
آگهـی 

شهردار فوالدشهر - حسین ایزدی

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های 
دارای مجوز قانونی و واجد الشرایط واگذار نماید.
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خرید و نصب مجموعه اسباب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی براساس طرح و مشخصات فنی پیوست 
شــامل: خرید و نصب و بهره برداری و ا خذ تاییدیه های استاندارد برای 20 مجموعه پلی اتیلن  طبق 
تصویر و مشخصات فنی پیوست و 25 سازه تاب کامل با نشیمنگاه پلی اتیلن و کلیه متعلقات طبق 
تصویر پیوست و  25 عدد االکلنگ با نشیمنگاه پلی اتیلن و متعلقات پیوست و 4000 هزار متر مربع 
کف پوش گرانول تخت HIC )ارتفاع سقوط بحرانی( مناسب طبق استانداردهای ملی ایران مربوطه 

و مشخصات فنی پیوست و در صورت اعالم کارفرما تعمیرات دستگاه های نصب شده سطح شهر

تجدید
مناقصه

5/99/2282
1399/12/28399.967.2757.999.345.506

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/10/22 به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

تلفن: 03152622001 و 03152623013 آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر   

نوبت دوم

شناسه: 1252154

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهـی مناقصـه عمومـی
 )نوبت اول(

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد  تعداد 30 )سی( دستگاه خودرو سواری مدل 97 به باال را برای 

سرویس دهی  امور جاری شهرداری به مدت یکسال به صورت استیجاری    به کار گیرد. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به 
واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1400/10/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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چاپ دوم

آگهـی مزایـده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در نظر دارد مقدار سه و یک چهارم سهم آب و ملک 
مزروعی صحرای تله سرخ از موقوفه محمد حســن مهدوی، یکباب مغازه از موقوفه محمد علی 
والیانی، دو باب انبار از مسجد آیت اله مهدوی و یک د رب باغ از موقوفه حاج محمد تقی را از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/10/15 الی 1400/10/30 از محل 
بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن های 53243264-

53227246 تماس حاصل فرمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکت ها و برگزاری مزایده روز شنبه 1400/11/02 خواهد بود. 

فرهاد عرب بافرانی - رییس  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با مفقود 
شدن مدارک شناسایی خود ممکن است شما به 

88356308         88016649 - 021                       عنوان مجرم شناخته شوید؟
031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

حسین دهقان - شهردار میمه شناسه: 1254822

آگهـي مزایـده
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 1400/62 مورخ 1400/4/19 شورای محترم اسالمی شهر میمه 
در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری یک واحد تجاری ملکی به صورت استیجاری 
واقع در خیابان ساحلی جنب  شهرداری  میمه اقدام نماید . لذا متقاضیان مي توانند ازتاریخ درج 
آگهی درروزنامه حداکثر تا تاریخ 1400/10/26 به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به 
دریافت فرم مربوط به  شرکت در مزایده  اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن45422434 - 031 این 

شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
* ضمناً شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

نوبت اول
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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 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس 
دیروز تشکیل جلسه داد تا درباره طرح 
بازتوزیع یارانــه بنزین تصمیم گیری 
کند اما اکثریت اعضای کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی زمان 
اجرای طرح بازتوزیــع یارانه بنزین را 
مناسب ندانسته و الزم است این طرح 
با تعامل و همفکــری فراقوه ای مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گیرد. توضیحاتی 
را وزیر نفت در این خصوص به اعضای 
کمیسیون ارائه کردند. به گفته ایشان 
سهمیه ای برای هر فرد ایرانی درنظر 
گرفته خواهد شد. این سهمیه یا ۱۵ 
لیتر و یا ۲۰ لیتر خواهد بود. هنوز جمع 
بندی بر روی میزان سهمیه انجام نشده 
است. بر اساس این طرح به جای دادن 
سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه 
بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد 
شد. این برنامه کلی است. نمایندگان 
نیز ســؤاالت و دغدغه های خود را در 
ارتباط با این طرح بیان کردند. عمده 
اشــکاالتی که به این طرح وارد شــد 
اوالً زمان اجرای طرح بود. با توجه به 
التهاباتی که در حوزه اقتصاد کشــور 
وجود دارد اکثریت اعضای کمیسیون 
زمان را برای اجرای چنین طرح هایی 
مناسب نمی دانند. به خصوص اینکه 
بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در 

بودجه مطرح است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره احتمال غالب شدن سویه جدید کرونا هشدار داد:

بهمِن سویه ُامیکرون تا بهمن ماه
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 در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار شرکت مطرح شد؛

  ابراز رضایت مشتریان از محصوالت فوالد مبارکه

دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر اســتان اصفهان گفت: ضرورت دارد تا 
ویژگی های سردار سلیمانی درقالب مکتب او در دانشگاه های نظامی و حتی 

حوزه های علمیه تدریس شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی افزود: باید در دانشگاه های نظامی 
ویژگی های بارز و آنچه سلیمانی را به سردار دل ها تبدیل کرد تدریس و برای 

نسل های آینده ماندگار شود.
وی با اشاره به دو ویژگی بارز سردار سلیمانی ازجمله روحیه تقوا و فداکاری 
وی گفت: تقوا شــامل بحث اخالص و خلوص نیت آن شــهید نســبت به 

اهل بیت )ع( و فداکاری او برگرفته از شجاعت و هراس نداشتن اوست.
دبیر قــرارگاه فرهنگی جهاد کبیر اســتان اصفهان گفــت: رمز موفقیت 
سردار سلیمانی در مدیریت نظامی بنا به گفته آن شهید، اطاعت محض از 
والیت فقیه بود که در هر موقعیتی نظر رهبــر معظم انقالب را بر نظر خود 

ترجیح می داد.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون در مقوله مدیریت اقتصادی نیز باید اطاعت 

محض از رهبر معظم انقالب در دســتور کار مدیران قرار گیرد و فرمانده 
میدان اقتصادی کشــور باید گوش به فرمان نظرات اقتصادی رهبر معظم 

انقالب در شکوفایی اقتصاد باشد.
وی با اشاره به شــعارها و نام گذاری ســال ها با عناوین اقتصاد مقاومتی، 
تقویت کاالی ایرانی، رفع موانع تولید و جهش تولید گفت: آنکه مرد میدان 
اقتصادی است باید فرض کند جای سردار ســلیمانی، مرد میدان نظامی 
است و بر این اساس باید با بهره گیری از فرمان ها و رهنمودهای رهگشای 
رهبر معظم انقالب و سیاست های ابالغی ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی، 
مصرف زدگی، تشریفات و تجمالت موجب شکوفایی و رفع چالش های این 

حوزه شود.
حجت االسالم بابایی افزود: باید بنا به فرموده رهبر معظم انقالب برای هر 
یک از میدان های کشــور یک مرد میدان و نیروی جهادی باتجربه و تعهد 
شناسایی شود تا بتوان از ظرفیت های جوان بر مبنای شایسته ساالری در 

بیانیه گام دوم انقالب به نحو احسن بهره برداری صورت گیرد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه مردم نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه شــده اند، گفت: بی توجهی به رعایت 
پروتکل های بهداشتی می تواند زنگ خطر و نقطه شروعی برای شیوع بیشتر کرونا 

در جامعه باشد.
سید مهدی میرجهانیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شیوع امیکرون، اظهار کرد: 
با وجود اینکه رنگ بندی کنونی اصفهان آبی است، اما همچنان خطر وجود دارد 
و این خطر جدی است. وی با بیان اینکه بیماری کووید منتظر یک غفلت جامعه 
است، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله ایمن، 
عدم حضور در تجمعات، شست و شوی منظم دست ها برای پیشگیری از ابتال به 
کرونا مؤثر است و مردم بعد از دو سال به خوبی می دانند که این موارد باید جدی 

گرفته شود چون بیماری منتظر کوچک ترین خطاست تا وارد بدن شود.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان با اشاره به قدرت سرایت سویه های 
جدید مثل امیکرون، گفت: گروه های هدف امیکرون بیشتر سنین پایین است 
و باید بیشتر مراقب باشیم، چون سویه دلتا هم هنوز از جامعه نرفته و بیشترین 

هدف دلتا جوانان و نوجوانان بود. وی با بیان اینکه متأسفانه مردم نه تنها در استان 
اصفهان، بلکه در کل کشور نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه شده اند، 
گفت: از جمله مشکالت کنونی ما مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و مراکز تجمع 
مردم هستند که رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تهویه مناسب و استفاده از ماسک 

در این اماکن جدی گرفته نمی شود که می تواند به خطر جدی تبدیل شود.
میرجهانیان با اشــاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری در 
بازگشایی مراکزی مثل ورزشــگاه ها ضعیف است، گفت: در مجالسی که برگزار 
می شود نیز رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت پایین آمده که بازرسان ما به طور 
مستمر درحال نظارت و تذکر دادن هستند، اما متأسفانه این فضای عمومی جامعه 
شده است. وی با تأکید بر اینکه بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
زنگ خطر و نقطه شروعی برای ابتالی افراد و شیوع بیشتر کرونا در جامعه باشد، 
گفت: مشکل عمده مربوط به مکان های عمومی سربسته است که البته عمومیت 
دارد و در فصل سرما هم تهویه مکان های سربسته کمتر انجام می شود، اما این 

مسئله می تواند شرایط را حادتر کند. 

دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر استان اصفهان:

تدریس مکتب »سردار سلیمانی« در دانشکده های نظامی ضروری است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی؛ زنگ خطر موج جدید کرونا
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نشریه بین المللی Central bank خبر داد:

 آخرین خبر از
 ریال دیجیتال ایران؛ به زودی

به همت بانو سرای آفتاب شهرداری:

 آیین تکریم از زنان شهیده
 در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 حذف ارز ترجیحی تورم حداقلی
 به دنبال دارد

چهره  برتر چهره روز

 مدیرکل دامپزشکی
 استان اصفهان:

 مدیرعامل شرکت گاز
 استان اصفهان

گرانی نهاده ها سبب افزایش 
بیماری های دام و طیور می شود

مصرف گاز خانگی ۱۰ میلیون 
مترمکعب کاهش یافت

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان 
گفت: افزایش گرانــی نهاده های دامی 
ســبب افزایش بار بیماری هــای دام و 
طیور خواهد شد. شهرام موحدی، اظهار 
داشت: گرانی نهاده های دامی، دامدار را 

مجبور به استفاده از ...

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: 
همکاری خوب مردم در مصرف بهینه 
گاز برغم کاهش محســوس هوا سبب 
کاهش بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب 
انرژی در استان از آذرماه تاکنون شده 

66است.



 رئیــس اداره مطالعــات و 
برنامه ریزی شــهری معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهــان گفــت: بــه منظور 
نوسازی بافت فرسوده در کنار 
نقش آفرینی دولت، شهرداری 
و شورای اسالمی شــهر، باید 
بخش خصوصی را نیز در پروسه 
بازآفرینی شهری با استفاده از 

بسته های تشویقی وارد کنیم.
فریــاد پرهیــز در گفت وگو با 
ایمنــا اظهــار کــرد: در ادامه 
سلسله نشست های راهبردی 
شهرسازی و معماری، دو نشست 
تخصصی برگزار شد که خروجی 
آن کاربست دو پروژه کاربردی 
در معاونت شهرسازی و معماری 
بوده اســت. وی ادامــه داد: در 
یکی از این نشســت ها مربوط 
تدوین ضوابــط طراحی پایدار 
و اقلیمی ســاختمان های شهر 
اصفهان بررسی و تمام جنبه های 
تأثیرگذار بر مصــرف انرژی در 
ساختمان ها شــامل طراحی 
معماری، طراحی شهری، مصالح 
ساختمانی، استفاده از انرژی های 
تجدیــد پذیــر و جنبه هــای 
معماری سبز و پایدار همچون 
استفاده از آب های خاکستری 

ارائه شد.

اختالف آماری بین 
سامانه های اطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و وزارت 

بهداشت وجود داشت 
که دالیل متعددی 

مانند اختالف در برخی 
تعاریف و قطع بودن 

شبکه در برخی روزها 
و ساعت ها و دستی 

وارد شدن اطالعات و 
آمار با تأخیر دارد و در 

برخی روزها آمار کرونا 
استان اصفهان ناگهان 
با تغییر شدید مواجه 

می شد. 

پژمان عقدک افزود: ســویه اُمیکرون 
ویروس کرونا در استان اصفهان در حال 
شیوع است و پیش بینی می شود تا پایان 
دی و بهمن شدت آن بیشتر و به سویه 

غالب بر دلتا تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه تزریق ُدز ســوم 
واکســن کرونا تا ۸۰ درصد و ُدز دوم 
۲۰ تا ۳۰ درصد ایمنی در برابر سویه 
اُمیکرون ایجاد می کند، اظهار داشت: 
امروز تأکید بر تکمیل واکسیناسیون 
و تزریق ُدز سوم واکسن کرونا ست و از 
مردم می خواهیم که در این زمینه زمان 

را از دست ندهند.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه عده ای درباره 
سویه اُمیکرون ساده نگاری می کنند، 
اضافه کرد: آن ها تصــور می کنند که 
این سویه به دلیل اینکه شدت بیماری 
کمتری دارد مرگ ومیــری به همراه 
نخواهد داشت درحالی که ابتال به این 
ویروس نیز می تواند برای افرادی مانند 
واکسن نزده ها، سالمندان یا با سیستم 

ایمنی ضعیف، مرگ آفرین باشد.
وی بابیــان اینکه روند آمــار کرونا در 
استان اصفهان همچنان کاهشی است و 

تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها 
از حدود سه هزار نفر در شهریور امسال 
به حدود ۳۰۰ نفر رسیده است، گفت: 
تعداد بیماران بدحــال کرونایی نیز از 
حدود ۴۰۰ نفر در شــهریور امسال به 

حدود ۴۰ رسیده است.
عقدک با اشاره به اینکه روند نزولی آمار 
کرونا در روزهای اخیر کمی ثابت شده 
است، خاطرنشان کرد: آمار مرگ ومیر 
ناشــی از کرونــا در اســتان اصفهان 
همچنان زیر ۱۰ نفر اســت بطوریکه 
در هفته ای که گذشت در ۲ روز تعداد 
مرگ بیماران قطعــی کووید-۱۹ به 

صفر رسید.
وی درباره اعالم نشــدن آمار کرونای 
استان اصفهان در هفته گذشته توضیح 

داد: اختالف آماری بین ســامانه های 
اطالعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و وزارت بهداشــت وجود داشــت که 
دالیل متعددی مانند اختالف در برخی 
تعاریف و قطع بودن شــبکه در برخی 
روزها و ســاعت ها و دستی وارد شدن 
اطالعات و آمار با تأخیر دارد و در برخی 
روزها آمار کرونا استان اصفهان ناگهان 

با تغییر شدید مواجه می شد.
عقد با اشــاره بــه اینکه آمــار ابتال و 
مرگ ومیر توسط معاونت درمان و آمار 
واکسیناسیون توسط معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تهیه 
می شــود، اضافه کرد: هر یک از آن ها 
دارای زیرمجموعه های زیادی به منظور 
جمع آوری آمار هستند و پس ازآنکه به 

سامانه استانی وارد می شود باید باهم 
تطبیق داده شود.

به گفته وی، آنچه از دیــدگاه آماری 
اهمیــت دارد چگونگی روند تغییرات 
شاخص ها در یک بازه زمانی مشخص 
است و شــاید برای مردم خیلی مهم 
نباشد که امروز ۳۶ بیمار در آی سی یو 
بستری هستند یا ۴۰ نفر اما آنچه مهم 
است روند کاهشی یا افزایشی آن ها در 

چند هفته یا ماه گذشته است.
بر اســاس آخرین آمار دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان تاکنون حدود ۸۵ 
درصد کل جمعیت باالی ۱۲ ســال 
اســتان یک نوبت، ۷۲ درصد ۲ نوبت 
و ۱۲ درصد سه نوبت واکسن کرونا را 

دریافت کردند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره احتمال غالب شدن سویه جدید کرونا هشدار داد:

بهمِن سویه ُامیکرون تا بهمن ماه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: احتمال 
غالب شدن سویه اُمیکرون ویروس کرونا در اصفهان تا بهمن 
امسال وجود دارد به همین دلیل از مردم می خواهیم که برای 
تکمیل ُدز دوم و سوم واکسن خود هرچه زودتر اقدام کنند. 
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در شــــــهر 

رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شهرداری اصفهان:

 بخش خصوصی را در
 پروسه بازآفرینی 
شهری وارد کنیم

نشست طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک برگزار شد:

استراتژی جدید در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی

مریم یادگاری:   طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک با 
حضور معاون پیشگیری استان و دفتر پیشگیری از آسیب های استان به همراه 
کارشناسان پیشگیری ۵ شهرستان استان و تسهیلگران همیار برگزار شد. 
نشست طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک با حضور معاون 
پیشگیری استان و دفتر پیشگیری از آسیب های استان به همراه کارشناسان 

پیشگیری ۵ شهرستان استان و تسهیلگران همیار برگزار شد.
علی اکبر ابراهیمی گفت: از آنجایی که پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
یکی از راه های قرار گرفتن در مسیر توســعه پایدار است، دفتر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی نیز از طرح های مبتنی بر اجتماع محلی کمک می گیرد 
تا بتواند برنامه های پیشگیرانه را بگونه ای طراحی نماید تا در خدمت توسعه 

پایدار قرار گیرد.
وی ادامه داد: طرح توانمندســازی خانواده محور – همیار مادر و کودک در 
راستای اجرای اصول ۱۰، ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده ۱۸ 
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و 
همچنین به منظور اجرای جزء )۸( بند )پ( ماده )۵۷( احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی مرتبط، طراحی شده است 
که در ذیل عنوان برنامه های مشارکت اجتماعی تالش می کند تا با بکارگیری 
رویکرد همیاری از مجموعه برنامه های مشارکتی، اقدامات اجتماعی را برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی طراحی نماید. به همین منظور این طرح، 
بین رشته ای تلقی شده و با بکارگیری تکنیک های تسهیلگری اجتماعی در 
گروه سازی، پویایی گروهی، مسئولیت اجتماعی و... به توانمندسازی خانواده ها 
می پردازد تا از این طریق به ترویج مفاهیم مرتبط با سالمت و نیز پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در کودکان ۰ تا ۳ سال اقدام نماید. معاون پیشگیری اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه؛ سال های ابتدای کودکی مهم ترین 
سال های حیات است، اظهار کرد: تجربیات این سال ها زیر بنای زندگی آینده 

هر انسانی خواهد بود. 

