــه تنهــا از طریق 
هماهنگی ســه بخش اصلــی اقتصاد 
 ایــران می تــوان آینده ای روشــن را 

رقم زد.

گلشــیرازی تصریح کرد: در کنار رفع 
تهدیدهای ســخت بیرونــی، حضور 
فعاالن اقتصادی در کشــورهای هدف 
صادراتــی بــا ایجــاد هماهنگی بین 
ارکان مختلف حاکمیتی اعم از دولت، 
دستگاه قضا و بخش خصوصی به عنوان 

سربازان عرصه اقتصاد میسر است.
وی همچنین گفت: از آنجا که بر اساس 
گزارش های پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان، پاندمــی کرونا تا دو ســال 
آینده نیز ادامه خواهد داشت، نیازمند 
هماهنگی بیشــتر بخش خصوصی و 
دولت برای طی مسیر هستیم. رئیس 
پارلمان بخــش خصوصــی اصفهان 
احتمال تقویت احیای برجام، دسترسی 
به منابــع نفتی، تســهیل فرایندهای 
تجاری احتمالی، حذف ارز چند نرخی 
و مشــخصاً ارز 4۲۰۰ تومانی، کسری 
بودجه عملیاتی دولت، تداوم نرخ باالی 
تورم، احتمال کاهش ارزش پول ملی 

و عدم اقبــال زبدگان جامعــه به بازار 
سرمایه در کنار بحران های اقلیمی به 
ویژه خشکسالی و تاثیرات آن بر بخش 
کشاورزی را دلیل محکمی بر ضرورت 
ایجاد هماهنگی هر چه بیشــتر میان 
دســتگاه های اجرایی با فعاالن بخش 

خصوصی دانست.
دبیــر شــورای گفت وگــوی دولت و 
بخش خصوصــی اســتان در ادامه بر 
ضرورت هم افزایی، روحیه بخشــی و 
حفظ ســرمایه های اجتماعی کشــور 
به خصوص سرداران جنگ اقتصادی 
تاکید کرد و افزود: بــا مورد توجه قرار 
دادن این امر در پرتو توجهات حضرت 
بقیه الــه خدمات خالصانه ای شــکل 
خواهد گرفت که ان شــاءاله زمینه ساز 
تحقق دولت مهــدوی خواهد بود. در 
ادامه این مراسم ضمن طرح موضوعات 
دستور کار جلســه، از خدمات اعضای 

سابق شورا تقدیر شد.

،،
مروری بر راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ ها باید داشته باشند:

بررسی نقش منابع انسانی در استارت آپ ها و چالش های پیش رو
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