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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

 

هر چند اواخر ســال 2021 بازار رمز 
ارزها دچار فرار و فرودهای شــدیدی 
شــد اما در مجموع این ســال ارزش 
جهانی رمز ارها مثبت بود و توانست 
اعتماد جهانیان به عنوان یک کاالی 
سرمایه ای را به خود جلب کند. تا جایی 
که حتی نسبت به بورس آمریکا نیز، 
بیشتر توجه مردم را به سمت خود برد 
زیرا شاخص های بورس آمریکا سال 
پیش بین 20 تا 2۷ درصد رشد کردند، 
درحالی که رشــد قیمت بیت کوین 

حدود ۶0 درصد بود!
اما با تمام این مزیت ها هنوز اطمینان 
کافی نسبت به ارزهای دیجیتال وجود 
ندارد و همه دولت ها آن را به رسمیت 
نشناخته اند. ضمن اینکه در هر جای 
دنیا قوانین خاص و منحصر به فردی 
برای خرید و فروش و تولید رمز ارزها 
وضع شده اســت واین مسئله آینده 
ارزهــای دیجیتــال را مبهم تر کرده 
است تا جایی که برخی هشدار سقوط 
طوالنی مدت بیت کوین را در ســال 
جاری داده اند. در این بین تحلیلگران 
به دو دسته تقسیم شــده اند. عده ای 
آیندهٔ بسیار درخشانی را برای ارزهای 
دیجیتال متصور می شــود و تعدادی 

سقوط آن را حتمی می دانند.
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 رئیس شورای اسالمی شهر استفاده از مازوت را اشتباه خواند و سخنگوی پاالیشگاه اصفهان آن را تکذیب کرد:

مازوت بازی در آسمان اصفهان!
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رییس دانشگاه هنر اصفهان عنوان کرد:

دانشگاه هنر در صدد کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی

گزارش تصویری

نمایشگاه خوشنویسی »گلستان هنر« با نمایش آثار 1۸ هنرمند اصفهانی ُمشتمل بر بیش از ۶0 اثر در قالب نستعلیق، شکسته نستعلیق، محقق، ثلب 
و نقاشی خط به مناسبت پاسداشت ثبت جهانی هنر خوشنویسی، در گالری نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان در حال برگزاری است.

زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

نمایشگاه خوشنویسی »گلستان هنر« در اصفهان

رنا
ع:ای

منب
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راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ ها باید داشته باشند

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

یارانه جدید به دی نرسید، احتماالً بهمن!

تکــراِر و تعــویق تحــول

 چیزهایی که در زندگی
 از پــول در آوردن مهم ترند

چهره  برتر چهره روز

 رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان:

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خبر داد:

نوسان قیمت ها؛ مانعی برای فضای 
کسب وکار شفاف

اضافه شدن ۱۲ شهر دیگر به لیست 
ثبت نام نهضت ملی مسکن

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان اینکه نوســانات نرخ ارز 
یکی از بزرگ ترین مشــکالت واحدهای 
اقتصادی در تمام بخش هاســت، گفت: 
نوسانان قیمت ها اجازه نمی دهد فضای 

کسب وکار مشخص و شفاف باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: 12 شهر به لیست شهرهای استان 
اصفهان برای ثبت نام طرح نهضت ملی 
مسکن اضافه شد. علیرضا قاری قرآن با 
اعالم این خبر، اظهار کرد: از 2۸ مهرماه 

1۴0066 که ثبت نام طرح...

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای 

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2000001205000048(

امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان شناسه: 1257345

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث دو مخزن 1000 متر مکعبی، ساختمان های جانبی و محوطه سازی  شهرهای افوس و دامنه را از 
طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابی كيفی و با شرايط و مشخصات زير به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به 
 شركت در مناقصه مذكور دارند، دعوت مي گردد نسبت به دريافت اسناد ارزيابی كيفی از سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمايند.
مبلغ برآورد: 57،535،345،016 ريال.  برآورد بر مبنای فهارس بهای واحد پايه ابنيه و تاسيسات مکانيکی – تاسيسات برقی و  تجهيزات آب و فاضالب  

سال 1400 است.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(  شركت آب منطقه ای اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر بايد دارای گواهينامه صالحيت معتبر پيمانکاری پايه پنج يــا باالتر )يک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و 
گواهينامه معتبر صالحيت ايمنی از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء :  استان اصفهان- شهرستان های بويين مياندشت و فريدن، شهر های افوس و دامنه و مدت اجراء 8 ماه شمسی است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو- معاونت طرح و توسعه
ب(دستگاه نظارت )مشاور( مهندسين مشاور جامع كار سپاهان تدبير به نشــاني اصفهان- سپاهان شهر - بلوار شاهد- خيابان خوارزمی 4- كوی آبان 