به همت بانو سرای آفتاب شهرداری:

آیین تکریم از زنان 
شهیده در گلستان 

شهدای اصفهان 
برگزار شد

آیین تکریم از زنان شــهیده هم زمان با ایام 
فاطمیه با حضور گروهی بانوان از اصفهانی 

در گلستان شهیدان این خطه برگزار شد.
 به گــزارش ایرنا، آیین گرامیداشــت زنان 
شهیده اصفهانی به همت بانو سرای آفتاب 
شــهرداری و به مناســبت دهه بصیرت و 
شهادت فاطمه زهرا )س( و سالگرد شهادت 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

لیال لنــدی رییس مرکز تخصصــی بانوان 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان به ایرنا گفــت: دختر و 
زن امروز الگو می خواهد و وظیفه ما متولیان 

فرهنگی این اســت که به معرفی این زنان 
شهیده بپردازیم.

وی افزود: ما باید نقش زنــان را در اجتماع 
تشریح کنیم و بهترین و کامل ترین زنان را 
به نسل جوان نشان و زندگی آنها را سر لوحه 

خود قرار دهیم.
رییــس مرکز تخصصــی بانوان ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: نقــش زنان در جبهه 
مقاومت بر کسی پوشیده نیست و الزم است 
روایت گری رشادت زنان شــجاع در عرصه 

دفاع مقدس نیز تشریح شود.

در این آیین جمعی از زنان فعال سازمان های 
مردم نهاد، دفتــر امور بانوان اســتانداری 
اصفهان، فرماندهان پایگاه بسیج، امور بانوان 
دستگاه های اجرایی و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، اسالمی مشارکت 

داشتند.
همچنین روایت گر نقش زنــان در پایداری 
جبهه مقاومت و نیز نقش بانو حضرت زهرا 

)س( تشریح شد.
در گلستان شهدای اصفهان بیش از هشت 
هزار شهید آرمیده اند که ۵۹ تن از آنان زنان 
شهیده دوران دفاع مقدس و انقالب هستند.

گزارش

آگهـی مزایـده

بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از    ورشکسته  آقای اصغر و احسان حسینی  در نظر دارد؛ عرصه و اعیان ششدانگ پالک های 
ثبتی 655 ، 656، 657 ، 1106، 1107 ، 1108 فرعی مجزا شده از 152 فرعی از 411 اصلی، بخش 16 ثبت اصفهان واقع در اراضی مجاور شهرک صنعتی محمود آباد 

)انتهای خیابان دهم، مجموعه سابق مرغ ناز(   را از طریق  مزایده  به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

مشخصات:  - پالک های فوق طبق کروکی تجمیع و با دیوارکشی محصور و داخل حصار، ساختمان های اداری، کارگری، انبار و سالن مرغداری احداث شده که همگی به 
صورت متروکه و غیر قابل بهره برداری است و با توجه به قدمت بیش از 40 سال ، نیاز به بازسازی یا  تخریب دارد.  - محل دارای اشتراک برق می باشد.، - ا کثر درختان 
موجود در عرصه از نوع کاج با عمر بیش از 50 سال هستند، - یک حلقه چاه قدیمی در ضلع جنوب غربی ملک وجود  دارد که اطالعاتی درباره پروانه آن از طرف مالکین 

ارائه نشده است. - کاربری ملک کشاورزی می باشد.، - تانکر آب به صورت مخزن فلزی در ارتفاع نصب شده است.
مساحت عرصه و اعیان: طبق نقشه، مساحت عرصه بالغ بر 92300 متر مربع و مجموع اعیانی های فوق 9834 متر مربع می باشد. 

مجوزها: ملک دو برگ مجوز )تاریخ گذشته( بر اراضی دارد؛ 1- پروانه تولید مرغ گوشتی 2- موافقت اولیه برای بسته بندی، انبار و نگهداری مواد غذایی )سردخانه(. 
قیمت پایه مزایده:  - قیمت عرصه با در نظر گرفتن مجوز ها و کاربری و اشجار: 1.015.300.000.000 ریال ، - قیمت اعیان با در نظر گرفتن حصار ا طراف و متروکه بودن 

ساختمان ها: 9.834.000.000 ریال ، - قیمت کل عرصه و اعیان: 1.025.134.000.000 ریال
زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1400/11/16 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 )ژاله( ،  اداره تصفیه امور ورشکستگی

شرایط مزایده:  1- فروش نقدی و اقساطی و به مدت سه ماه می باشد که مبلغ نقد 5% در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین 
می گردد که حداکثر مهلت سه ماه می باشد.   2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به 
شماره IR110100004061012907670593  واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.  
3- پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الز امی است و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد. 4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.   5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده خودداری 
نماید، مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 6- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر  و هماهنگی جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه تا در روز واحد 

مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 
 تلفن: 031-36611086



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز ترجیحی تورم حداقلی به دنبال دارد
 یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر درسـت مدیریت شـود تـورم حداقلی به 
دنبـال دارد، امـا اگـر درسـت مدیریت نشـود، تورم غیرقابل کنترل می شـود. اصغر سـلیمی در گفت وگو با ایسـنا دربـاره حذف ارز 
ترجیحـی از بسـیاری اقـام ماننـد دارو، اظهـار کـرد: حـذف ارز ترجیحـی از اقـام کشـاورزی و دارو که بـا زندگی روزمـره مردم 
عجیـن اسـت، مشـکاتی را بـرای شـهروندان ایجـاد خواهد کرد و اکنـون که ارز ترجیحـی هنوز از دارو حذف نشـده، بسـیاری از 

افـراد تـوان خریـد دارو ندارنـد و بعـد از حذف شـدن ایـن ارز از دارو بدون شـک مشـکات افزون تر خواهد شـد.
وی افـزود: قطعـاً مجلـس مراقـب اسـت کـه اگـر ارز ترجیحی قرار باشـد از کاالیی حذف شـود شـرایطی بـه وجود بیایـد که مردم 
از نظـر معیشـتی دچـار مشـکل نشـوند و مجلـس بـه طور جدی به دنبال این اسـت کـه در پی حذف ارز ترجیحی، کشـور بـا تورم و 
گرانـی مواجـه نشـود. موضـوع حـذف ارز ترجیحی در الیحـه بودجه دولـت آمده و این گونه نیسـت که حتمـاً در مجلس تصویب 

شود.
نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس گفـت: امیدواریـم بـا صحبت هایـی کـه در کمیسـیون تلفیـق بودجه مطرح شـده، ایـن موضوع با 
مراکـز دولتـی و پژوهشـی مطـرح و بررسـی و تمام جوانـب امر در نظر گرفته شـود تا افرادی کـه از ارز ترجیحی اسـتفاده می کنند، 

دچـار مشـکل نشـوند. بسـیاری از سـود جویان از موضـوع حذف ارز ترجیحی سوءاسـتفاده کردند و رانت تشـکیل دادنـد و کاالها 
را بـا قیمـت واقعی به دسـت مصـرف کننده اصلی نرسـاندند.

سـلیمی تصریـح کـرد: حـذف ارز ترجیحی نباید سـبب تورم شـدید در کشـور شـود به طـوری که قادر بـه کنترل آن نباشـیم. قطعاً 
مجلـس بـا همفکـری و تعاملـی کـه بـا دولت دارد بـه دنبال بهترین راه اسـت که مشـکلی بـرای مردم به وجـود نیاید.

وی افـزود: بـرای مثـال دولـت بایـد بـرای بیمـاران خـاص کـه مرتـب از دارو اسـتفاده می کننـد، مبالغـی را در نظـر بگیـرد و در کل 
راهکارهایـی را دولـت و مجلـس بـا همفکـری یکدیگر بایـد در نظر بگیرند تا مردم دچار مشـکل جدی نشـوند و یارانه مخصوصی 

بـه افراد آسـیب پذیر اختصـاص یابد.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: قطعـاً اگـر بتوانیـم درسـت موضـوع حـذف ارز ترجیحـی را مدیریت کنیم دسـت 
بسـیاری از دالالن و رانت خـواران و افـرادی کـه از ایـن فراینـد سـودهای کانـی بـه جیـب می زننـد، قطـع خواهـد شـد. بنابرایـن 
حـذف ارز ترجیحـی اگر درسـت مدیریت شـود تـورم حداقلی به دنبال دارد، اما اگر درسـت مدیریت نشـود، تـورم غیرقابل کنترل 

چهار شنبه ۱5 دی ۱۴۰۰ | شمــــاره 963می شـود، البتـه جـو روانـی نیـز نقـش زیـادی در باال رفتـن قیمت هـا دارد.
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شهرستان

گزارش تصویری

کنگره بین المللی پیرغامان امام حسین )ع( در لنجان 
کنگره  شد.  برگزار  اصفهان  آهن  ذوب  مشارکت  با 
بین المللی تجلیل از پیرغامان و خادمان امام حسین )ع( 
با حضور نمایندگان ۲۰ کشور جهان و ۱۴ استان ایران 
به میزبانی هیأت منتظران  یازدهم دی ماه سال جاری 
اصفهان  آهن  ذوب  مشارکت  با  و  لنجان  شهرستان 
برگزار شد. در این کنگره در حضور خانواده های شهدا 

و ایثارگران از پیرغامان، مداحان و شعرای ۲۰ کشور از 
جمله ترکیه، افغانستان، اندونزی، پاکستان، کلمبیا، لبنان، 
آذربایجان،  هندوستان،  سنگال،  تاجیکستان،  نیجریه، 
آرژانتین، سودان، الجزایر، تونس، مغرب، بورکینافاسو، 
شامل  ایران  استان   ۱۴ و  عراق  و  آلمان  بنگادش، 
تهران،  بوشهر،  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 
خوزستان،  رضوی،  خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال 

به  یزد و فارس تجلیل  مازندران،  زنجان، قزوین، قم، 
عمل آمد. غامعلی حدادعادل مشاور عالی مقام معظم 
اصفهان، حجت  استاندار  مرتضوی  سیدرضا  رهبری، 
شورای  مجلس  ادوار  نماینده  سالک  احمد  االسام 
اسامی، حجت االسام قاسم باقریان امام جمعه زرین 
شهر، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
)ع(،  بیت  اهل  پیشکسوت  مداح  آهنگران  صادق 

خدامراد صالحی فرماندار لنجان و تنی چند از دیگر 
مسئولین در این کنگره حضور داشتند. 

توسط خانواده های شهدا  مراسم شال گذاری خادمان 
بین  اخوت  نامه  تفاهم  عقد  مسئوالن،  و  ایثارگران  و 
برپایی  نمایندگان ۲۰ کشور،  با  لنجان  هیأت منتظران 
چند موکب و... از جمله برنامه های اجرا شده در این 

کنگره بود.

از  نایین  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
پناهگاه  زیستگاه  در  کاراکال  قاده  یک  رهاسازی 
داد.  خبر  شهرستان  این  عباس آباد  وحش  حیات 
علیرضا رضایی، گف: یک قاده کاراکال که برای 
یافتن غذا به محدوده روستاهای مجاور پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد وارد شده بود با همکاری طبیعت 
دوستان و محیط بانان و بدون هرگونه صدمه دیدگی، 
زنده گیری و پس از اطمینان از سامت کامل، در 

زیستگاه خود در این منطقه رها شد.
ارزشمند  سان  گربه  گونه  هشت  از  یکی  کاراکال 
کشور بوده و دشت ها و تپه ماهورهای مناطق بیابانی 
و استپی با پوشش گیاهی مناسب، زیستگاه این جانور 

است.
پناهگاه حیات وحش عباس آباد در ۱۹۰ کیلومتری 
نایین با وسعت افزون بر ۳۲۰ هزار هکتار، زیستگاه 
انواع وحوش و پرندگان در شرق استان اصفهان است.

تاکنون ۴۳ گونه مختلف پستاندار، ۳۲ گونه خزنده، 
۸۶ نوع پرنده بومی و ۱۷۵ گونه پرنده مهاجر و فصلی 

در این منطقه شناسایی شده است.
این پناهگاه در زمره زیستگاه گونه در معرض انقراض 

و کمیاب یوز پلنگ آسیایی نیز به شمار می رود.
 شهرستان نایین با بیش از ۳۹ هزار نفر جمعیت در ۱۴۰ 

کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

امـام جمعـه شـهر بـرزک از تدفین دو شـهید گمنـام در 
ایـن شـهر از توابـع شهرسـتان کاشـان خبـر داد. حجـت 
االسـام محمدحسـین حاجـی مفرد در گفـت و گو با 
خبرنـگار مهـر، با اشـاره به فرارسـیدن سـالروز شـهادت 
حـاج قاسـم سـلیمانی و گرامیداشـت ایـن روز اظهـار 
داشـت: کشـور و نظام مقدس جمهوری اسـامی تا ابد 
مرهـون و مدیـون شهداسـت و از ایـن رو الزم اسـت تـا 
بـا زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطره آنهـا، دین خـود را به 

شـهدا ادا کنیم.
وی با اشـاره به تشـییع پیکر مطهر ۲۵ شهید دفاع مقدس 
در سـطح اسـتان اصفهان ابراز داشـت: طبق برنامه ریزی 
انجـام شـده بعـد از گذشـت پیکـر مطهـر ایـن شـهدا از 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان قـرار اسـت پیکـر مطهر دو 

شـهید گمنام از این تعداد در تپه روضه الشـهدای شـهر 
سـبز برزک تدفین شـود.

امام جمعه شـهر برزک و رئیس سـتاد برگزاری مراسـم 
تدفیـن شـهدای گمنـام در ایـن شـهر بـا بیـان اینکـه این 
مراسـم قـرار اسـت روز جمعـه ۱۷ دیمـاه برگزار شـود، 
تصریـح کـرد: پیـش بینـی شـده اسـت ایـن مراسـم از 
سـاعت هشـت صبح آغاز و تا پیش از برگزاری مراسـم 

نمـاز جمعـه پیکر مطهـر این شـهدا دفن شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه این مراسـم قـرار اسـت با حضور 
جمعی از مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان و کشـور برگزار 
شـود، خاطرنشـان کـرد: در روزهـای منتهـی به مراسـم 
اسـتقبال، تشـییع و خاکسـپاری این دو الله فاطمی، ویژه 
برنامه هـای متعـددی از جملـه مناسـب سـازی محیـط، 

دعـای ندبـه، دعـای کمیـل، زیـارت عاشـورا و ویـژه 
برنامه هـای فرهنگـی، هنـری و ادبـی تـدارک در اقصی 

نقـاط شـهر بـرزک دیده شـده اسـت.
حجـت االسـام حاجـی مفـرد افـزود: مراسـم وداع بـا 
ایـن شـهیدان آسـمانی، در روسـتاهای بخـش بـرزک 
یـک روز قبـل از خاکسـپاری با حضور مردم سلحشـور 

و انقابـی بخـش بـرزک انجـام خواهد شـد.
توابـع  از  بـرزک  بخـش  کـه  آنجایـی  از  وی گفـت: 
شهرسـتان کاشـان بیـش از ۱۵۰ شـهید و شـهر بـرزک 
مقـدس  نظـام  و  انقـاب  تقدیـم  شـهید   ۵۰ از  بیـش 
جمهـوری اسـامی ایـران کـرده اسـت، بـا تدفیـن ایـن 
دو شـهید واالمقـام آرزوی دیرینـه مـردم بـرزک بـرای 
همنشـینی بـا شـهدای گمنـام، بـرآورده خواهـد شـد.