شرقی- ساختمان جامع
تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:

كليه مراحل ارزيابی كيفی و مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران جهت شركت در ارزيابی كيفی مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی كيفی 
و ارسال پاسخ استعالم ارزيابی كيفی و از طريق همين سامانه اقدام نمايند. برنامه زمانی دريافت اسناد استعالم ارزيابی كيفی و ارسال پاسخ مطابق مواعد و 
مهلت های زمانی مندرج در سامانه ستاد ايران می باشد. پس از ارزيابی كيفی و تعيين فهرست كوتاه مناقصه گران دعوتنامه شركت در مناقصه و اسناد مناقصه 

از طريق سامانه مذكور در اختيار آنها قرار خواهدگرفت.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت آب منطقه اي اصفهان- كدپستی 8164676473 - صندوق پستی391 

حسین دهقان - شهردار میمه شناسه: 1254822

آگهـي مزایـده
شهرداری ميمه به استناد مجوز شماره 1400/62 مورخ 1400/4/19 شورای محترم اسالمی شهر ميمه 
در نظر دارد ازطريق مزايده عمومی نسبت به واگذاری يک واحد تجاری ملکی به صورت استيجاری 
واقع در خيابان ساحلی جنب  شهرداری  ميمه اقدام نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ازتاريخ درج 
آگهی درروزنامه حداكثر تا تاريخ 1400/10/26 به شهرداری واقع درميمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت 
 به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزايده  اقدام و يا جهت كســب اطالعات با شماره تلفن45422434 - 031 

اين شهرداری تماس حاصل ويابه سايت WWW.meymeh.irمراجعه نمايند. 
* ضمناً شهرداری دررد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختاراست و هزينه چاپ آگهی بعهده برنده مزايده می باشد. 

نوبت دوم

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارک شناســایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

031031 -  - 3227479332274793   -      -   3227479232274792                      021021 -  - 8801664988016649     -       -  8835630888356308



ادامه از صفحه یک:
...  طرفــداران این ارزهــا آنها را 
فناوری دگرگون کننده توصیف 
می کنند که می توانــد بازارهای 
بزرگ به وجود آورد و به کســانی 
که به حســاب بانکی دسترسی 
ندارند، امکان تراکنش مالی بدهد. 
این ویژگی رمز ارزها برای کشور 
تحریم زده ای چون ایران می تواند 
یک نقطه مثبت باشد زیرا با تولید 
رمز ارزها در کشور دیگر احتیاج 
زیادی به مبادله دالر برای تأمین 
مایحتاج ضروری مردم نیست و 
حداقل یک راه هــر چند باریک 
برای دور زدن تحریم ها به وجود 
می آید اما چرا دولت به درســتی 
موضع خود نسبت به این مسئله 
را مشخص نکرده است جای بسی 
ســؤال دارد! هر چند فعالیت ها 
در بخش اعظم صنعــت ارزهای 
دیجیتالی حاصل پیش بینی هایی 
اســت که درباره افزایش قیمت 
سکه ها مطرح اســت. اما واقعیت 
این است که میزان باالیی سرمایه 
از سوی سرمایه گذاران ریسک پذیر 
و نهادی، جوانان و... وارد این بازار 
شده است. همچنین نوآوری های 
فنی که همزمان با گسترش این 
بازار رخ داده واقعاً می تواند شکل 

تعامل ما با پول را دگرگون کند.
البته گســترش این رمــز ارزها 
مشکالتی را نیز در پی داشته است. 
ســال پیش از ارزهای دیجیتالی 
برای تسهیل پرداخت میلیون ها 
دالر بــاج در جهــان اســتفاده 
شد. علت این اســت که ارزهای 
دیجیتالــی دارای ویژگی هایی 
هستند که آنها را برای جنایتکاران 
جــذاب می کنــد. بــرای مثال، 
ردگیری تراکنش های این ارزها 
دشوار است، تراکنش ها فرامرزی 
هســتند و هنگامی که پرداخت 
انجام می شود، لغو آن تقریباً محال 
است. گفته شده است سال جدید 
میالدی باید منتظر استفاده تعداد 
بیشتری از جنایتکاران از ارزهای 
دیجیتالــی و امکان های مرتبط 
با این ارزها باشــیم. زیرا این باور 
اشتباه وجود دارد که تراکنش ها به 
این ارزها کامالً بی نام است. ارزهای 
دیجیتالی به همــان دلیل برای 
جنایتکارها جذاب هســتند که 
برای دیگران، یعنی تراکنش های 