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان همراه بـا اعضای 
شـورای معاونیـن، در سـفر کاری خـود بـه شهرسـتان 
اداره  کارکنـان  شهرسـتان،  فرمانـدار  بـا  شـهرضا 
بهزیسـتی و مددجویان بهزیسـتی دیدار نمـود. ولی اله 
نصـر در دیـدار بـا فرمانـدار شـهرضا ضمـن تشـکر 
گفـت:  بهزیسـتی  بـا  همـکاری  فرمانـدار جهـت  از 
امیدواریـم مجموعه فرمانداری شـهرضا نـگاه ویژه ای 
بـه بهزیسـتی شهرسـتان و جامعـه هدف داشـته باشـد. 
وی افـزود بـا توجـه بـه اینکـه جامعه هدف بهزیسـتی 
اغلـب از دهک هـای پاییـن جامعـه هسـتند اجـرای 
برنامه هـای سـازمان بهزیسـتی حمایـت و همـکاری 
همـه ارگان ها را می طلبد. سـید امیر جعفـری فرماندار 
شـهرضا در این دیدار، از عملکرد بهزیستی شهرستان 
در برابـر جامعـه هـدف تقدیـر نمـوده و عنـوان کـرد: 
بـا توجـه بـه جمعیـت بـاال و مهاجـرت پذیـر بـودن 
بدنبـال  نشـینی و  افزایـش حاشـیه  ایـن شهرسـتان و 
آن افزایـش آسـیب های اجتماعـی، امیدواریـم نـگاه 
ویـژه ای بـه ایـن شهرسـتان از سـوی بهزیسـتی اسـتان 
صورت پذیرد. در ادامه این سـفر، مدیرکل بهزیسـتی 
اسـتان اصفهـان به همـراه معاونیـن و رئیس بهزیسـتی 
شهرسـتان با مددجویان و مراجعین دیدار و در جریان 
مشـکات آنـان قـرار گرفـت. در ادامـه در جلسـه ای 
کـه بـا کارکنـان ایـن اداره برگـزار شـد گزارشـی از 
فعالیت هـای ۹ ماهـه ایـن اداره در حوزه هـای مختلف 
بـه صـورت تصویـری توسـط سـید علـی موسـوی 

رئیـس اداره بهزیسـتی شـهرضا ارائـه شـد.

اشرف گفت:  لشکر رزهی هشت نجف  فرمانده 
سبب  درونی  انسجام  و  دولت  از  مردم  پشتیبانی 
افزایش سرمایه اجتماعی می شود و نیز مسیر خدمت 

و رفع مشکات را هموار می کند.
در  رشیدزاده  اهلل  سیف  پاسدار  سرتیپ  سردار 
و  کرون  و  تیران  انتظامی  نیروی  شهدای  یادواره 
گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی 
در آستان مقدس امامزاده احمد )ع( تیران افزود: 
همدلی و همبستگی بین مردم و مسووالن سرمایه 
اجتماعی بزرگی برای حاکمیت و نظام است و این 
مهم در رویدادهایی زیادی مثل تشییع پیکر حاج 

قاسم سلیمانی به نمایش درآمد.
وی بیان کرد: همبستگی داخلی کشورمان مانع امید 
برای دشمن برای استفاده از فرصت تفرقه خواهد 
شد و نباید به دلیل مسائل سلیقه ای وحدت عمومی 

را از بین ببریم.
بیان  با  اشرف  نجف  رزهی هشت  لشکر  فرمانده 
استفاده  داخلی سوء  تفرقه  از  نظام  اینکه دشمنان 
می کنند، خاطرنشان کرد: رفتار مسووالن باید مثل 
رویکرد و فعالیت سردار سلیمانی وحدت آفرین و 

مایه خیر و برکت باشد.
وی گفت: نیروهای مسلح با الگوگیری از شخصیت 
سردار  کاظمی،  سردار  مثل  بزرگی  فرماندهان 
سلیمانی و فرماندهان دوران دفاع مقدس بدون هیچ 
ترسی از دشمن و بدون معامله به نفع خود مقتدرانه 

در برابر قدرت های پوشالی غرب می ایستند.
سردار رشید زاده، تهدید رژیم صهیونیستی برای 
و  دانست  تبلیغاتی  مانور  یک  را  ایران  به  حمله 
تصریح کرد: آنان جرات چنین اقدامی را نداشته و 
از همین اتحاد وانسجام داخلی و همچنین قدرت 
نظامی کشورمان در هراس هستند. وی یادآورشد: 
برای حفظ قدرت نظامی کشور به اتحاد داخلی هم 
نیاز داریم و از تفرقه باید پرهیز کرد. در این یادواره 
از تعدادی از خانواده های شهدای نیروی انتظامی 
تجلیل شد. تیران و کرون با بیش از ۷۲ هزار نفر 
جمعیت ۳۰۰ شهید تقدیم انقاب کرده است که 

۱۵ تن از این شهیدان از نیروی انتظامی هستند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
نایین خبر داد

رهاسازی یک قالده کاراکال 
در زیستگاه عباس آباد

امام جمعه شهر برزک خبر داد؛

تدفین پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در شهر برزک

مدیرکل بهزیستی استان در شهرضا

اجرای برنامه های بهزیستی 
 حمایت همه ارگان ها

را می طلبد
مدیر اداره آب و فاضالب:

۲۷ طرح آبرسانی طی ۹ ماه در اردستان اجرا شده است

فرمانده لشکر نجف در یادواره شهدای 
نیروی انتظامی تیران و کرون:

پشتیبانی مردم از دولت 
 مسیر خدمت را
هموار می کند

ــه کاشــان گفــت: راز و  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول نماین
رمــز موفقیــت ســردار ســرافراز اســام شــهید ســپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی خدایــی اندیشــیدن، الهــی زندگــی کــردن 
ــلیمانی  ــعلی س ــت اهلل عباس ــود. آی ــودن ب ــور ب و خدامح
در ویــژه برنامــه دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار رشــید 
اســام حــاج قاســم ســلیمانی در دانشــگاه کاشــان افــزود: 
ایــن شــهید جلیل القــدر در دل، جــان، روح و باطــن فقــط 

ــال می اندیشــید. ــد متع ــه خداون ب
وی ادامــه داد: شــهید ســلیمانی تــا تدبیــر و مدیریــت 
توانســت بــا وجــود نیروهــای کــم و امکانــات و تجهیزات 
ناچیــز در جنــگ ۳۳ روزه قوی تریــن ارتــش خاورمیانــه و 

ــو درآورد. ــه زان چهارمیــن ارتــش جهــان را ب
رژیــم  هنــوز  کــرد:  تصریــح  کاشــان  جمعــه  امــام 
صهیونســتی بــه ایــن بــاور نرســیده کــه چگونــه حــزب اهلل 
ــن  ــار زندگــی ای ــگ ۳۳ روزه توم ــان توانســت در جن لبن
ــکا او را  ــه آمری ــوی را ک ــد و ق ــر نیرومن ــه ظاه ــم ب رژی
ــت:  ــار داش ــد. وی اظه ــم بپیچ ــرد، دره ــتیبانی می ک پش
ــخنرانی ها و  ــار در س ــون ۲ ب ــاب تاکن ــه انق ــر فرزان رهب
بیاناتشــان از واژه مکتــب نــام برده انــد، مکتــب امــام )ره( و 
مکتــب حــاج قاســم کــه مکتــب امــام راحــل، اســام نــاب 
ــردن  ــاده ک ــه پی ــز ک ــم نی ــاج قاس ــب ح ــدی و مکت محم
دیــن اســام محمــدی کــه برگرفتــه از امــام معصــوم )ع( و 

ــت. ــینی اس ــورای حس عاش
ــرافراز  ــردار س ــت: س ــز گف ــان نی ــگاه کاش ــس دانش ریی
ــور و  ــوان تبل ــه عن شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی ب
ــردم  ــود کــه م ــی ب ــا و مجاهدت های ــام نیکی ه ــی تم تجل

ــد. ــاهده کردن ــران مش ــی ای والی
عبــاس کتابــی افــزود: زندگــی، مــرام، روش و منــش ایــن 
شــهید واالمقــام بــرای نســل های ســوم و چهــارم انقــاب 
کــه از نزدیــک اتفاق هــای دوران انقــاب و دفــاع مقــدس 
را درک نکرده انــد بودنــد بایــد الگــوی عینــی آنهــا باشــد.

وی اضافــه کــرد: تمامــی مــردم مشــاهده کردنــد کــه یک 
ــای  ــه در عرصه ه ــد چگون ــی و متعه ــی، انقاب ــردم اله م
مختلــف جهــاد، شــهادت و ســازندگی نــه در داخــل 
ــور  ــور حض ــای کش ــارج مرزه ــه خ ــامی بلک ــران اس ای

پیــدا کــرد.
ــا  ــز ب ــان شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نی یکــی از همرزم
بیــان خاطره هایــی از ایــن شــهید واالمقــام گفــت: جنــگ 
ــد  ــر و مانن ــا داعشــی ها در کشــور ســوریه جنگــی نابراب ب
پیچیدگی هــای  و  بــود  مقــدس  دفــاع  دوران  جنــگ 

ــت. ــی داش خاص
اصغــر رجایــی بــا اشــاره بــه اینکــه جنــگ در ســوریه بــه 
ــیده  ــا کش ــی خانه ه ــا و حت ــا، کوچه ه ــهرها، خیابان ه ش
شــده بــود، افــزود: ســردار ســلیمانی بــا تدبیــر، فرماندهــی 
و مدیریــت کاری انجــام داد کــه بــه مــردم عــادی آســیبی 

وارد نشــود.
از جملــه  را  بــودن  مردمــی  و  تواضــع  فروتنــی،  وی، 
ویژگی هــای ســردار ســلیمانی بیــان و اضافــه کــرد: شــهید 
ــدان  ــژه فرزن ــه وی ــم ب ــای یتی ــه بچه ه ســلیمانی همــواره ب
شــهیدان بــا ابــراز احساســات سرکشــی و دســت نــوازش 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــی خاط ــید. رجای ــا می کش ــر آنه ــر س ب
ــا ادامــه راه ســردار  ــان بایــد ب ــه خصــوص جوان مــردم و ب
ســلیمانی، منــش و زندگــی ایــن شــهید عزیــر را الگــو و 
سرمشــق خــود قــرار دهنــد. در ایــن آییــن معنــوی افــزون 
بــر پرده خوانــی، رونمایــی از تمثــال شــهیدان حــاج قاســم 
و  بیت المقــدس  در  المهنــدس  ابومهــدی  و  ســلیمانی 
شــعرخوانی، از ســه خانــواده شــهید مدافــع حرم شهرســتان 

کاشــان نیــز تجلیــل شــد.
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی بامــداد جمعــه ۱۳ دی 
ــه  ــی ب ــای آمریکای ــه موشــکی پهباده ــاه ۱۳۹۸ در حمل م
همــراه ابومهــدی المهنــدس معــاون نیــروی مردمــی عــراق 
ــان در  ــر از همراهانش ــماری دیگ ــعبی( و ش ــد الش )الحش

ــید. ــهادت رس ــه ش ــداد ب ــرودگاه بغ ف

امام جمعه کاشان:

رمز موفقیت شهید سلیمانی 
خدایی اندیشیدن بود

گزارش

لنجان میزبان کنگره بین المللی پیرغالمان امام حسین )ع(

مدیـر اداره آب و فاضـاب اردسـتان از اجـرای ۲۷ طرح 
آبرسـانی در ۹ ماهـه سـال جـاری بـا اعتبـار ۱۱ میلیـارد و 
۷۵۳ میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات آب و فاضاب و 

مشـارکت مـردم در این شهرسـتان خبـر داد.
رضـا دهقانـی افـزود: توسـعه، اصـاح و تعویـض شـبکه 
انتقـال آب شـهر اردسـتان بـه طـول نزدیـک بـه ۱۴ هزار 
متـر همراه بـا نصب تمامـی انشـعاب های مورد نیـاز اجرا 

شـده است.
وی خاطـر نشـان کـرد: اصـاح شـبکه آب روسـتاهای 
بخـش مرکـزی شـامل کهنـگ، قهسـاره، جنبـه، ومکان 
و روسـتای پنـج بـه طـول ۱۷ هـزار و ۱۰۰ متـر همـراه بـا 
نصـب تمامـی انشـعاب ها از دیگـر اقدام های انجام شـده 

در سـال جـاری اسـت.
مدیـر اداره آب و فاضـاب اردسـتان اضافه کرد: اصاح 
شـبکه آب شـهر زواره بـه طـول سـه هزار متـر همـراه بـا 
شـبکه آب  اصـاح  و  نیـاز  مـورد  انشـعاب های  نصـب 
روسـتای تلک آبـاد بـه طـول ۲ هـزار و ۵۰۰ متـر با نصب 
زواره  بخـش  در  انجام شـده  فعالیت هـای  از  انشـعاب ها 

است.
شـبکه آب  اصـاح  و  توسـعه  داشـت:  اظهـار  دهقانـی 
شـهر مهابـاد بـه طـول یک هـزار و ۹۰۰ متـر همـراه بـا 
انشـعاب های الزم و توسعه خط انتقال مجتمع سرهنگچه 
با هفت روسـتا در دهسـتان همبـرات به صـورت امانی از 

اقدام هـای انجام شـده در بخـش مهابـاد اسـت.
بـرای  ژئوفیزیـک  عملیـات  انجـام  کـرد:  اضافـه  وی 
مکان یابـی چـاه مجتمع همبـرات، مکان یابی چاه شـماره 
الکترولیـز  راه انـدازی دسـتگاه  و  اردسـتان، نصـب  سـه 
نمـک طعـام و حفـر و تجهیـز چـاه شـماره چهـار آب 
شـرب روسـتای نیسـیان نیـر در سـال جـاری انجـام شـده 

اسـت.
مدیـر اداره آب و فاضاب اردسـتان گفت: آماده سـازی 
و نصب مخزن پیش سـاخته ۲۰۰ متر مکعبی آب شـرب 
روسـتای سـفیده بـا ۲۴۱ مشـترک، برق رسـانی و تجهیـز 
الکتروپمـپ  نصـب  موغـار،  مجتمـع  شـرب  آب  چـاه 
سـطحی و عمودی ایسـتگاه پمپاژ مجتمع هفت روستایی 
هندوآبـاد از دیگـر اقدام هـای صـورت گرفتـه در ۹ ماهه 

امسـال بوده اسـت.
دهقانـی بـا بیان اینکه عاوه بر شـهرهای اردسـتان، زواره 
و مهابـاد، در مجمـوع ۱۰۸ روسـتا بـا جمعیـت افـزون بـر 
۱۵ هـزار نفـر در قالـب ۱۱ هـزار مشـترک زیـر پوشـش 
آبرسـانی شهرسـتان اسـت، افـزود: اکنـون ۵۷ روسـتا بـه 

وسـیله سـه دسـتگاه تانکر آبرسـانی می شـود.
شهرسـتان اردسـتان با افـزون بر ۴۳ هزار نفـر جمعیت در 
۱۱۸ کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان واقع شده و دارای 
افزون بر ۲۶ هزار فقره انشـعاب آب شـرب و افزون بر ۲ 

هزار و ۲۰۰ فقره انشـعاب فاضاب اسـت.