آنها فرامرزی، فوری و نقد است.
به هر حال برای تمامی عالقه مندان 
به ســرمایه گذاری در این بخش 
این ســؤال مطرح است که سال 
جدید در بازار ارزهای دیجیتالی 
و خدمــات غیرمتمرکــز مالی 
چــه رویدادهایــی رخ خواهــد 
داد؟ به نظر می رســد آینده این 
بازارها به ســه عامل یعنی میزان 
مصرف انرژی هنگام استخراج و 
تراکنش ها، میزان پذیرش از سوی 
سرمایه گذاران و مصرف کنندگان 
و در نهایت، مقرراتی که از سوی 
نهادهــای قانون گذار بــرای این 
صنعت تدوین خواهد شد، وابسته 
اســت. به ویژه مقررات اهمیت 

باالیی دارد.
در کشــور ما نیز با توجه به اینکه 
از سال گذشــته تا کنون سرمایه 
گذاری خاصی بر روی تولید بیشتر 
برق نشده است به نظر نمی رسد 
در ســال جدید تحول عظیمی 
در صنعت تولید رمز ارز کشــور 
رخ دهد به خصــوص در ماه های 
تابستان که مصرف برق کشور زیاد 
می شود و تولید برق کفاف مصرف 

داخلی را هم به سختی می دهد.
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بدون شک 
افرادی که 

ُدز اول و دوم 
واکسن کرونا را 
تزریق کردند به 

این کار اعتقاد 
داشتند و برای 
تزریق ُدز سوم 

نیز مراجعه 
می کنند.  

شاهین شیرانی افزود: این روزها با توجه 
به ابتالی تعدادی از مردم به سویه جدید 
ویروس کرونا )اُمیکرون( الزم اســت 
که واکسیناســیون کرونا به ویژه برای 
ُدز سوم سریعتر انجام شــود که برای 
تحقق آن مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
در اصفهان افزایش یافته است و مراکز 
بهداشــت منتخب در نوبت عصر نیز 
فعالیت دارد تا مردم برای واکسن زدن، 

معطل نشوند.
وی با بیان اینکه پوشــش حداکثری 
واکسیناســیون به اراده و مراجعه خود 
مردم بســتگی دارد، خاطرنشان کرد: 
باید این موضــوع را نیز در نظر بگیریم 
که پیِک تزریق ُدز دوم واکســن کرونا 
در ماه های مهر و آبان امسال بود و باید 
مردم صبر کنند تا حداقل سه ماه از آن 
بگذرد و ســپس برای تزریق ُدز سوم 

مراجعه کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: بدون شک افرادی که ُدز اول و دوم 
واکسن کرونا را تزریق کردند به این کار 
اعتقاد داشــتند و برای تزریق ُدز سوم 
نیز مراجعه می کنند. وی با بیان اینکه 
در روزهای اخیر فقط مســاله کمبود 
واکسن استرازنکا مطرح بود، تصریح کرد: 
عده ای به دالیل مختلف از جمله سفر 

به کشورهای خارجی قصد تزریق این 
واکسن را داشتند که وزارت بهداشت 
اعالم کرد این نوع واکسن تا هفته آینده 

بین استان ها توزیع خواهد شد.
شــیرانی درباره شیوع ســویه جدید 
ویروس کرونا )اُمیکــرون( تاکید کرد: 
عادی انگاری در این زمینه بزرگترین 
خطر است و نباید فریب وضعیت فعلی را 
بخوریم و بگوییم اوضاع خوب بوده و آمار 

مرگ و میر به سمت صفر رفته است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به اینکه اکنون وضعیت ما در 
زمینه کرونا ثابت است، افزود: کشورهای 
اطراف ما با شیوع سویه جدید ویروس 
کرونا مشکل جدی دارند و ما باید بسیار 
مراقب باشــیم زیرا وضعیــت موجود 
شکننده اســت. وی درباره نظارت بر 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در 

واحدهای صنفی، خاطرنشــان کرد: 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
چند هفته متوالی رتبه اول را در بحث 
نظارت های بهداشت محیط بویژه برای 
صنوف داشته است. شیرانی با بیان اینکه 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیشتر 
به خود مردم و رعایــت مواردی مانند 
ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی 
برمی گردد، از آنها خواســت تا در این 
زمینه و تزریق ُدز ســوم واکسن کرونا 

مراقبت داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار و اطالعات دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، در زمان حاضر 
حــدود ۲۶۰ بیمــار دارای عالئم کرونا 
در بیمارســتان های اســتان بستری 
هستند که حدود ۵۴ نفر آنها در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
همچنین آمار مــرگ و میر ناشــی از 

کرونــا در تاریــخ ۱۸ دی جــاری در 
شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان به صفر رسید.
تا کنــون ۸۵ درصد جمعیت اســتان 
اصفهــان نوبــت اول، ۷۵ درصد نوبت 
دوم و ۱۵ درصد نوبت ســوم واکســن 
کرونــا را دریافــت کردند. بر اســاس 
آخرین رنگ بندی همه گیری بیماری 
کوویــد-۱۹ در اســتان اصفهان، فقط 
شهرســتان گلپایگان در وضعیت زرد 
)خطر متوسط( و سایر شهرستان ها در 
وضعیت آبی )کم خطر( کرونا قرار دارند.