Over the past two decades, the Irani-
an Oil Ministry has become more and 
more determined to collaborate with 
knowledge-based and research-based 
companies, universities, and research 
institutes to advance its development 
goals; this determination is now bear-
ing fruit and the results of the minis-
try’s endeavors in this regard can be 
seen in a variety of areas including oil, 
gas, petrochemicals, exploration, pro-
duction, and distribution.
To pursue its new goals, the Oil Min-
istry has signed numerous memoran-
dums and agreements with domestic 
knowledge-based firms and research 
institutions in recent years and such 
entities now play a significant role in 
making the country’s oil and gas indus-
try more and more self-reliant.
Although the plan for using the capac-
ities of domestic innovative compa-
nies in the oil industry has been put 
atop agenda for so long, more serious 
measures have been taken to realize 

these goals since the new government 
administration has taken office.
“I guarantee that the Oil Ministry will 
fully support knowledge-based com-
panies,” Iranian Oil Minister Javad Oji, 
said back in December 2021, on the 
sidelines of a ceremony for signing 
four memorandums of understand-
ing (MOU) and contracts with knowl-
edge-based companies.
In the mentioned ceremony, Iranian 
Oil Industry Innovation and Technolo-
gy Park signed the mentioned MOUs 
with the country’s knowledge-based 
companies to cooperate in a variety of 
areas.
The MOUs covered cooperation in are-
as like providing capital for innovative 
companies and market development, 
using the infrastructure of Iran’s Na-
tional Tech Market network in creat-
ing and developing the oil industry 
technology market, supporting and 
empowering businesses to meet the 
needs of the petrochemical industry, 

and artificial intelligence, as well as In-
ternet of Things (IoT).
The mentioned MOUs were signed with 
Iran National Innovation Fund (INIF), 
Pardis Technology Park, Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company 
(PGSIC), and Parsian Data Processing 
Group Company.
Speaking on the sidelines of the sign-
ing ceremony which was held on the 
occasion of the National Research Day, 
Oji mentioned the new plan of the Oil 
Ministry for the development of oil and 
gas fields and noted that this new pro-
gram will be focused on the improve-
ment of the recovery factor of oil and 
gas wells.
According to the official, using the 
capacities of small-scale knowl-
edge-based companies and startups is 
the main characteristic of the Oil Minis-
try’s new program.
Referring to a recent visit to some 
of the country’s knowledge-based 
companies he said: “There are knowl-

edge-based companies that are able to 
increase the production capacity of [oil 
and gas] wells with advanced initiatives 
and new methods.”
Oji noted that, soon, the Oil Ministry is 
going to announce the needs of the oil 
industry in a public call which is going 
to include the technological demands 
of the upstream and downstream sec-
tors.
Low-efficiency oil and gas wells, which 
Oji says are a major concern for the 
Oil Ministry, could be a platform for 
launching a new level of interaction and 
collaboration between the oil industry 
and the country’s research institutions.
According to the oil minister, out of a 
total of 5,500 wells in the country’s oil 
and gas fields, more than 700 are in-
efficient, which has led to a decline in 
production in the country.
“Now, with the convergence of industry 
and academia, we can hope to return to 
the glorious era of production,” Oji said 
on December 20, 2021.
In yet another supportive step, the Oil 
Ministry has also announced plans 
for providing all its research facilities 
to the startups and knowledge-based 
companies active in the oil industry to 
help them in pursuing their goals. Ac-
cording to Head of National Iranian Oil 
Company (NIOC) Mohsen Khojasteh 
Mehr, the entire research and technol-
ogy capacities of the Oil Ministry, from 
the Iranian Oil Industry Innovation and 
Technology Park to the Research In-
stitute of Petroleum Industry and the 
University of Petroleum Industry, will 
soon be available for the innovative 
and technology companies. All these 
new measures are indications of the Oil 
Ministry’s determination for integrating 
science with industry to meet the ev-
er-growing technological needs of the 
oil industry. Although this process still 
requires many major steps to reach 
maturity, the ministry has shown that 
it is fully pledged to its goals.

Knowledge-based firms opening new horizons for 
Iran’s oil industry

98% of people 
aged over 80 get 
COVID-19 vaccine
Some 98 percent of people aged 
over 80 in the country have re-
ceived at least one dose of a coro-
navirus vaccine, Farshid Rezaei, a 
health ministry official, has said.
About 65 percent of the country’s 
population has been vaccinated 
with the second dose, while, a 
booster dose of the vaccine has 
been well received nationwide, 
he said.
Expressing satisfaction with the 
process of vaccination of stu-
dents over 12 years old in the 
country, he said that some 85 to 
90 percent of students aged 12 
and above have been inoculated. 
With the injection of the third 
dose of a vaccine, people are safe 
against this strain and it becomes 
difficult for Omicron to infect 
them, he concluded.
In November 2021, Mohammad 
Mehdi Gooya, head of the dis-
eases management center of the 
Ministry of Health, said that the 
national average for the first dose 
vaccination of people over the 
age of 12 was 82 percent in Iran, 
while it was 64 percent in Europe.
The national average of the sec-
ond dose of COVID-19 vaccina-
tion for the people aged 12 years 
and above was 65 percent in Iran, 
while the national average of the 
first dose of vaccination for the 
12-18-year age group was 83 
percent.
He went on to note that the na-
tional average of the second jab 
for children aged 12-18 years was 
54 percent.
According to the latest statistics, 
so far, 59,909,150 people have re-
ceived the first dose, 52,140,405 
people the second dose, while 
8,373,467 people are inoculated 
with the third dose, so that, the 
total number of jabs in the coun-
try surpassed 120,423,022 dos-
es. In the way to the vaccination 
of the whole population, many 
obstacles have shown up caused 
by U.S. sanctions, financial trans-
actions, countries’ reluctance to 
provide Iran with the vaccine, or 
even competition among the na-
tions to vaccine their own popu-
lation sooner.
However, Iran could make it and 
inoculate the population, being 
among the first sixty countries 
with the highest number of vac-
cinated people.
Iran is one of the countries affect-
ed by the pandemic that has been 
able to widely implement vaccina-
tion programs in recent months 
and vaccinate refugees living in 
the country at the same time as 
Iranian nationals.

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

IPL leaders Esteg-
hlal held by Alumi-
num, Persepolis 
beat Tractor
Iran Professional League (IPL) 
leaders Esteghlal were held to a 
1-1 draw by Aluminum on Mon-
day. In the match held in Arak, 
Kevin Yamga gave the visiting 
team a lead in the 18th minute 
from the penalty spot. Arak for-
ward Meysam Majidi leveled the 
score with three minutes into the 
added time.
In Mashhad, Sepahan defeated 
Padideh 2-0 thanks to second half 
goals from Farshad Ahmadzadeh 
and Shahriar Moghanlou.
In Tehran’s Azadi Stadium, Perse-
polis defeated Tractor 2-1 to nar-
row the gap on Esteghlal.
Issa Alekasir and Siamak Nemati 
were on Target for Persepolis and 
Peyman Babaei scored the visit-
ing team’s sole goal.
Furthermore, Foolad were held to 
a 1-1 draw by Paykan in Ahvaz, 
Zob Ahan defeated Fajr Sepasi 
2-0 in Isfahan, Havadar and Nas-
saji played out a goalless draw, 
Naft Masjed Soleyman suffered a 
2-0 home loss against Gol Gohar 
and Mes defeated Sanat Naft 3-0 
in Rafsanjan.

Lt. Gen. Soleim-
ani’s capabilities 
became evident 
during Sacred De-
fense: Qalibaf
The innovation and deci-
sion-making power of the Ira-
nian anti-terror commander 
Lieutenant General Qassem 
Soleimani became more evident 
during the Iraqi-imposed war 
(1980-88) – also known as the 
Sacred Defense, said the Parlia-
ment speaker.

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

Raeisi: Greater 
economic cooper-
ation with Armenia 
guarantees securi-
ty, interests
Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi said raising the level 
of economic cooperation and 
exchanges between Tehran and 
Yerevan will guarantee all sides’ 
interests and security.

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

Raeisi vows re-
venge for Gen. 
Soleimani assas-
sination if Trump 
not put on trial
President Seyyed Ebrahim Raei-
si vowed revenge on Monday 
for the assassination of Iran’s 
revered Lieutenant General Qa-
ssem Soleimani unless former 
US president Donald Trump was 
put on trial.

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

Trump Has to Face 
God’s Ruling in 
This World
President Ebrahim Raisi pledged 
revenge against Donald Trump if 
the former U.S. president is not 
tried over the assassination of 
Lt. Gen. Qassem Soleimani, as 
Iran and other countries marked 
two years since the command-
er’s martyrdom.

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

Hunger-Striking 
Palestinian Inmate 
on Brink of Death
The health condition of Pal-
estinian prisoner Hisham Abu 
Hawwash is deteriorating as he 
is “on the brink of death” after 
an open-ended hunger strike of 
140 days in protest against the 
Zionist regime’s so-called poli-
cy of administrative detention, 
a Palestinian commission for 
prisoners has warned.

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

Iranian Captain 
Tops Latest Rank-
ings of World Ka-
rate Federation
The World Karate Federation 
announced the latest ranking 
in the world at the beginning 
of the new year, with the cap-
tain of the Iranian karate team 
Zabihullah Pourshib standing 
at the top of Iran.

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

Iran, Persian Gulf 
Arab states can 
establish security, 
defense ties: par-
liament speaker
Iranian Parliament Speaker 
Mohammad Baqer Qalibaf has 
said Iran welcomes dialogue 
with Persian Gulf Arab states, 
suggesting that Iran and these 
countries can even establish 
cooperation in areas of secu-
rity and defense.
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Commodities worth $393m 
traded at IME in a week
During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 1.582 million tons 
of commodities worth 114 trillion ri-
als (about $393 million) were traded 
at Iran Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange experienced trade 
of 1.264 million tons of commodities 
valued at more than 64.51 trillion rials 
(about $222.4 million) on its metals 
and mineral trading floor.
Furthermore, the IME saw on both 
domestic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor 310,566 
tons of commodities worth nearly 48 
trillion rials (about $165.5 million).
Last but not least was the IME’s side 
market with 7,013 tons of commodi-
ties traded on it.
As previously reported, during the 
past Iranian calendar month (end-
ed on November 21), 8.961 million 
tons of commodities worth $2.357 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange, indicating 18 percent rise 
in the value and 24 percent growth in 
the weight of trades as compared to 
its preceding month.
The exchange sold on its metals and 
minerals trading floor 7.387 million 
tons of commodities valued at more 
than $1.42 billion.

Items traded on this floor included 
5.176 million tons of cement, 1.452 
million tons of steel, 521,000 tons 
of iron ore, 172,000 tons of sponge 
iron (DRI), 31,445 tons of aluminum, 
30,535 of zinc, 29,100 tons of copper, 
560 tons of molybdenum concen-
trate, 200 tons of metallurgical coke, 
81 tons of precious metals concen-
trate and 63 kg of gold bars.
Furthermore, the exchange saw 
trade of more than 1.53 million tons 

of commodities worth almost $907 
million on its oil and petrochemical 
trading floor.
The IME’s customers purchased on 
this floor 447,000 tons of vacuum 
bottom, 441,510 tons of bitumen, 
324,851 tons of polymeric products, 
150,081 tons of chemicals, 135,000 
tons of lube cut, 15,682 tons of oil, 
13,850 tons of sulfur, 546 tons of in-
sulation and 50 tons of argon.
It’s worth noting that the IME’s ag-
ricultural trading floor played host 
to trading one ton of saffron in this 
month.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 42,795 
tons of non-exchange-listed com-
modities.
The value of trades at Iran Mercantile 

Exchange in the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20) rose 
108 percent compared to the preced-
ing year.
During the past year, about 3.5 quad-
rillion rials (about $83.5 billion) worth 
of commodities were traded at the 
mentioned market.
In the past year, several new records 
were achieved in terms of the vol-
ume and value of transactions in the 
mentioned market’s various floors in-
cluding the industrial, petroleum, and 
petrochemical floors.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three mar-
kets are Tehran Stock Exchange (TSE), 
Iran’s over-the-counter (OTC) market 
known also as Iran Fara Bourse (IFB), 
and Iran Energy Exchange (IRENEX).

In the past year, 
several new records 
were achieved in 
terms of the volume 
and value of trans-
actions in the men-
tioned market’s var-
ious floors including 
the industrial, 
petroleum, and pet-
rochemical floors

04



Production of copper cathode in Iran 
rose 6.2 percent in the first eight 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-November 21, 
2021), as compared to the same pe-
riod of time in the past year.
As reported, the country produced 
202,000 tons of copper cathode in 
the eight-month period of this year.
The periodical reports and statistics 
indicate that Iran’s metals sector is 
progressing both in terms of produc-
tion and export despite the limita-
tions imposed by the U.S. sanctions.
The country’s copper industry is 
moving forward noticeably, as some 
outstanding projects are implement-
ed.
Iran has posted outstanding figures 
in terms of copper cathode produc-

tion and export.
Copper cathode is the primary raw 
material input for the production of 
copper rod for the wire and cable 
industry.
Back in April, 2021, the managing 
director of National Iranian Copper 
Industries Company (NICIC) an-
nounced the discovery of one billion 
tons of new copper reserves in the 
country.
NICIC carried out 101,000 meters of 
deep drilling to identify new copper 
reserves across the country in the 
previous Iranian calendar year, which 
resulted in the discovery of one bil-
lion tons of new reserves, Ardeshir 
Sa’d-Mohammadi said in a press 
conference.
Sa’d-Mohammadi put the value of 

the discovered reserves at 350 tril-
lion rials (about $1.206 billion).
According to the official, NICIC had 
also discovered 523 million tons of 
copper reserves across the coun-
try during the Iranian calendar year 
1398 (March 2019- March 2020).
Considering the new discoveries, 
NICIC’s total copper reserves across 
the country have currently surpassed 
eight billion tons.
The official put the country’s total 
copper reserves at 40 billion tons, 
saying that Iran currently has the 
world’s seventh-largest copper re-
serves, and hopefully the country 
will climb to sixth place in the current 
Iranian calendar year.
Sa’d-Mohammadi further mentioned 
the new record achieved in the coun-
try’s copper cathode production and 
noted that over 280,000 tons of the 
mentioned product were produced in 
the country during the previous year, 
which was 12 percent more than the 
preceding year.
According to the official, NICIC has 
defined more than €2.4 billion plus 
300 trillion rials (about $1.034 bil-
lion) worth of projects to be imple-
mented over the next four years, 
which will increase the company’s 
total copper concentrate capacity to 
2.3 million tons.
He further noted that the country’s 
copper exports increased in the pre-
vious year despite the negative im-
pacts of the coronavirus pandemic 
and the U.S. sanctions.

With the development of internet servic-
es, these days when traveling and tour-
ism, we no longer have to worry about 
finding a hotel or inn to stay. But the 
increase in these possibilities has creat-
ed new problems: which one to choose 
from the many and varied options. In 
this article, we introduce 10 important 
points that you should consider before 
booking a hotel. Stay with us.
1. The exact location of the hotel
In the past, I had stayed in a badly lo-
cated hotel where it was almost impos-
sible to walk (peacefully) to anywhere. 
I had also stayed in a hotel which was 
far from the city center. I ended up 
spending so much time just on daily 
commute. These experiences taught me 
to always check the exact location of the 
hotel of my choice. 
Although most hotel booking sites have 
very brief descriptions about the loca-
tion of their hotels, many of them pro-
vide an online map for the convenience 
of all customers. 
2. The Internet connection
When I was living my digital nomad 
lifestyle, Internet was like tea. When I 
couldn’t have it, I felt so restless! It was 
the one thing I couldn’t go a day with-
out. Whenever it got disconnected, I be-
came frustrated. Internet was extremely 
important for me at the time. 
Most hotels provide free WiFi, but 
some will charge you a small amount of 
money. There are also a few that allow 
access for a limited number of devic-
es. One of the hotels I checked into in 
Bangkok only allowed me to use 1 WiFi 
code per device.

If there was more than one person in the 
hotel room, this can be a problem. But 
at that time I needed the code for two of 
my devices: phone and laptop. 
If Internet is very important to you, be 
sure to ask the hotel about this before 
placing your reservation.
3. Complimentary hotel breakfast
I’ll always consider to book hotels that 
offer free breakfast. I’d pay for conven-
ience. This can also help me save on 
breakfast elsewhere. 
Some hotels allow you to exclude your 
breakfast for a cheaper room rate. But 
if the room with free breakfast is slight-
ly cheaper than the one without, why 
not pick the one that feeds your emp-
ty stomach in the morning for a dollar 
more? After all, you might spend a lot 
more when you have your breakfast in a 
café outside of your hotel.
4. Hotel reviews on trusted review 
sites
The reviews are always helpful albeit not 
always accurate. There will always be 
a few discontented travelers who leave 
angry reviews just because they’re be-
ing difficult and fussy. They can make a 
hotel (whose quality isn’t that bad) look 
like the worst place on earth. I mean...
how can you expect a 2-star hotel to 
serve like a 4-star hotel? 
5. Hotel toiletries and facilities
Trust me, it can be a problem 
when you don’t realize a hotel 
doesn’t provide toothpaste. 
There was also another 
incident where I had to 
do my work in bed as the 
hotel room didn’t have a 

table! These shortcomings were not 
mentioned on the booking sites. 
Which is why it’s always good to con-
tact the hotel in advance just to know 
what to expect. Don’t be shy to ask 
about breakfast, toiletries, facilities and 
services. Do this and you’ll get fewer 
surprises. 
6. Hotel Type
This is very important for most people. 
As for me, it’s not usually a concern be-
cause I always travel alone. But when I 
travel with friends and family, it’s defi-
nitely something to consider. 
If you’re traveling with kids, always 
check the hotels’ family-friendly poli-
cies. There are also many special deals 
for families to enjoy these days. If you 
see any, don’t let them slip away! 
Families traveling together usually avoid 
staying in budget hotels. That’s because 
they always want the best for their fam-
ily holidays. Who doesn’t?