از اسفند ســال ۹۸ تا کنون حدود ۴۳۰ 
هزار نفر در استان اصفهان بطور قطعی 
به کرونا مبتال شــدند و تعداد کل فوت 
شدگان قطعی به علت کرونا ۱۱ هزار نفر 
است. اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

استقبال مطلوب مردم از تزریق ُدز سوم واکسن کرونا
سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: مردم 
این استان استقبال خوبی از تزریق ُدز سوم واکسن کرونا 
داشته اند و تاکنون باالی ۵۰۰ هزار نفر نوبت سوم را دریافت 

کردند.
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در شــــــهر 

 سرمایه گذاران و اهالی بازار سرمایه؛

سال جدید سال رمز 
ارزهاست

رییس دانشگاه هنر اصفهان عنوان کرد:

 دانشگاه هنر در صدد 
کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی

رییس دانشگاه هنر اصفهان گفت: این مرکز در صدد اجرایی کردن 
طرحی به منظور کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی مردم با 
استفاده از ایده های جدید و فناوری های برتر است تا به کارآفرینی 

و اشتغالزایی نیز منجر شود.
 رضا نصر اصفهانــی افزود: امروزه صنایع دســتی در زندگی مردم 
کشورمان و حتی کشورهای دیگر بیشــتر به عنوان وسیله تزیینی 
استفاده می شود درحالیکه می توان با استفاده از فناوری های جدید 
و برتر این تولیدات فرهنگی را وارد بطن زندگــی مردم کرد تا در 

موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان در حال تدوین و پیاده سازی 
طرح " کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی مردم" است، اظهار 
داشت: این طرح توسط مرکز رشــد فناوری تخصصی هنر که زیر 
مجموعه این دانشگاه اســت در حال پیگیری است و امیدواریم با 
توجه و تالش دانشجویان، فناوران، سرمایه گذاران و خیران هرچه 

زودتر به مرحله اجرایی برسد.
رییس دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشــان کرد: امروزه محصوالت 
صنایع دستی که در کارگاه ها تولید می شود به محصوالت دکوری 
و تزیینی تبدیل شــده و این در حالی است که حجم بسیار کمی از 
مصرف خانوارها به وسایل تزیینی اختصاص پیدا می کند درحالیکه 
می توانیم با وارد کردن این محصوالت به زندگی روزمره مردم، میزان 

استفاده از آن و در نهایت فروش صنایع دستی را افزایش دهیم.
نصر اصفهانی ادامه داد: بعنوان مثال در کارگاه های صنایع دستی 
می توان بشقاب های صنایع دستی با کیفیت قابل قبول برای استفاده 
در موارد مختلف تولید کرد یا آثاری مانند مینــاکاری را در لوازم 
خانگی به شــکل های مختلف به کار برد مانند دستگیره یخچال یا 
روکش قفل ورودی یا کلید پریز یا ظروف ســفال به گونه ای تولید 

شود تا بتوان از آن در خانه یا محل کار استفاده کرد.
وی به تولید مصالح ســاختمانی اشــاره و خاطرنشان کرد: بعنوان 
مثال امروزه از کاشی دست ساز ایتالیا در ساخت و ساز در کشورمان 
استفاده می شود درحالیکه ما در کشورمان پیشینه زیادی در زمینه 
تولید کاشی داریم و چرا نباید از کاشی دســت ساز ایران استفاده 

شود.
نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه هر یک از این موارد می تواند یک ایده 
جدید برای تولید محصوالت متفاوت در کارگاه ها و کارخانه ها باشد، 
تصریح کرد: برای تحقق این هدف الزم است از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و فناور نیز استفاده کرد تا محصوالت با کیفیت مناسب 

و حفظ اصالت تولید شود.
وی با بیان اینکه طرح کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی مردم 
به ســرمایه گذاری خطرپذیر نیز نیاز دارد، گفت: از طرفی توسعه 
محصوالتی مانند صنایع دستی جزو صنایع پاک بشمار می آید و در 
کشورمان از جمله استان اصفهان، فضای کالبدی مناسب، استادان 

ماهر، کارگاه های مورد نیاز برای آن وجود دارد.
رییس دانشگاه هنر اصفهان ایجاد تقاضا و بازار جدید برای این قبیل 
محصوالت صنایع دستی را نیز ضروری دانست و افزود: اجرایی شدن 
هر ایده و راه اندازی یک خط تولید برای آن می تواند برای هزاران نفر 
شغل ایجاد کند و این موضوع، راهکاری برای توسعه مناطق مختلف 

از جمله شهرهای کم جمعیت و روستاهاست.
وی با تاکید بر اینکه راه های توسعه و اشتغالزایی، ایجاد کارخانه های 
آالینده و آب بَر در کنار شهرهای سنتی و دارای ظرفیت های عظیم 
فرهنگی و میراثی نیست، خاطرنشــان کرد: امروزه در بسیاری از 
شــهرهای کوچک اروپا شاهد ایجاد اشــتغال پایدار و اکوسیستم 
)زیست بوم( اقتصادی با تکیه بر پیشینه تاریخی آنها هستیم که از 

مهاجرت به شهرها نیز جلوگیری می کند.
نصر اصفهانی با اشــاره به اینکه کاربردی کردن صنایع دستی در 
زندگی مردم می تواند بعنوان رکنی از توســعه پایــدار و مبتنی بر 
ظرفیت های تاریخی و اقتصادی هر منطقه در برنامه هفتم توسعه 
کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد که این موضوع 

در قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح در قالب مســوولیت اجتماعی دانشگاه 
هنر اصفهان درباره نسل سوم و چهارم دانشــگاه ها و کارآفرینی و 
جامعه محور بودن، اجرا می شود، افزود: در حال رایزنی با بخش های 
مختلف از جملــه اتاق بازرگانی اصفهان بمنظور پیاده ســازی آن 

هستیم.
رییس دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: از ایده پردازان دعوت 
می کنیم که اگــر ایده و طرحی در این زمینه دارند به مرکز رشــد 

تخصصی هنر در اصفهان مراجعه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حدود ۲۷ شرکت دانش بنیان و مرکز فناور در این 

مرکز رشد فعالیت دارد.
دانشگاه هنر اصفهان دارای حدود ســه هزار دانشجو و ۱۰۵ عضو 
هیات علمی در شش دانشــکده معماری و شهرســازی، مرمت، 
هنرهای تجســمی و کاربردی، کارآفرینی و اقتصــاد هنر، صنایع 

دستی و هنر ادیان و تمدنهاست.
اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی در طول تاریخ 
نقش مهمی در رشد و توســعه فرهنگ و تمدن این سرزمین کهن 

ایفا کرده است.

 مدیر کل کمیته امداد امام
 خمینی استان اصفهان خبر داد:

 مسکن 
 مناسب سهمی
 برای آرامش 

نیازمندان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان 
گفت: تأمین مسکن مددجویان با هدف ایجاد سرپناه 
امن برای نیازمندان تحت حمایت، در حال پیشرفت 

است.
کریم زارع مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان، با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از 
مهمترین خدمت های ارائه شده توسط این نهاد به 
خانواده های نیازمند اســت، گفت: در ۹ ماهه سال 
جاری ۲ هزار و ۶۶۲ مورد احداث و خرید مســکن 
شهری و روستایی و تعداد هزار و ۶۵۴ مورد تعمیرات و 

بازسازی مسکن مددجویان انجام شده است.
کریم زارع بــا تاکید به اینکه در ایــن مدت بیش از 

۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش مســکن 
مددجویان هزینه شــده، ادامــه داد: از محل منابع 
صندوق امداد والیت نیز اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد 
تومان در قالب تسهیالت به مددجویان ارائه شده تا 
خدمات عمرانی مختلفی از جمله ساخت مسکن، 
تعمیر، تکمیل، بازســازی منازل، ساخت فضاهای 
جانبی، ســرویس بهداشــتی، حمام، آشپزخانه و 
حصارکشی منازل مددجویان تحت حمایت انجام 
شود. مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به بسته 
حمایتی کمیته امداد در راستای کمک به مددجویان 
فاقد مسکن، افزود: این بســته حمایتی شامل ۵۰ 
میلیون تومان کمک بالعوض و ۳۰ میلیون تومان 

تسهیالت از محل صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
است. وی به همکاری سازمان ها در ساخت مسکن 
مددجویی اشاره کرد و گفت: در سال جاری تفاهم 
نامه های هزار و ۱۵۰ واحدی با سازمان برنامه بودجه، 
۵۴ واحدی با بنیاد مستضعفان، ۳۰۰ واحدی با بنیاد 

مسکن، در دست اقدام است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان با تقدیــر از خیران و 
مؤسسات خیریه در تأمین منابع مالی احداث مسکن 
مددجویان تحت حمایت گفت: بخشی از هزینه های 
احداث و خرید مسکن مددجویان از محل کمک های 
مردمــی در قالب صدقــات، کمک هــای خیران و 

مشارکت مؤسسات خیریه تأمین می شود.