7. The 
size of the 

hotel room
I’ve noticed 

many guests complaining about room 
sizes on review sites. Well, size isn’t the 
most important to me when choosing a 
hotel, but it does make a difference to 
your travel experience. Whether it’s a 
budget or a 4-star hotel, the size of a 
hotel room needs to be considered. 
A hotel is supposed to be comforta-
ble too. If it’s not even comfortable, it 
shouldn’t be considered as a hotel! Al-
ways prioritize what’s important to you, 
and don’t compromise on them. 
8. Room Type
Different people have different prefer-
ences. When I checked into a hotel in 
Jakarta, the receptionist asked me if I 
would like to have a smoking room. I 
said I didn’t want it because I’m not a 
smoker. In another hotel, I was told to not 

smoke 
in the room as all the rooms 
available were non-smoking ones. 
I don’t need a smoker-friendly room. 
But I always try to get a non-smoking 
room as I worry I might have to tolerate 

the stench of someone else’s smoke. 
9. Special Needs
Some travelers have special hotel 
needs. For example, if you’re trave-
ling with a pet, you will need to get a 
pet-friendly hotel. Or if you’re someone 
with a physical disability, you will need a 
hotel that provides a lift or an elevated 
toilet seat. Safety is always key when 
traveling, so look out for facilities you 
require when checking out a hotel. 
The good thing is, you can find many 
hotels that offer such facilities, even for 
company events and conferences.
10. Special discounts or loyalty re-
wards
I love discounts. And I’m sure you do 
too! When booking a hotel, I’ll always 
look out for the most savings. Some-
times I stay in a hotel just to enjoy the 
discounts it offers.

Marching Through 
the Morning

Some 200 wildlife species have 
been returned to nature since 
the beginning of the current 
[Iranian calendar] year (March 
21, 2021) through the wildlife 
treatment center of Pardisan 
Park in Tehran.
Pardisan Park’s wildlife clinic 
has been established with the 
aim of treating, rehabilitating, 
and returning to nature the 
injured and sick species, ISNA 
reported.
Last week, 25 wild animals 
were released into their natural 
habitat, including a fox and 24 
golden eagles, steppe eagles, 
black kites, common buzzards, 
Eurasian eagle-owls, barn 
owls, and little owls.
Observance of specialized en-
vironmental considerations, 
including proper nutrition of 
animals, especially in the days 
before release, choosing the 
right time and location to free 
the species, topography and 
natural features of the area, 
as well as suitable weather 
conditions on the day of the 
program, marking animals and 
transporting them in a proper 
way are among the necessities 
of wildlife release in nature.
Wildlife species in danger of 
extinction
There are 1,300 species of 
animals in the country, 130 
of which are endangered and 
threatened, Hassan Akbari, 
deputy head of natural envi-
ronment and biodiversity of the 
Department of Environment 
(DOE), said in December 2021.
Asiatic cheetahs, great bus-
tards, Siberian cranes, Persian 
onagers, and some reptiles and 
amphibians are among the en-
dangered and threatened spe-
cies, he said.
Significant smuggling and hab-
itat destruction are the main 
threats to the species, and pro-
moting a culture of kindness to 
the environment and strength-
ening social participation is one 
of the most important and ef-
fective strategies in protecting 
the environment, he explained.
The availability of large quanti-
ties of weapons and ammuni-
tion to the poachers is another 
risk factor for wildlife popula-
tions, Akbari added.
Iran has a high diversity of spe-
cies due to geographical condi-
tions, climatic diversity, huge 
water resources of the Caspian 
Sea in the north and the Per-
sian Gulf, and the Sea of Oman 
in the south.
According to the latest studies, 
about 1,300 species of verte-
brates, including mammals, 
birds, reptiles, amphibians, 
and aquatic fish, about 30,000 
species of invertebrates, and 
8,000 species of plants have 
been identified in the country.
Unfortunately, over the past 
two decades, human activities 
have led to alarming degrada-
tion of ecosystems, deletion of 
genes, species, and biological 
capabilities; Human threats to 
biodiversity have accelerated 
the most over the past 50 years 
over the entire history of hu-
man life.

Travel Guide: Top 10 Things to Consider When Booking a Hotel

Campedelli named Iran’s women’s
volleyball coach

Italian coach Alessandra Campedelli 
was named as new head coach of Iran’s 
women’s volleyball team on Sunday. 
She has penned a one-year contract 
with Iran volleyball federation with an 
option to extend for another year.
Campedelli will lead Iran’s women’s 
volleyball team at the 2021 Asian 
Women’s Volleyball Championship.
Mohammadreza Davarzani, head of 

Iran volleyball federation, has already 
said they want to book a place in the 
Asian competition’s top four.
The 2021 Asian Women’s Volleyball 
Championship will be held in the Phil-
ippines in May 2022.
The event was Originally scheduled for 
Aug. 29 to Sept. 5, 2021, but was post-
poned to May 15 to 22, 2022 due rising 
COVID-19 cases.
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Copper cathode output increases 6% in 8 months on year
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The value of Iran’s import of mobile 
phones increased 117 percent in the 
first nine months of the current Irani-
an calendar year (March 21-Decem-
ber 21) as compared to the last year’s 
corresponding period, an official with 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) announced.
According to Arezu Ghaniyoun, the 
deputy head of the IRICA Bureau of 
Customs Statistics and Information 
Processing, 13.061 million cell-
phones worth $2.942 billion were 
imported into the country in the men-
tioned period, which was also 42 per-
cent higher than the previous year’s 
same period in terms of number.
As reported, cellphone importers 
had shipped in 9.165 million devic-
es worth $1.353 billion in the previ-
ous year’s first nine months, which 
means the number of imported cell-
phones in the said period increased 
by 3.896 million.
Ghaniyoun noted that smartphone 

was Iran’s top imported commodity 
in the current fiscal year’s first nine 
months.
She mentioned, the coronavirus pan-
demic and consequently home offic-
ing and home education as the main 
reasons for the increase in the import 
of the mentioned product.
Iranian mobile phone traders import-
ed 15.8 million smartphones over the 
previous Iranian calendar year (ended 
on March 20, 2021), according to the 
Iranian Association of Cellphones, 
Tablet, and Accessories Importers.
With the implementation of Iran’s 
National Mobile Registry Plan back 
in October 2017, Iranians now must 
register all new mobile phones to be 
eligible for use in the country. This 
law is to fight smuggling phones to 
Iran. As a result, all people who want 
to use their phones for more than one 
month in the Islamic Republic will 
need to register their phones as a way 
to pay the customs fees.
In April 2021, the Iranian Ministry 
of Information and Communications 
Technology (ICT) had announced the 
launch of a five-year plan for the do-
mestic production of 14 million cell-
phones and tablets.
According to the ministry, the men-
tioned program is going to create job 
opportunities for over 43,000 people 
and save the country over $1 billion 
during the said five years.

Cellphone imports up 117% 
in 9 months

The Agricultural Committee of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA) in its 
11th meeting discussed the share of 
the food and agriculture sectors in the 
national budget bill for the next Iranian 
calendar year (begins on March 21).
As reported by the TCCIMA portal, 
in this meeting an expert report was 
presented on the next year’s budget 
bill which put the budget allocated for 
various agricultural sectors in the next 
fiscal year at 185.63 trillion rials (about 

$625 million).
Of the mentioned figure, 11 billion rials 
(about $37,000) is allocated for Agri-
cultural Research Education and Ex-
tension Organization, three trillion rials 
(about $10.1 million) is considered for 
guaranteed purchase of tea, 1.62 trillion 
rials (about $5.45 million) to support 
the development of oilseeds and finally 
40 trillion rials (about $134.6 million) 
for importing agricultural inputs and 
regulation of basic goods market.
President Ebrahim Raisi submitted the 

administration’s draft of the national 
budget bill for the next Iranian calendar 
year 1401 to the Majlis on December 
12, 2021.
The president mentioned the reform of 
the budget structure as one of the spec-
ifications of the 1401 budget and said, 
“In next year’s budget bill, production 
and employment are the pivots”.
The proposed budget amounted to 
about 36.31 quadrillion rials (about 
$864.523 billion at the official rate of 
42,000 rials).

Food, agriculture 
share of budget 
bill discussed at 
TCCIMA meeting
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آئین تشریح و بررسی هفت ایده عمران شهری با 
همکاری مشترک مدیریت پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری و مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد. تعدادی 
از کارشناسان دغدغه مند شهر ایده هایی را در 
قالب هفت موضوع به مدیریت شهری ارائه دادند 
که در جلسه ای تحت عنوان »هفت ایده عمران 
شهری« با حضور اعضای شورای شهر و مدیران 

شهری بررسی شد.
میان ایده تا عمل و عمل تا نظارت گسست داریم

مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در این نشست 
اظهار کرد: تصمیم گیر، تصمیم ساز، شهر اندیش، 
شهرداری و شهروند هر کدام نقش های مهمی 
دارند، اما این مشکل وجود دارد که وقتی همه 
آنها در نقش های خود فرو می روند، ارتباطی با 

دیگران ندارند.
وی با تاکید بــر اینکه فرایندی را در شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با همکاری مدیریت شهر 
آغاز کردیم تا شــاهد یادگیری و تعالی باشیم، 
افزود: بــا بهره مندی از ایده های شــهروندان 

می توان شکوفاتر از گذشته حرکت کرد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه در جلسه تشریح و بررسی 
ایده ها باید مستقل از جایگاه حقوقی پیرامون 
ایده ها صحبت کنیم، اظهار امیــدواری کرد: 
خروجی گفت و گوی انجام شده یک گفتمان 

غالب سازمانی شود.
نباتی نژاد خاطرنشان کرد: با تعامل و گفت و گو 
می توان طرح های خوبی در راستای توسعه و 
پیشرفت شهر ارائه کرد که در این رابطه اخیراً از 
میان دغدغه ها و سخنان یکی از رانندگان که در 
زیر مجموعه مدیریت شهری فعالیت می کند، 
طرح سامانه اطالع رسانی پیشرفت پروژه های 

شهری را تدوین و ارائه کردم.
وی افزود: با برگزاری چنین جلساتی برای ایده 
پردازانی که دغدغه شهر را دارند بستری فراهم 
شده است در واقع معتقد هستیم که غیر از انجام 
مأموریت های کالن باید بســتری برای جذب 
ایده کسانی که خارج از جریان سازمانی هستند 

را فراهم کنیم.
نباتی نژاد با اشاره به اینکه برای رسیدن یک ایده 
به طرح نیازمند اجرای مطالعات امکان سنجی 
هســتیم گفت: البته طرح هایی در شهر وجود 
دارد که مطالعات امکان سنجی آن انجام نشده و 
اکنون آن طرح ها سربار شهر هستند؛ بخشی از 
مصوبات ادوار قبل را احصا کرده و هر بار با طرح 
تعدادی از آنها در صحن علنی شــورای شهر 

عملیاتی شدن آن مصوبات را پیگیری می کنم.

    ساختار موجود همه را ایده گریز کرده است
علی صالحی، سخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار 
کرد: این روزها که موضوعات شهرداری را بررسی 
می کنیم آنچه بیشــتر از هر موضوع به چشم 
می آید این است که ایده آل ها را در چهار چوب 
ساختار موجود می بینیم؛ این نگاه باید تغییر 
کند، زیرا باید متفاوت از هر آنچه در سال های 
گذشته بوده اید خودتان را در شهر سهیم بدانید.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین مانع در مقابل 
تحول در شهر ادراک و ذهنیت ما است، گفت: 
مهم ترین دستاورد چنین گفت وگوهایی نزدیک 

کردن ایده به واقعیت و واقعیت به ایده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: در هر حوزه باید آرمان گرایی واقع بینانه 
شکل گیرد و اگر از مانع اصلی که در ذهن های 
ما وجود دارد عبور کنیم می توانیم خدمت به 
مردم را به شرایط مناســب تر از آنچه هست، 

تغییر دهیم.

    محله محوری، شــالوده اصلی هفت ایده 
عمران شهری

مرتضــی نصوحی، مدیر پژوهــش خالقیت و 
فناوری نوین شــهرداری اصفهــان نیز در این 
نشســت اظهار کرد: در اصفهان شــهروندانی 
داریم که نسبت به مسائل شهر دغدغه دارند و 

برای ارائه پیشــنهاد و ایده تا رسیدن به نتیجه 
وقت و انرژی بســیاری می گذارند که بســیار 
ارزشمند است. وی با اشاره به طرح مطالعاتی 
انجام شده در تهران که به ازای هر یک نفر که 
بر روی یک صندلی در سازمان ها نشسته ۲۰۰ 
فرد صاحب صالحیت و ایــده در جامعه وجود 
دارد که می توانند بر روی آن صندلی بنشیند، 
گفت: سازمان ها به تنهایی و با استفاده از ظرفیت 
نیروهای درون سازمانی خود نمی توانند کارها را 

پیش ببرند.
مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه باید فضا را 
برای ظرفیت ها و پتانسیل های فکری خوب باز 
کنیم، ادامه داد: این رویکرد در شورای اسالمی 
شهر اصفهان شــکل گرفته است که باید از آن 

استقبال کرد.

    هفت سرفصل ایده عمران شهری
محمد گوهریان، ایده پــرداز هفت ایده عمران 
شهری نیز در این آئین با بیان اینکه اتفاق مبارکی 
که طی چند سال اخیر در اصفهان افتاده است 
موجب شده احســاس کنیم وضعیت شهر هر 
سال بهتر از سال قبل است، اظهار کرد: طی چند 
سال گذشته طرح چگونگی توسعه کسب و کار 
خانگی در محله ها را مطرح کردیم و بر اساس 
آن در همین دوره شیوع کرونا ۴۰ محله را مورد 

بررسی و تحقیق قرار دادیم.
وی افزود: همه فعاالن در کسب و کارهای محلی 
انتظار داشتند دولت محصوالت آنها را بخرد که 
این نگاه اولین و مهمترین اشتباه آنها است؛ زیرا 
محله ها و محصوالت تولید شده در آن خود باید 
تبدیل به برند شود و نباید در گام اول به بیرون از 

محله خود فکر کنند. 
ایده پرداز هفت عمران شهری در ادامه با تشریح 
هفت سرفصل و بیان جزئیات هر فصل به بیان 
ایده های عمران شــهری پرداخت و در پایان 
کارشناســان و متخصصان با طرح سؤاالت و 
پیشــنهادهای خود این ایده ها را مورد بررسی 
قرار دادنــد. به گزارش ایمنا، هفت ســرفصل 
اصلی ایده عمران شهری شامل »ایجاد هویت 
بصری و نام تجاری محله برای توسعه کسب و 
کارهای خانگی و محلی و بازارچه های محلی«، 
»طراحی ترمیمی نقشه و معماری بیرونی اماکن 
مسکونی و تجاری«، »اجرای برنامه جامع کنترل 
زباله«، »آماده سازی و اصالح قوانین با تمرکز 
بر حق همسایه همشــهری حریم خصوصی و 
شــهروندی«، »طرح تحول مدیریت شهری 
با هــدف افزایش کارایــی، کارآمدی، چابکی، 
شفافیت و بروز رسانی«، »پیشنهاد هفت فضای 
کالبدی ایرانی اســالمی در حــوزه معماری و 
برنامه ریزی شهری« و »طراحی شبکه جامع 

مشاوران هیأت منصفه شهری« است.
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معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در حالی شاهد 
افزایش قیمت غیرمجاز برخی اقالم از جمله گوشت قرمز و سویا هستیم 
که الزم است برخورد قاطع با گران فروشــان و احتکارکنندگان در رأس 
امور بازرسان قرار بگیرد. امیررضا نقش در جلسه ستاد تنظیم بازار استان 
اصفهان اظهار داشت: گران فروشی های اخیر توجیه قانونی ندارد زیرا در 
زمان حاضر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ اقالم خریداری می شود. وی با بیان اینکه 
الزم است دســتگاه های نظارتی روی هر نوع کم فروشی، گران فروشی و 

احتکار کاالها نظارت جدی کند، اظهار داشت: بمنظور اجرای هرچه بهتر 
مصوبات ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل تشکیل کمیته "اقدام مشترک 
ستاد" در هر شهرستانی زیر نظر فرماندار و در اصفهان زیر نظر استانداری به 
تصویب رسید که متاسفانه تاکنون فقط یک شهرستان این مصوبه را اجرایی 
کرده است.معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
بمنظور وحدت رویه و رسیدن به نتیجه، هر کمیته ای باید یک سخنگو 
تعیین کند و بجز سخنگو کسی حق مصاحبه یا هر گونه اظهار نظری را 

ندارد. وی گفت: از هم اکنون خبرهایی از انبار کردن حبوبات به گوشمان 
رسیده که الزم است تعزیرات و بازرسی اصناف بموقع ورود پیدا کنند و با 
خاطیان برخورد شود. نقش با بیان اینکه زمان حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
مشخص نیست و روی حذف ارز ترجیحی برای کاالهای مثل گندم و دارو 
هنوز تصمیم گیری نشده است، افزود: با وجودی که هم اکنون سایت برای 
خرید اقالم با ارز دولتی باز است اما شاهد سوءاستفاده از سوی برخی افراد 

و اقدام به گرانی محصوالت بدون دلیل شدیم.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

برخورد قاطع با گران فروشان 
 واحتکارکنندگان درراس

 امور قرار بگیرد

مدیرعامــل شــرکت گاز 
اصفهــان گفــت: همکاری 
خوب مردم در مصرف بهینه 
گاز برغم کاهش محســوس 
هوا سبب کاهش بیش از ۱۰ 
میلیون مترمکعب انرژی در 
استان از آذرماه تاکنون شده 

است.
علــوی،  ســیدمصطفی 
افزود: در این روزهای ســرد 
زمستانی، مصرف خانگی گاز 
به ۴۸ میلیــون مترمکعب و 
بخش صنعــت ۲۸ میلیون 
مترمکعــب رســیده که در 
مقایسه با زمان مشابه پارسال 
نماینگــر کاهــش مصرف 

شهروندان اصفهانی است.
وی همکاری مــردم در این 
زمینه را حائز اهمیت اعالم و 
خاطرنشان کرد: این کاهش 
مصرف با وجود ســرمای هوا 
و افزایش بیــش از ۴۰ هزار 
مشــترک جدید از همکاری 
خوب مردم حکایت می کند 
و تــداوم آن مانع قطع انرژی 

در بخش صنعت خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت گاز 
اصفهان ادامــه داد: در حال 
حاضر عالوه بــر تأمین گاز 
بیش از یــک میلیون و ۸۰۰ 
هزار مشترک خانگی، نیاز ۱۶ 
هزار واحد صنعتی و یکهزار و 
۲۰۰ واحد گلخانه ای استان 

نیز در حال تأمین است.
به گفتــه وی، ۷۵ درصد از 
مشترکان خانگی در مصرف 
انرژی با شرکت گاز همکاری 

دارند.
علــوی تصریح کــرد: برای 
مدیریــت گاز خانگــی و 
جلوگیــری از قطع انرژی در 
فصل ســرما، گازرســانی به 
شــرکت های تولید سیمان 
انجــام نمی شــود و مصرف 
شرکت های تولید فوالد هم 

کاهش یافته است.
وی با بیــان اینکــه کاهش 
مصرف گاز بر میــزان تولید 
اثرگذار اســت، خاطرنشان 
کرد: با توجه به قراردادهایی 
که ایــن کارخانه هــا دارند 
تأمین گاز آنها ضروریســت 
اما محدودیــت تولید انرژی 
بر میزان تولیــد آن ها تأثیر 
گذاشته است. وی از فعاالن 
صنعتی خواست تا تعمیرات و 
اصالحات کارگاه های تولیدی 
خــود را در زمان تشــدید 
ســرمای هوا انجام دهند تا 
دیگر نیازی به انرژی نداشته 

باشند.