گفت و گو

در قالب یک مقاله دانشگاه اصفهان بررسی شد؛

کاهش پرخاشگری کودکان با درمان های نوین
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان:

روستاییان اصفهان کمترین استفاده را از 
کتابخانه های عمومی دارند نتایج یک پژوهش نشان می دهد اثرگذاری آموزش گروهی همدلی با روش شناختی ـ رفتاری در کاهش 

پرخاشگری و بهبود عملکرد رفتاری کودکان پیش دبستانی و ایجاد روش های نوین در مداخالت بالینی 
کودکان تأثیر دارد. رشد ارتباطات و تعامالت اجتماعی با هم ساالن در دوران کودکی نقش مهمی در 
رشد اخالقی و افزایش همدلی آنها ایفا می کند و کسب آن، نتایج مثبتی به همراه دارد که فرد تا پایان 

عمر از آن بهرمند خواهد شد.
روانشناســان اجتماعی عمل پرخاشــگری را رفتار آگاهانه ای می دانند که هدف آن اعمال درد و رنج 
جسمانی یا روانی است. خشم و پرخاشــگری به صورت پرخاشــگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی، 
خصومت، مخالفت، انتقاد، احساس رنجش، بارها دربارهٔ چیزی حرف زدن، دوری و اجتناب از مسائل و 

افراد ابراز می شود.
بنابراین، می توان گفت که پرخاشگری آن دسته از رفتارهای ضداجتماعی و اعمال مغرضانه است که 
هدف آن صدمه زدن به شخص، شیء یا سیستم است که سبب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان و یا 

باعث آسیب یا صدمه به دیگران شود.
در پژوهشی که توسط مهشید فیروزآبادی و اصغر آقایی جشوقانی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد، پرخاشگری به عنوان واکنشی دربرابر فشارهای بیرونی که در کودکی 
شکل می گیرد تعریف شده است که درصورت اصالح نشدن، به عنوان عادت رفتاری در بزرگسالی ادامه 

می یابد.
در این پژوهش اثربخشــی آموزش گروهی همدلی مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری 

کودکان پیش دبستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این پژوهش ۳۰ کودک از بین کودکانی که نمرهٔ پایین تری در مقیاس همدلی شناختی و عاطفی )فرم 
والدین( و نمرهٔ باالتری در مقیاس پرخاشگری داشتند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 
آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامهٔ گزینش هم ساالن نیز از آنها گرفته شد. گروه آزمایش هشت 
جلسه آموزش گروهی همدلی مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری را دریافت کردند و پس آزمون برگزار 
شد. پس از ۴۵ روز دوباره تست ها تکرار شد و نتایج آزمون ها با استفاده از SPSS-۲۳ و آزمون تحلیل 

واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد.
نتایج نشان داد در پرخاشگری و هر سه مؤلفهٔ آن شامل ارتباطی، آشکار و جامعه پسند، تفاوت بین دو 
گروه آزمایش و کنترل در هر دو مرحلهٔ پس آزمون و پیگیری معنی دار است؛ بنابراین، می توان گفت که 
آموزش گروهی همدلی مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری در بهبود پرخاشگری و ابعاد آن در پس آزمون 
تأثیر معنی داری داشته و اثرات آموزش در پیگیری هم باقی مانده است. در توجیه این یافته می توان به 
این واقعیت اشاره داشت که برخی محرک ها مانند عوامل محیطی و خانوادگی می تواند در شکل گیری 
شخصیت و بهداشت روانی کودکان اثرگذار باشــد و مسیر رشد پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه را 

در آنها هموار سازد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت:  روستاییان این استان به 
دلیل کمبود کتابخانه عمومی کمترین استفاده را از این مراکز برای بهره گیری از 
منابع و محیط مطالعه دارند. به گزارش ایرنا، امیر هالکویی در دیدار با سرپرست 
فرمانداری تیران و کرون افزود: تنها ۲۰ درصد مردم اســتان اصفهان امکان بهره 
گیری از امکانات کتابخانه های عمومی را دارند که دلیل اصلی آن کمبود سرانه در 

این حوزه است.
وی بیان کرد: کمبود اعتبارات مالی و مشارکت نهادهای عمومی و مردمی مانع از 
توسعه بیشتر این امکانات شده است که اگر این همکاری ها از سوی دولت و مردم 

افزایش یابد شاهد توسعه عدالت فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی خواهیم بود.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان یادآورشد: استان اصفهان ۳۱۰ 
باب کتابخانه عمومی دارد که ۱۰۰ باب آن به صورت مشارکتی با دیگر سازمان ها 
از جمله شهرداری ها راه اندازی شده است و سرانه بیش از سه متر مربعی محیط 
کتابخوانی در استان ایجاد شده است. وی همکاری مسووالن محلی برای راه اندازی 
کتابخانه های عمومی، کتابخانه سیار و یا طرح امانت پستی کتاب را سه پیشنهاد برای 

توسعه خدمات و افزیش دسترسی به کتابخانه های عمومی بیان کرد.
هالکویی یادآورشد: نهاد کتابخانه های عمومی در مقابل مشارکت نهادهای مردمی 
و محلی سهمی را برای تجهیز و توسعه امکانات کتابخانه ای اختصاص می دهد.وی 
با اشــاره به فعالیت ۲ باب کتابخانه عمومی در تیران و رضوانشهر از توابع تیران و 
کرون گفت: کتابخانه عمومی عسگران در مرکزیت بخش کرون ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد که به زودی به بهره برداری می رسد.
سرپرســت فرمانداری تیران و کرون در این دیدار بررفع موانع پیش روی اجرای 
طرح های کتابخانه ای تاکید کرد و گفت: هم افزایی بین نهادهای فرهنگی شهرستان 
و ایجاد بستر برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد به صورت تخصصی در 

حوزه های مختلف دنبال می شود.
علی محمدی کیا افزود: اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باید ظرفیت های 
مردمی را شناسایی و برای توسعه فرهنگ کتابخوانی به صورت هدفمند و تخصصی 
دنبال کند. وی تشکیل کمیته های خاص در زمینه موضوعات مختلف مثل سواد 
رسانه ای، مطالعه، اطالع رســانی، اقتصاد و کارآفرینی و راهکار سنجی برای حل 
معضالت هر بخش را از برنامه های پیش روی مدیریت شهرستان دردوره جدید اعالم 

کرد. شهرستان تیران و کرون در غرب استان اصفهان واقع شده است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: ۲۰۰ هزار نفر از افراد مناطق حاشیه نشین این استان از مزایای بیمه سالمت رایگان برخوردار خواهند شد. مسعود مهدویان 
فر افزود: بیمه سالمت کشور با همکاری اداره کل بیمه سالمت استان تصمیم گرفته است که حاشیه نشینان اصفهان را به صورت رایگان زیرپوشش بیمه سالمت قرار دهد. وی افزود: 
پیش از این بیمه برای روستاییان، عشایر و بیماران خاص رایگان بود اما برای افراد حاشیه نشین تاکنون خدماتی ارائه نشده بود که با اجرای این طرح ساکنان مناطق حاشیه نشین 
استان اصفهان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصریح کرد: این بیمه برای تشخیص بیماری، درمان، ارتباط با پزشک 
خانواده و نظام ارجاع به بیمارستان ها و مراکز درمانی است که تاکنون برای مناطق شهری محقق شده بود اما اکنون این ظرفیت برای مناطق حاشیه نشین نیزفراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه افراد تحت پوشش از خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی رایگان مراکز طرف قرارداد بهره مند خواهند شد، گفت: در این طرح گروه های سیاری وجود دارد 
که با مراجعه به پایگاه های بسیج و مراکز بهداشت مناطق حاشیه ای، افراد را در سامانه بیمه ثبت نام می کنند.

مهدویان فر بیان داشت: حاشیه نشینانی که بدون بیمه درمانی هستند هم می توانند خودشان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و بدون پرداخت هزینه بیمه سالمت شوند و 
یا با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ تماس بگیرند.وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه سالمت قرارگرفته اند، گفت: بیش از ۳۰ محله حاشیه نشین در 
استان با حدود ۴۵۰ هزار نفر جمعیت شناسایی شده است که بیش از ۲۰ محله در مرکز استان قرار دارد. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تأکید کرد: این مناطق 
حاشیه نشین به معنای جغرافیایی نیستند، بلکه شاخه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نیز در این محالت حاشیه ای مشخص شده است. وی درباره اعتبارات طرح نیز 
گفت: اعتبارات آن در بودجه سنواتی لحاظ و تأمین هزینه شده و در استان اصفهان پیش بینی شده است که ۲۰۰ هزار نفر مشمول خدمات بیمه ای سالمت مناطق حاشیه نشین 
شوند. مهدویان فر در پایان افزود: این خدمات همانند دیگر بیمه ها برای اتباع خارجی نیز ارائه می شود اما تعداد مناطق حاشیه نشین استان اصفهان مشخص و هدف گذاری شده 

است. استان اصفهان افزون بر پنج میلیون تن جمعیت دارد که بر اساس برخی برآوردها ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن از آنان حاشیه نشین هستند.