    تولیــد محصوالت بهینه 
حلقه مفقوده حوزه تولید و 

مدیریت گاز
مدیرعامــل شــرکت گاز 
اصفهان با بیــان اینکه تولید 
محصوالت بهینه در مصرف 
منابع بــرای جلوگیــری از 
اســراف باید جزو برنامه های 
وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت قرار گیرد، گفت: این 
موضوع حلقه مفقوده حوزه 
تولید و مدیریت گاز بوده که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است.
وی یــادآور شــد: مدل های 
خوبی در ایــن زمینه تولید 
شده است که امکان الگودهی 
به بخش های مختلف را دارد.

بــه گــزارش ایرنا، اســتان 
اصفهان پــس از تهران، ُرتبه 
دوم کشــوری را در زمینــه 
توزیــع گاز طبیعــی دارد و 
تاکنــون بیــش از ۲۶ هزار 
کیلومتر شــبکه گاز در این 

استان کشیده شده است.

خبرروز

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان

مصرف گاز خانگی 
۱0 میلیون مترمکعب 

کاهش یافت

نخستین روز نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شــرکای کسب و کار این 
شرکت در حالی برگزار شد که عمده مشتریان فوالد مبارکه از محصوالت این 
شرکت ابراز رضایت خود را اعالم کردند. به گزارش خبرنگار فوالد، افزایش تولید 
ورق قلع اندود، توجه به کیفیت تولید و نیازهای مشتریان، کاهش ضخامت و 
عرضه آن با قیمت مناسب و استمرار تعامل سازنده فوالد مبارکه با مشتریان از 
مهم ترین خواسته های مدیران صنایع بسته بندی از مدیرعامل فوالد مبارکه در 

نخستین روز نشست هم اندیشی با شرکای کسب و کار بود.
برآورده کردن انتظارات مشتریان را وظیفه مهم خود می دانیم

محمدیاسر طیب نیا در این نشست با تاکید بر تعامل سازنده با مشتریان اظهار 
کرد: فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت پیشرو در حوزه فوالد و صنعت کشور به 

دنبال تأمین نیازها و انتظارات مشتریان خود است.
وی با بیان این که بــرآورده کردن انتظارات مشــتریان را وظیفه مهم خود 
می دانیم، افزود: همه نقطه نظرات مشتریان خود را با جان و دل می پذیریم و 
در جهت تأمین همه خواسته های مشتریان فوالد مبارکه، نهایت تالش خود 
را خواهیم کرد. مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر این که این شرکت همیشه 
درصدد پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازار بوده است، خاطرنشان کرد: وظیفه 
داریم تا آنجا که در توان داریم طبق خواسته گروه مشتریان خود عمل کنیم که 
با راه اندازی طرح توسعه نورد گرم بخشی از مشکالت مشتریان برطرف خواهد 
شد. وی اذعان داشت: عمده خواسته مشــتریان از مجموعه فوالد مبارکه با 
اجرایی شدن طرح توسعه نورد گرم تا ۲ هفته آینده تأمین خواهد شد و این 

می تواند در ارتقای کیفی محصوالت فوالد مبارکه بسیار تاثیرگذار باشد.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت پیشرو مجموعه بزرگی 
در حوزه صنعت فوالد کشور است و برگزاری این نشست و اطالع از مشکالت و 
چالش های مشتریان فوالد مبارکه در راستای تعامل سازنده با شرکای تجاری 

مهم ترین برنامه ما در این شرکت است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: طی ۲ ماه گذشته تمام تالش ما 
تأمین نیاز بازار و مشتریان با کمترین قیمت ها بوده و در بلندمدت درصددیم 

انتظارات بازار و نیاز مشتریان خود را به خوبی تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهارداشــت: تمام خواسته ها و مطالبات 
مشتریان خود را در این نشست جمع بندی خواهیم کرد تا با برنامه ریزی مناسب 

در جهت تأمین خواسته های مشتریان خود کوشا باشیم.

    تأمین ورق قلع اندود مشتریان و صنایع بسته بندی اولویت فوالد مبارکه
طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه در این 
نشست با بیان این که دولت برای صنعت فوالد سیاست گذاری می کند، گفت: 
همواره مشکالت مصرف کنندگان محصوالتی فوالدی نیز به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت منعکس می شود.
وی با بیان این که کسب رضایتمندی و تعامل ســازنده با گروه مشتریان از 
مهم ترین اولویت های شــرکت فوالد مبارکه در تأمین محصوالت شرکای 
کسب و کار ماست، افزود: فروش محصول به قیمت مناسب و تعامل در تمام 
زمینه ها انتظار مشتریان از مجموعه فوالد مبارکه است و برگزاری این نشست ها 
و ارائه نقطه نظرات مشتریان سبب خواهد شــد که رضایتمندی مشتریان 
از خرید محصوالت شــرکت فوالد مبارکه افزایش و زمینه تعامالت بیشتر 
شرکت با مشتریان فراهم شود. معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه 
اظهارداشت: تأمین مواد اولیه مشتریان و تحویل به موقع و با قیمت مناسب، 
انتظار مشتریان از شرکت فوالد مبارکه اصفهان است و تمام تالش ما این است 

که در این راستا بتوانیم به مشتریان خود خدمت رسانی کنیم.

    پایداری کیفیت محصول انتظار مشتریان از فوالد مبارکه
مهدی آقازینلی مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در این 
نشست گفت: پایداری کیفیت محصول و تحویل به موقع قلع اندود از مهمترین 

انتظارات مشتریان صنایع بسته بندی از فوالد مبارکه است.
وی افزود: با توجه به نظرسنجی های ســاالنه و بازخوردهای دریافتی تأمین 
حداکثری نیاز صنعت بسته بندی خصوصاً با ضخامت های کمتر از ۱۸ صدم 
میلی متر و کاهش زمان رسیدگی به شــکایات فنی مشتریان از مهم ترین 

انتظارات مشتریان صنایع بسته بندی از شرکت فوالد بوده است.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی مشتریان صنایع بسته بندی فوالد مبارکه 
در سطح کشور اظهارداشــت: هم اکنون ۲۵ درصد مشتریان شرکت فوالد 
مبارکه در اســتان تهران، ۲۲ درصد آذربایجان شرقی، ۱۹ خراسان رضوی، 
۷ درصد استان گلستان، ۶ درصد خوزستان، ۵ درصد کرمانشاه، ۳ درصد ماز 
ندران، ۳ درصد مرکزی، ۲ درصد قزوین، ۲ درصد اصفهان و ۶ درصد در سایر 
استان ها قرار دارد. وی بیان کرد: میزان تولید ورق قلع اندود در سال گذشته در 
فوالد مبارکه به ۲۲۵ هزار تن رسید و امسال پیش بینی ما این است که تولید 
این محصول به ۲۱۰ هزار تن برسد اما در چشم انداز ۱۴۰۴ تولید این محصول 

در شرکت فوالد مبارکه سالیانه باید ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد.

    افزایش تولید ورق قلع اندود به ۱08 هزار تن در سال جاری
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در این نشست گفت: 
پیش بینی ما این است که میزان تولید ورق قلع اندود در کارخانه فوالد مبارکه 
امسال به ۱۰۸ هزار تن افزایش یابد. وی افزود: شرکت فوالد مبارکه تولید ورق 
قلع اندود را در این شرکت با ۸ هزار تن در سال آغاز کرد، اما سال گذشته میزان 
تولید این محصول به ۱۰۴ هزار تن افزایش یافت. وی با بیان اینکه هم اکنون در 
شرکت فوالد مبارکه زنجیره تولید ورق قلع اندود فعال است، اظهارداشت: وقتی 
که محصول ورق قلع اندود عرضه می شود مجموعه ای از اقدامات شست وشو، 
پوشش و سایر اقدامات مورد نیاز در خط تولید ورق قلع اندود فعال می شوند 
تا بتوانیم این محصول را به مشتریان خود عرضه کنیم، در حالی که این کار 
ساده ای نیست و برای استمرار تولید این محصول حساسیت های خاصی دارد.

شایان ذکر است که در پایان نخستین روز نشست هم اندیشی فوالد مبارکه 
با شرکای کسب و کار، از مشتریان صنایع بسته بندی شرکت فوالد مبارکه با 

اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

گزارش

 در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار شرکت مطرح شد؛

 ابراز رضایت مشتریان
 از محصوالت فوالد مبارکه

اقتصاد استان

آئین تشریح و بررسی هفت ایده عمران شهری برگزار شد:

برداشتن گام های تئوریک شهر

قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان 
گفت: با وجودی که شــرکت های فوالدی به روش کوره بلند، 
ســهمی در تولید فوالد کشــور دارند، اما در مقام مقایســه با 
شرکت های فوالدی به روش احیا، محروم از یارانه انرژی هستند، 
بنابراین دولت باید سوبسیدی در مقابل سوخت جامد کک به 

شرکت های تولیدی کوره بلند پرداخت کند.
سیروس مؤتمن در گفت وگو با ایسنا درباره حذف یارانه های انرژی 
در صنعت فوالد، اظهار کرد: باید توجه داشت که ذوب آهن حتی 
یک ریال هم یارانه انرژی دریافت نمی کند، چراکه سوخت این 

صنعت، کک است.
وی با بیان اینکه واحدهای بزرگ فوالد دنیا به صورت کوره بلند 
فعالیت می کنند، گفت: ۷۰ درصد فوالدســازان دنیا به روش 
کوره بلند فعالیت می کنند که آنها نیز فاقد دریافت سوبسید انرژی 
هستند، اما این موضوع در ایران برعکس است و ۸۰ درصد تولید 
فوالد کشور به روش احیا و استفاده از گاز طبیعی است که دلیل 
رونق آن، مزیت گاز ارزان قیمت است به این معنا که سوبسیدی 
در آن پرداخت می شــود. قائم مقام ســابق مجری طرح های 
توسعه ای ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: امروز اگر سوبسید انرژی 

واحدهای فوالدی را حذف کنیم، ممکن است که شرکت های 
تولیدی از بعد اقتصادی، به سودهای مدنظر خود دست نیابند.

وی همچنین اضافه کرد: البته به نظر می رســد سوبسیدی که 
وزارت نفت برای تولید فوالد در کشور پرداخت می کند برای تولید 
فوالد و مصرف داخلی پرداخت می کند که موجب کاهش قیمت 
این محصول شود، اما اگر قرار باشد این سوبسید برای صادرات 
محصوالت فوالدی پرداخت شود تا این شرکت ها در صادرات سود 

ببرند، شاید این وزارتخانه نیز به دنبال سهمی از این سود باشد.
مؤتمن تأکید کرد: در حالیکه شرکت های تولیدی فوالد به روش 
احیا مســتقیم، یارانه انرژی دریافت می کنند، اما ذوب آهن از 

دریافت این سوبسید محروم است که برای جبران این موضوع، 
حداقل ارزش حرارتی گاز و کک باید مبنای مقایسه قرار گیرد و 
دولت یارانه ای به کارخانجات کوره بلند تولید فوالد پرداخت کند.

وی گفت: در حال حاضر هشت کوره بلند شامل یک کوره بلند 
در قوره کردستان، یک کوره در همدان، سه کوره در ذوب آهن 
اصفهان، یک کوره در زنجان و یک کوره بلند در زرند کرمان فعال 
است، اما با وجودی که ســهمی در تولید فوالد کشور دارند در 
مقام مقایسه با شرکت های فوالدی به روش احیا، محروم از یارانه 
هستند، بنابراین دولت باید سوبسیدی در مقابل سوخت جامد 

کک به شرکت های تولیدی کوره بلند پرداخت کند.
به گفته قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن 
اصفهان، هزینه مواد اولیه و انرژی در ایران باعث تغییر تکنولوژی 

تولید فوالد به روش احیا و یا کوره بلند شده است.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد ظرفیت و قیمت تمام شده کوره بلند 
انرژی مصرفی است که دیگر یارانه ندارد، بیان کرد: برای توسعه 
صنعت فوالد و رســیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 
۱۴۰۴ پرداخت خاصی یارانه و سوبسید به تولید فوالد به روش 

کوره بلند ضرورت دارد.

قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان:

شرکت های فوالدی کوره بلند نیازمند یارانه سوخت هستند

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: افزایش گرانی نهاده های دامی سبب افزایش بار بیماری های 
دام و طیور خواهد شد. شهرام موحدی، اظهار داشت: گرانی نهاده های دامی، دامدار را مجبور به استفاده 
از نهاده های بی کیفیت و ته مانده سایر دامداری ها همچون مرغداری ها و گاوداری ها می کند و این مساله 
سبب انتقال بار بیماری های دامی می شود. وی با بیان اینکه در پی هر گرانی، بهداشت نخستین چیزی 
است که ذبح می شود، ادامه داد: در این حالت، اگر مردم پولی داشته باشند تنها بدنبال تهیه تکه نانی برای 

سیر کردن شکم فرزندانشان هستند و کسی دیگر به فکر بهداشت نخواهد بود.
مدیرکل دامپزشکی اصفهان هشدار داد: با افزایش بار گرانی ها منتظر باالرفتن میزان تقُلب در کیفیت 
شیر و کارخانجات لبنی باشید. وی گفت: کمبود نهاده های دامی، کشتار دام های ُمولد و آبستن را افزایش 
داده بطوریکه این گونه دام ها روزانه روانه کشتارگاه ها می شوند با این حال، در کشتارگاه را هم نمی توان 
بست.ِ وی تاکید کرد: نظارت کافی روی قیمت نهاده های دامی وجود ندارد. موحدی با اشاره به اینکه در 
تمام دنیا به حوزه بهداشت، یارانه اختصاص داده می شود در حالی که تاکنون برای واکسن و داروی دام 
در کشور هیچ یارانه ای اختصاص نیافته است، گفت: عبارت "پیشگیری بهتر از درمان است" تنها ورد 
زبان هاست اما در عمل اینگونه نیست زیرا ما اینک شاهد تخصیص یارانه به بخش درمان هستیم اما فکری 

برای حوزه بهداشت نشده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: امسال پنج هزار فرصت 
اشتغال در بخش هدایت شغلی برای مددجویان این نهاد در این منطقه فراهم شده است.

احمدرضایی افزود: ۵۳۹ میلیارد تومان امسال به بخش اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان 
اصفهان برای ایجاد ۱۶ هزار و ۳۷۵ شغل اختصاص یافته است.

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان افزود: در این استان ۱۰۰ نفر 
راهبر شغلی وجود دارد که ۱۸ نفر از آنان در شــهر اصفهان ۳۰۰ نفر را راهبری می کنند که تاکنون ۲ 
هزار و ۱۷۰ شغل به وسیله آنان ایجادشده است. وی ادامه داد: راهبر شغلی به کسی می گویند که زمینه 
خود مهارتی و حرفه آموزی مددجویان به خصوص زنان سرپرســت خانوار را فراهم می کند و در واقع 

توسعه دهنده مشاغل خانگی در منزل است و آموزش و مواد اولیه را نیز در اختیار مددجو قرار می دهد.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان بیان داشت: همچنین 
فرصت های شغلی دیگر کمیته امداد با کمک دفاتر کاریابی فراهم می شود و مددجویان به کاریابی معرفی 
می شوند و از ابتدای سال جاری تا پایان آذر یک هزار و ۴۵۰ مورد کاریابی مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد از طریق این دفاتر انجام شده است. وی درباره طرح مددجویان تحت نظر کارفرما نیز گفت: سال 

گذشته ۲۷۳ طرح کاریابی و در سال جاری ۶۲ طرح کارفرمایی در این منطقه انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

گرانی نهاده ها سبب افزایش بیماری های دام و طیور می شود
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

ایجاد پنج هزارفرصت شغلی برای مددجویان



 نشریه بین المللی Central bank در شماره اخیر 
خود از بررســی و تائید فراهم بــودن مقدمات و 
آمادگی بانک مرکزی ایران در راه اندازی »ریال 

دیجیتال« خبر داد.
 Central به گزارش تحریریه، نشریه بین المللی 
bank; payment news در شــماره نوامبر خود 
با ارائه گزارشــی از فعالیت هــای بانک مرکزی 
ایران در حوزه فناوری هــای نوین، با اعالم اینکه 
ایران همچنان بر امــکان ارائه پــول دیجیتال 
بانک مرکزی تاکید دارد، به نقــل از رییس کل 
بانک مرکزی نوشــت: »پایلوت ریــال دیجیتال 
بانک مرکزی پس از تأیید شــورای پول و اعتبار 

راه اندازی می شود«.
این نشــریه همچنین با اشاره به اظهارات رییس 
کل پیشین بانک مرکزی در خصوص راه اندازی 
پول دیجیتال، عنوان داشــت: بررسی سوابق و 
اظهارات مدیران پیشــین در بانک مرکزی ایران 
حکایت از این دارد که مقدمات کارشناســی در 
مورد پول دیجیتال بانک مرکزی ایران در شرف 
تکمیل اســت و به زودی راهبرد اجرایی و برنامه 

راه اندازی آزمایشی آن ارائه خواهد شد. 
نشــریه بین المللی central bank همچنین به 
اعالن خبری در خصوص سامانه پل نیز پرداخته 
و به نقل از معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 

ایران، راه اندازی پرداخت هــای لحظه ای در ماه 
دسامبر را اقدام مهمی در اکوسیستم پرداخت و 

بانکداری ایران برشمرده است.
 همچنیــن تاکید شــده کــه این ســامانه هم 
اکنون پس از انجام آزمایشــات نهائی به مرحله 

بهره برداری رسیده است. 
این نشــریه در گزارش خود می افزاید: ســامانه 
جدیــد پرداخــت لحظــه ای )پل( بــه دنبال 
هماهنگی های گسترده با بازیگران بخش مالی و 
بانکی در ایران توسعه یافته و امکان پرداخت های 
۲۴ ســاعت در طی هفــت روز هفتــه را فراهم 

می کند.

دولت در مجموع ۴۴۶ 
هزار میلیارد ریال 

صکوک از طریق نهادهای 
واسط مالی در بازار 

سرمایه منتشر کرده که 
۴۹ هزار میلیارد ریال 

آن در قالب اوارق اجاره، 
۵۷ هزار میلیارد ریال 

در قالب اوراق مرابحه و 
۳۴۰ هزار میلیارد ریال 

تحت ساختار منفعت بوده 
است و تاکنون تمامی 

پرداخت های مرتبط با 
این اوراق به صورت منظم 

صورت پذیرفته است

ISFAHAN
NEWS

۰۷
چهارشنبه 15 دی 1400  | شمـاره 963

دولت اولین بار پیــش از دهه ۹۰ از 
طریق انتشــار اوراق مشارکت اقدام 
به تأمین مالی کرد و سپس در سال 
۹۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و 
در دســتور کار قرار گرفتن استفاده 
از اوراق بدهــی ابزارهــای جدیدی 
همچون اسناد خزانه اسالمی، اوراق 
ســلف نفت، صکوک اجاره، مرابحه، 
منفعت و مرابحه عام تعریف شدند و 
عملیاتی شدند. نوع اخیر این ابزارها 
یعنی صکوک وکالت عام که آزادی 
عمل بیشتری را در اختیار بانی اوراق 
قرار می دهد و هنوز عملیاتی نشده 

است.
مدیرعامل شــرکت مدیریت دارایی 
مرکزی بازار ســرمایه در نشســت 
»ابزار بدهــی کارا بــرای دولت در 
وضعیت فعلی« که در پژوهشــکده 
امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار شد، پیشنهاداتی در 
خصوص بهبود تأمین مالی دولت از 

طریق بازار سرمایه ارائه کرد.

علــی بیگ زاده بــا ارائه آمــاری در 
خصوص تأمین مالی دولت از طریق 
نهادهای واسط در بازار سرمایه گفت: 
دولت در مجموع ۴۴۶ هزار میلیارد 
ریال صکوک از طریق نهادهای واسط 
مالی در بازار سرمایه منتشر کرده که 
۴۹ هزار میلیارد ریــال آن در قالب 
اوارق اجاره، ۵۷ هزار میلیارد ریال در 
قالب اوراق مرابحه و ۳۴۰ هزار میلیارد 
ریال تحــت ســاختار منفعت بوده 
است و تاکنون تمامی پرداخت های 
مرتبط با این اوراق به صورت منظم 
صورت پذیرفته اســت. او بــا بیان 
اینکه محدودیتی برای شرکت های 
خصوصی واجدالشرایط و متقاضی 

تأمین مالی از طریق انتشار صکوک در 
بازار سرمایه وجود ندارد، افزود: طی 
۴ سال اخیر ۵۸ مورد صکوک برای 
تأمین مالی شــرکت های خصوصی 
منتشــر شــد و تنها ۶ مورد انتشار 

صکوک دولتی صورت پذیرفت.
بیگ زاده با اشاره به روند توسعه ای 
تأمین مالــی دولت از طریــق بازار 
سرمایه توضیح داد: دولت اولین بار 
پیش از دهه ۹۰ از طریق انتشار اوراق 
مشــارکت اقدام به تأمین مالی کرد 
و سپس در ســال ۹۴ با آمدن قانون 
رفع موانع تولید و در دستور کار قرار 
گرفتن استفاده از اوراق بدهی مرتباً 
ابزارهای جدید تعریف شــد و مورد 

آزمون قرار گرفت؛ نظیر اسناد خزانه 
اســالمی، اوراق سلف نفت، صکوک 
اجاره، مرابحه، منفعت و مرابحه عام 
که همگی عملیاتی شــده اند و نوع 
اخیر این ابزارها یعنی صکوک وکالت 
عام که آزادی عمل بیشــتری را در 
اختیار بانی اوراق قرار می دهد و هنوز 

عملیاتی نشده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت 
دارایی مرکزی بازار ســرمایه، دولت 
در حال حاضر برای تســویه بدهی 
پیمانکاران از اسناد خزانه اسالمی، 
برای خرید کاال و خدمات از صکوک 
مرابحه عام و جهت Roll over کردن 
یا غلتانــدن بدهی از ســلف نفت یا 

صکوک اجاره استفاده می کند.
بیگ زاده در ادامه با ارائه پیشنهاداتی 
در خصوص بهبــود تأمیــن مالی 
دولت از طریق بازار سرمایه، توضیح 
داد: دولت ها در تمــام دنیا به عنوان 
بازیگران اصلــی بازار ســرمایه به 
شمار می آیند. در صورت تغییر نگاه 
به اوراق بهادار از ابــزار تأمین مالی 
به ابزار سیاســت گذاری و همچنین 
تأمین مالی دولت تنها از محل اوراق 
مشــارکت یا اوراق مشــارکت قابل 
تبدیل به سهام در جهت تأمین مالی 
پروژه های خاص، عواید حاصل منجر 

به ایجاد دارایی خواهند شد.
وی ادامه داد: نرخ اوراق دولت در بازار 
باید یکی از مالک هــای تعیین نرخ 
سود باشد و به تبع بازار ثانویه اوراق 
می تواند محل مناسبی برای تعیین 
این نرخ باشــد. مدیر عامل شرکت 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 
با تاکید بر نظام مند شدن بدهی های 
دولت در بازار ســرمایه و استقبال از 
شفافیت نرخ های بهره در بازار گفت: 
شفافیت نرخ به فروش واقعی اوراق و 
مشارکت سرمایه گذاران خرد در این 

حوزه کمک می کند.
بیــگ زاده بــا اشــاره بــه موضوع 
مولدسازی دارایی های دولت تصریح 
کرد: به موضوع تأمین مالی دولت نباید 
تنها از منظر بدهی نگاه شود؛ بیشتر 
دولت ها از استخر دارایی برخوردارند 
و از طریق مولدسازی یا توکنایز کردن 
آن ها می توانند اقدام به تأمین مالی 
کنند که مقدمات ایــن موضوع در 
کشور ما در حال شکل گیری است و 
امید است در آینده نزدیک به بزرگ تر 

و فعال تر شدن بازار بدهی بینجامد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:

حرکت دولت در تأمین مالی مطلوب است
دولت ها در تمام دنیا به عنــوان بازیگران اصلی بازار 
سرمایه به شمار می آیند. در صورت تغییر نگاه به اوراق 
بهادار از ابزار تأمین مالی به ابزار سیاســت گذاری و 
همچنین تأمین مالی دولت تنها از محل اوراق مشارکت 
یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در جهت تأمین 
مالی پروژه های خاص، عوایــد حاصل منجر به ایجاد 

دارایی خواهند شد.

اقتصاد نوین
نشریه بین المللی Central bank خبر داد:

آخرین خبر از ریال 
دیجیتال ایران؛ به 

زودی

بورس انرژی ایران سه شــنبه ۱۴ 
دی ماه ۱۴۰۰ میزبان عرضه بیش 
از ۲۰ هــزار و ۳۰۵ تن فــرآورده 

هیدروکربوری است.
در بازار، کاالهای »MTBE«، »برش 
ســنگین« و »گاز مایع صنعتی« 
شــرکت پتروشــیمی بندر امام، 
»پروپیلن« شــرکت پاالیش نفت 
آبــادان، »حالل ۵۰۲« شــرکت 
پتروشیمی بیستون، »رافینیت«، 
»ریفورمیــت« و »هیدروکربــن 
سنگین« پتروشیمی بوعلی سینا 
و »MTBE« شــرکت پتروشیمی 
شــیمی بافت در رینگ داخلی و 
 »MTBE« هم چنین »رافینت ۲« و
شرکت پتروشیمی شیمی بافت، 
»رافینیت« و »ریفورمیت« شرکت 
پتروشیمی بوعلی سینا و »متانول« 
شرکت پتروشــیمی فن آوران در 
رینگ بین الملل بورس انرژی ایران 

عرضه می شود.
بورس انــرژی ایــران روز قبل نیز 
شــاهد معامله بیش از ۱۹ هزار و 
۲۵۴ تن فــرآورده هیدروکربوری 
به ارزش دو هزار و ۱۱۹ میلیارد و 
۳۳۶ میلیون و ۶۸۸ هزار ریال در 

بازار فیزیکی بود.

در بورس انرژی اجام گرفت؛
عرضه بیش از ۲۰ هزار تن 

فرآورده هیدروکربوری

بورس
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

مهلت ثبت نام در نهضت 
مسکن ملی، تمام شد

مریم یادگاری:    »فرصت ثبت نام 
درسامانه نهضت ملی مسکن که از ۲۸ 
مهرماه آغاز شــده بود وچند مرحله 
تمدید شد و امروز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ 
به پایان می رسد«. محمود محمودزاده 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که 
این زمان تمدید نخواهد شد و وزارت 
راه و شهرسازی درحال برنامه ریزی و 
بررسی های حقوقی است تا ثبت نام از 

افراد مجرد را آغاز کند. 
در فراخوان مرحلــه اول طرح نهضت 
ملی مسکن تا روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ 
تعداد ۲ میلیون و ۳۹۵ هــزار نفر در 
saman. ســامانه این طرح به نشانی

mrud.ir ثبت نــام کرده اند. پاالیش 
متقاضیان هم زمــان بــا ثبت نام در 
حال انجام است. پاســخ اولیه تمامی 
استعالمات از جمله نداشتن سابقه فرم 
»ج«، سابقه مالکیت و تسهیالت بانکی 
خرید و ساخت به طور کامل درسامانه 
آمده اســت.  وی در خصوص وضعیت 
ثبت نــام مجردهــا در طــرح نهضت 
ملی مسکن گفت: دســتورالعمل ها و 
بررســی های حقوقی ثبت نام ازافراد 
مجــرد آماده شــده کــه مباحث آن 
درمجموعه وزارت راه و شهرســازی 

درحال پیگیری است.

مسکن
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مدیــرکل نظــارت بــر طیف 
رگوالتــوری بــا بیــان اینکه 
تداخالت رادیویی یکی از عوامل 
مؤثــر در افت کیفیــت ارتباط 
مشترکان موبایل است، گفت: 
بیشترین عامل تداخل مربوط 
به تکرارکننده هــای غیرمجاز 

تلفن همراه است.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، 
عظیم فــرد در جلســه کمیته 
پایش کیفیــت اینترنت تاکید 
کرد: در حال حاضر بیشــترین 
تداخالت در باندهای فرکانسی 
۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز و مربوط 
به تکرارکننده هــای غیرمجاز 
)repeater(، تقویت کننده های 
آنتن تلویزیون، رادیو شناســه 
 )Radio Frequency Identification(

و مسدودکننده ها است.
وی افــزود: ۶۵ درصــد از 
عوامــل تداخــل مربــوط به 
تکرارکننده هــای غیرمجــاز 
)ریپیتــر( اســت. تجهیــزات 
تکرارکننده در بسیاری از نقاط 
به عنوان راهــکاری برای رفع 
مشکالت عدم پوشــش تلفن 
همراه استفاده می شود اما اغلب 
این تجهیــزات، غیرمجاز بوده 
و اســتفاده از آن تا شعاع چند 
صد متری باعث ایجاد تداخل و 
افت کیفیت ارتباط مشترکین 

می شود.
فرد درباره اقدامــات رگوالتوری 
برای رفع تداخالت داخلی گفت: 
با توجه به پایــش و مانیتورینگ 
آنالیــن و میدانــی از طریــق 
ماشــین های پایش در سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی، نقــاط دارای تداخل 
فرکانسی شناسایی شده و پس 
از آن تجهیزاتی که عامل تداخل 
فرکانسی هســتند جمع آوری و 

ضبط می شوند.
مدیــرکل نظــارت بــر طیف 
رگوالتوری اظهار داشــت: در ۹ 
ماهه اول سال جاری ۳ هزار و ۱۷۵ 
مورد تداخالت تلفــن همراه در 
سامانه تداخالت رگوالتوری ثبت 
شده اســت که هزار و ۶۱۳ مورد 
مربوط به تداخل با شبکه همراه 
اول و ۹۲۰ مورد مربوط به تداخل 
با شبکه ایرانسل بوده و در مجموع 
هزار و ۲۰ مورد آن رفع شده است.

وی با اشــاره به اینکه بیشترین 
عامل تداخالت، تکرارکننده های 
غیرمجاز هستند، تصریح کرد: در 
برخی از نقاط مشترکان حقیقی 
یا حقوقی برای رفع نیاز ارتباطی 
خود به دلیل پایین بودن قیمت، 
از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز 
اســتفاده می کننــد در حالیکه 
مشــترکان می توانند مشکالت 
مربوط به نداشــتن پوشش تلفن 
همراه در منطقه مورد نظرشان را 
از طریق سامانه ثبت و پاسخگویی 
به شکایات ۱۹۵، به سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی یا 
اپراتوری که از آن سرویس دریافت 
می کنند اعــالم کنند تا پیگیری 

الزم برای رفع آن انجام شود.
دکتر فرد تداخالت بین المللی در 
باندهای فرکانسی مورد استفاده 
شبکه های اپراتوری را یکی دیگر از 
دالیل افت کیفیت ارتباط در نقاط 
مرزی اعالم کرد و گفت: ما با ۱۵ 
کشور مرز زمینی و دریایی داریم 
که تداخالت فرکانســی و سرریز 
سیگنال رادیویی با آنها را در قالب 
تفاهم نامه های دو جانبه یا مقررات 
رادیویی بین المللی بررسی کرده و 

برای رفع آن اقدام می کنیم.

جلسه مشترک راه اندازی شبکه یکپارچه سازی رویدادهای فناورانه حوزه سالمت وزارت بهداشت برگزار  شد؛

حرکت در مسیـر توسعه فنـاوری سالمت

در آستانه آغاز نمایشــگاه فناوری ســی ای اس اخباری در مورد عرضه یک تبلت جدید قدرتمند توسط ایسوس برای اجرای 
بازی های ویدئویی شنیده می شود. 

تبلت یادشده فلو زد ۱۳ نام دارد و مجهز به پردازنده گرافیکی قدرتمند ایکس جی موبایل است. برخی منابع نزدیک به ایسوس 
مدعی شده اند که این تبلت قدرتمندترین تبلت بازی های ویدئویی در جهان محسوب می شود. قرار است رونمایی از این تبلت 
 در تاریخ ۴ ژانویه در نمایشگاه سی ای اس صورت بگیرد و احتمال می رود این تبلت همراه با یک صفحه کلید جداشونده عرضه 

شود.
این تبلت دارای پرت های یو اس بی از دو نوع ای و سی است. جک هدفون ۳.۵ میلی متری نیز برای این تبلت در نظر گرفته شده 
و انتظار می رود مدلی از آن با پردازنده گرافیکی جی فورس RTX ۳۰۸۰ به بازار بیاید. هنوز ایسوس به طور رسمی اطالعاتی در 

مورد این تبلت و به خصوص ویژگی های نمایشگر و قیمت آن منتشر نکرده است

در آستانه آغاز نمایشگاه فناوری »سی ای اس« اعالم شد:

تولید قدرتمندترین تبلت جهان برای بازی های ویدئویی

فن آوری

ISFAHAN
N E W S

هشدار رگوالتوری درباره کاهش 
کیفیت ارتباطات موبایل:

»ریپیترهای 
غیرمجاز« گناهکارند

پلتفرم لجستیکی اکوسیستم زی بوم که با هدف 
ایجاد بســتر لجستیکی مناســب جهت توسعه و 
تسهیل تعامالت کســب وکارها وارتقاء دسترسی 

پذیری مشتریان به کاالها و خدمات مورد نیاز، با 
مناسب ترین کیفیت، زمان و قیمت، شکل گرفته 
است در حاشــیه برگزاری یک رویداد تخصصی 

رونمایی شد. 
این رویداد تخصصی به مناســبت پنجمین سال 
تأســیس هلدینگ فاخر و در قالب نمایشگاهی با 
حضور همه شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ، 
همایش، کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی 
با موضوعات »زیرساخت«، »پست و لجستیک« 
و »تجارت الکترونیک، روز ســه شنبه ۷ دی ماه 

درمحل هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد.
در دهه های اخیر که شــتاب تحــوالت در دنیای 
کســب و کارها به طور فزاینــده ای افزایش یافته 
است، مفاهیم، رویکردها و روش های نوینی برای 
مدیریت مطرح شــده که یکی از ایــن مفاهیم، 

»اکوسیستم کسب وکار« است.
 اکوسیســتم کســب وکار، شامل شــبکه ای از 
ســازمان ها و بازیگران متصل بــه یکدیگر اعم از 
تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، 
مشــتریان، رقبا، بانک و بیمه و مؤسسات عمومی 
و خصوصی است که در راســتای ارائه محصوالت 
و خدمات مورد نیــاز هم، همــکاری و همزمان 
 برای بقا و رشد کســب وکار خود با یکدیگر رقابت 

می کنند.

   نخستین گام برای آغاز یک مسیر نوین
مهرداد فاخر رئیس هیأت مدیره هلدینگ فاخر، 
در مراســم افتتاحیه رویــداد تخصصی »زی بوم 
۲۰۲۲« که راستای رونمایی از پلتفرم لجستیکی 
اکوسیســتم زی بــوم برگزار شــد، با اشــاره به 
اینکه درعصــر دیجیتال، تعامل نقش اساســی 
در موفقیت کســب و کارها بازی می کند، گفت: 
ایجاد یک پلتفرم برای توســعه اکوسیستم کسب 
و کارهای پست، لجســتیک، تجارت الکترونیک 
و فناوری هــای مالی ضــروری بــود و هلدینگ 
فاخر با رونمایــی از این پلتفرم، نخســتین گام 
 برای آغاز یک مســیر نوین در کشــور را برداشته 

است.

   توســعه یک اکوسیســتم به صورت کاماًل 
دموکراتیک

در ادامه، رضا سمیع زاده مدیرعامل هلدینگ فاخر، 
تحول دیجیتــال را نقطه عطــف تاریخی زندگی 
بشــر دانســت و افزود: این تحول تاریخی، همه 
فرایندها، مدل های کسب و کار و تجربه ذی نفعان 
را تغییر داده و در این راستا، دو مفهوم »پلتفرم« 
و »اکوسیســتم« وارد ادبیات کسب و کارها شده 
است. وی در تعریف این دو مفهوم گفت: پلتفرم، 
بستر قدرتمندی برای اکوسیســتم کسب و کار 
است که به طور معمول توسط یک کسب و کار یا 
بنگاه ایجاد می شود و قابلیت جذب تعداد زیادی 
مشــارکت کننده را دارد. بنابرایــن، یک پلتفرم 
می تواند توســط یک بنگاه ایجاد شود و بازیگران 

مختلف در آن بازی کنند.
 از طرفی، اکوسیستم به صورت طبیعی روی پلتفرم 
قابلیت اجرا دارد. ما در واقع می توانیم بستر ایجاد 
آن را فراهم کنیم و یکی از مهمترین این بسترها، 

پلتفرم است.
سمیع زاده افزود: اکوسیستم، یک اجتماع پویا و 
متشکل از بازیگران متنوع کسب و کارهای مختلف 
اســت که خارج از توانایی یک سازمان با یکدیگر 

بازی می کنند. 
در اکوسیســتم، ســرویس هایی کــه ذی نفعان 
می توانند از هریک از بازیگران بگیرند، از توان یک 
بازیگر بیشتر است؛ در نتیجه، اکوسیستم ائتالف 
بازیگران و ارائه سرویس هایی به مشتری است که 
در حالت عادی نمی تواند همه آنها را از یک بازیگر 

دریافت کند.
وی با تأکید بــر اینکه هلدینگ فاخر در ۵ ســال 
گذشته سعی کرده اکوسیستم زی بوم را به صورت 
کاماًل دموکراتیک و با حفظ هویت بازیگرانی که در 
آن همکاری و رقابت می کنند، توسعه دهد، افزود: 
این به معنای آن نیست که ما تا ابد می خواهیم این 
اکوسیســتم را هدایت کنیم و امیدواریم زی بوم 

بتواند با استفاده از همه بازیگران بزرگ و کوچک 
لجستیک، تجارت الکترونیکی و فین تکی، بنیاد 

یک اکوسیستم دموکراتیک را بنا نهد.

   نقش محوری داشتن در اکوسیستم به معنای 
رقابت نیست

در ادامه، جمشید ناظمی عضو هیأت مدیره شرکت 
تیپاکس با بیان این نکته که در اکوسیستم کسب 
و کار، یکی از اعضا نقش محوری را ایفا می کند و 
هماهنگ کننده بقیه اعضا است، گفت: این نقش 
محوری، به معنای رقابت با ســایر اعضا نیست و 
هدف آن این است که با ایجاد همسویی میان همه 
اعضا، برنامه های درازمدت و سرمایه گذاری ها و.. 

را جهت دار کند.

   ایجاد انجمن فناوری های صنعت خرده فروشی
فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری 
اتاق بازرگانــی تهران با ابراز خرســندی از اینکه 
با حضور بازیگران اصلی و بــزرگان صنعت خرده 
فروشی و کسانی که در زنجیره ارزش این صنعت 
کار می کنند، یک اکوسیستم به معنای رگوالتوری 
در حال شکل گیری اســت، گفت: هلدینگ فاخر 
به همــراه مجموعه های دیگری کــه در کنار هم 
قرار داده اســت، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران درخواســت داده تا انجمن 
فناوری های صنعت خرده فروشــی کشور ایجاد 
شــود. به نظر ما نیز جای این انجمن در کشــور 

خالی است.

   آغاز یک مسیر هیجان انگیز و پرچالش
در ادامه زاهد شیخ االســالمی با ابراز امیدواری از 
اینکه اکوسیستم زی بوم با این قدم اول بتواند به 
تدریج راهش را پیدا کند، افزود: طی این مســیر 
بدون همراهی و همدلی همه بازیگران این صنعت 

امکانپذیر نیست.

رئیــس دفتــر توســعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشــت از راه اندازی 
ســامانه اطالعات فعالیت های توســعه 
فناوری سالمت، آموزش مجازی در زمینه 
فناوری و شبکه یکپارچه سازی رویدادهای 
فناورانه حوزه سالمت خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت، نشســت گزارش عملکرد دفتر 
توسعه فناوری سالمت به معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت با حضور دکتر 
یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت و دکتر محمدرضا منظم 
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشت به همراه تیم اجرایی برگزار شد.

دکتر یونس پناهی معــاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با 
تحقیقات به فناوری می رسیم، گفت: ولی 
مسیر تحقیقات طوالنی و منابع محدود 
است. باید از طریق تحقیقات میانبر بزنیم و 
به نوآوری برسیم. زیرا نوآوری است که در 
شیوه زندگی مردم و سفره های مردم تغییر 
ایجاد می کند. فناوری اســت که قدرت 

تصمیم گیری و ابتکار عمل را باال می برد.
وی با بیان اینکه وقتی می گوییم دانشگاه 
و صنعت به یکدیگر متصل شوند بعضی به 
اشتباه تصور می کنند اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها شرکت و کارخانه تأسیس کنند 
یا صنعتگر به دانشگاه برود، گفت: ارتباط 
دانشــگاه و صنعت یعنی دانشگاه ها که 
محل تولید دانش هستند دانش خود را به 
کارخانه ها و صنایع ارائه کنند تا با استفاده 
از دانش و تحقیقــات روز نیاز جامعه رفع 
شــود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشــت خاطرنشــان کرد: این خأل و 
شــکاف موجود نیز از طریق شرکت های 
دانش بنیان رفع می شود. باید نقش یک 
واسطه را ایفا کنند؛ دانش را از دانشگاه ها 
اخذ کرده، خالقیت و نــوآوری به آن 

اضافه کنند و سپس به صنعت بسپارند.
وی با قدردانی از اقدامات انجام شــده و 
تیم چابــک فعال در این حــوزه گفت: با 
توجه به شرایط کشور و محدودیت های 
منابع باید بیشتر به فناوری توجه کنیم. 
از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم تا 
بر اساس نیازهای کشور به تولید بپردازند. 
پناهی افزود: ساختار و تحوالتی اساسی 
برای رفع موانع تولید ســالمت مورد نیاز 
اســت. باید دانشــگاه ها و مراکز درمانی 
ترغیب و مجاب شوند از تولیدات داخلی 

استفاده کنند.

   گزارش دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه 
فناوری سالمت وزارت بهداشت در گزارش 
خود با اشاره به اینکه اولین و مهمترین نیاز 
جهت افزایش کیفیــت آموزش و تربیت 
دانش آموختگان ماهر و کارآفرین و نیاز 
محور و تقاضا محور ساختن پژوهش ها؛ 
برقــراری ارتباط دانشــگاه بــا صنعت 
اســت، گفت: ارتباط با صنعت یعنی باز 
کردن درهای دانشــگاه و حضور صنعت 
در دانشــگاه و حضور فعال در صنعت به 
روش های کارآموزی، فرصت مطالعاتی، 

پسادکتری، دکتری فناورانه است.
منظم افزود: نشست های مدیران ارتباط با 
صنعت به صورت دوره ای برگزار می شود و 
در نشست آتی از وزیر بهداشت نیز دعوت 
کردیم تا از نزدیک با دغدغه های این حوزه 
آشنا شوند. وی گفت: گروه فناوری های 
تخصصی نیز به سیاست گذاری فناورانه، 
تســهیالت، طرح های فناورانــه، بازار، 
استانداردها می پردازد. تاکنون ۶۰ طرح 
ارزیابی و حمایت شــده که خوشبختانه 
۴۷ طرح موفق شدند و محصولشان وارد 
بازار شده است. اولویت های فناوری حوزه 

سالمت، باید تبدیل به یک سامانه برخط 
شود. مقدمات کار انجام شده و به زودی 

نتایج آن اعالم خواهد شد.
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشــت با اشــاره به عملکرد در حوزه 
مرکز مدیریت مالکیت فکری گفت: هدف 
اصلی این است که تمام پتنت های حوزه 
سالمت در کشور را به سوی تجاری سازی 
هدایت کنیم. در این مســیر نیز مرکز دو 
کمیته اصلی تجاری ســازی و TTO دارد 
که هر پتنت به فراخور وضعیت و ارزیابی 
انجام شده به یکی از این کمیته ها سپرده 
می شــود. وی افزود: نمی خواهیم به ازای 
اعضای هیات علمی شــرکت و کارخانه 
تأسیس کنیم همانطور که نمی خواهیم 
صنعتگر کســب و کارش را رهــا کند به 

دانشگاه ها بیاید.
منظم به مجوز تأسیس مرکز نوآوری حوزه 
سالمت اشاره کرد و گفت: مراکز نوآوری 
حوزه ســالمت تعامالت میان بازیگران 
زیست بوم نوآوری سالمت با هدف ارتقای 
نوآوری را تســهیل می کنند. شبکه های 

نوآوری ســالمت را شکل می دهند، برای 
تبدیــل ایده های نوآورانــه به محصول و 

خدمات بسترسازی می کنند.
به گفته وی، تاکنون ۹ درخواست جهت 
راه اندازی مراکز نوآوری سالمت به دفتر 
توسعه فناوری سالمت رسیده است و در 
حال انجام مراحل ارزیابی آنها هســتیم. 
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشــت گفت: کمیته های فنی مراکز 
رشد فناوری از اردیبهشت ماه در شورای 
مدیران معاونت به تصویب رســیده است 
و تاکنون ۸ جلســه آن تشــکیل شده و 

مصوبات مهمی را داشتند.
وی گفت: دو کار ارزشــمند انجام شــده 
یکی مراکز رشد اقماری و دیگری مراکز 
رشد بخش خصوصی اســت. همینطور 
برای کمیته های فنی حدود ۱۰۰ ارزیاب 
معتمد در کل کشور تربیت شده است. این 
ارزیاب ها به مراکز رشد مراجعه کرده و آن 
را ارزیابی می کنند. به دنبال آن شیوه نامه 

ارتقا مراکز رشد را هم تهیه کردیم.
منظم افزود: جلســاتی با عنــوان برنامه 

هم افــزا بــرای روســای مراکز رشــد 
نشست های آموزشی و هم فکری برگزار 
می کنیم. وی خاطرنشان کرد: در مجموع 
۱۲ پارک علم و فناوری سالمت در کشور 
داریم و یک پارک نیز در فرآیند اخذ مجوز 
است. تصویب و ابالغ اساسنامه، تصویب و 
ابالغ چارت تشــکیالتی پارک های علم و 
فناوری در شورای گسترش دانشگاه های 
علوم پزشکی از جمله اقدامات انجام شده 
است. رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشــت گفــت: همچنین ابالغ 
پیش نویس آیین نامه ارزیابی و نظارت بر 
فعالیت پارک های علم و فناوری سالمت 
به دانشــگاه ها جهت تکمیل اطالعات و 
انجام ارزشــیابی، تشــکیل نشست های 
دوره ای روسای پارک های علم و فناوری 
به منظــور هم افزایی و انتقــال تجربیات 
در ارتقا و توســعه پارک هــا و راه اندازی 
کمیته فنی پارک ها به عنــوان اتاق فکر 
به منظور پیشنهاد شیوه نامه ها، مدل های 
ارزشیابی، مشــاوره از دیگر اقدامات این 
حوزه است. وی در خصوص کمیته توسعه 

صادرات گفت: این کمیته با هدف کمک 
به رفع موانع قانونی، حمایت، پشتیبانی و 
تسهیل فرآیندهای صادراتی با توجه به 
اهداف کالن بر اســاس قوانین، مقررات 
و ضوابط مرتبط شــکل گرفته است و در 
ذیل آن کارگروه هــای مختلفی در حال 
شکل گیری اســت. یافتن موانع صادرات 
محصوالت ســالمت و رفع آنهــا در بازه 
زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

در زمره وظایف این کمیته است.
منظم به دو سامانه اشــاره کرد و گفت: 
ســامانه اطالعات فعالیت های توســعه 
فناوری ســالمت مشــتمل بر ۹ محور و 
سه شاخص عملکردی، ساختاری و مالی 
در حوزه فناوری اســت. دیگری سامانه 
آموزش مجازی دانشگاه مجازی مشتمل 
بر ۱۳ کارگاه با ۱۳۳ بخش در زمینه های 
فناوری، کارآفرینی، خالقیت، کسب و کار، 
مالکیت فکری، صادرات، دانش بنیان راه 
اندازی شده است. وی از راه اندازی شبکه 
یکپارچه سازی رویدادهای فناورانه حوزه 

سالمت نیز خبر داد.

پلتفرم توسعه اکوسیستم لجستیکی کشور رونمایی شد؛

ائتالف فعاالن پست، لجستیک، تجارت الکترونیک و فناوری های مالی


	963-1
	963-2
	963-3
	963-4
	963-5
	963-6
	963-7
	963-8