مدیرکل اجتماعی استانداری:

۲۰۰ هزار 
حاشیه نشین در 
اصفهان بیمه 
سالمت می شوند



زوج  دسـتگیری  از  کاشـان،  انتظامـی  فرمانـده 
قاچاقچی مواد مخدر و کشـف بیش از ۳ کیلوگرم 
مـواد افیونـی در ایـن شهرسـتان خبر داد. سـرهنگ 
اظهـار  ایـن خبـر  اعـام  بـا  بسـاطی  سـتاد حسـین 
داشـت: مأمـوران کانتـری ۱۴ ناجـی آبـاد شـهر 
کاشـان حیـن کنتـرل محورهـای ورودی یـخ شـهر 
کاشـان بـه یک دسـتگاه خـودرو پراید به سرنشـین 
زن و شـوهر جـوان به همراه دو فرزند خردسالشـان 
مشـکوک و آن را متوقـف کردنـد. وی در ادامـه 
تصریـح کرد: مامـوران در بازرسـی از این خودرو، 
داخـل  تریـاک کـه  مقـدار ۳ کیلـو و ۵۰۰ گـرم 
خودرو جاسـازی شـده بود کشـف کردنـد. گفتنی 
اسـت: متهمان قصد داشـتند در پوشـش خانوادگی 
ایـن مقـدار از مـواد مخـدر را بـه تهـران منتقـل که 
بـا هوشـیاری مامـوران دسـتگیر و به همـراه پرونده 
متشـکله جهت سـیر مراحـل قانونی تحویـل مراجع 

شـدند. قضایی 

ــکیل ۱۵  ــدگل از تش ــداری آران و بی ــت فرمان سرپرس
ــرای برگــزاری برنامه هــای  کمیتــه در آران و بیــدگل ب
بزرگداشــت دهــه فجــر خبــر داد. علــی اکبــر رضایــی 
در جلســه کمیتــه دهــه فجــر شهرســتان آران و بیــدگل 
بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ایــام اهلل دهــه فجــر و لــزوم 
برگــزاری برنامه هایــی باشــکوه بــرای گرامیداشــت ایــن 
ایــام اظهــار داشــت: در برنامه هــای امســال ســعی شــده 
اســت کــه از ظرفیــت جوانــان بــه نحــو احســن اســتفاده 

شــود.
ــرای  ــه ب ــی ۱۵ گان ــه کمیته های ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
برگــزاری باشــکوه برنامه هــای گرامیداشــت دهــه فجــر 
در شهرســتان آران و بیــدگل تشــکیل شــده اســت، 
ابــراز داشــت: ایــن امیــد وجــود دارد کــه بــا همــکاری 
دســتگاه های اجرایــی و خدماتــی ســطح شهرســتان 

ــد. ــه باش ــر از همیش ــال ماندگارت ــای امس برنامه ه
جملــه  از  بیــدگل  و  آران  فرمانــداری  سرپرســت 
کمیته هــای تشــکیل شــده را بــرای دانــش آمــوزان 
ــای  ــرد: کمیته ه ــح ک ــت و تصری ــجویان دانس و دانش
ــاف و  ــری، اصن ــی هن ــوان فرهنگ ــا عن ــم ب ــری ه دیگ
بازاریــان، ورزش و جوانــان و همچنیــن کمیته بســیجیان 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــز تش نی
در  را  شــده  تشــکیل  کمیته هــای  دیگــر  از  وی 
خانــواده،  و  زنــان  پشــتیبانی،  و  مالــی  حوزه هــای 
تبلیغــات دانســت و  روســتایی و اطــاع رســانی و 
ــان و  خاطرنشــان کــرد: فرهنگیــان، کــودکان و نوجوان
مســاجد نیــز از دیگــر کمیته هــای تشــکیل شــده اســت.

ــا گفــت:  ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا اشــاره ب ــی ب رضای
ــود  ــرایط و کمب ــدن ش ــر ش ــا بهت ــال ب ــم امس امیدواری
مــوارد ابتــاء و بســتری شــاهد حضــور پررنــگ مــردم 
ــب داده  ــای ترتی ــدگل در برنامه ه ــتان آران و بی شهرس

شــده باشــیم.
ســریع تر  هرچــه  انجــام  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واکسیناســیون توســط مــردم آران و بیــدگل افــزود: بــا 
ــم  ــرون امیدواری ــد امیک ــویه جدی ــیوع س ــه ش ــه ب توج
بــا تزریــق دز ســوم واکســن توســط شــهروندان شــاهد 
ــیم. ــه باش ــطح جامع ــروس در س ــن وی ــی ای ــه کن ریش

فرمانده انتظامی شهرستان:

 زوج قاچاقچی
مواد مخدر دستگیر شدند

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل مطرح 
کرد؛

تشکیل ۱۵ کمیته برای 
برگزاری برنامه های دهه فجر

واکنشنمایندهمجلسسابقاصفهانبهحذفسرخابیها

برای اصالح مجمع استقالل و پرسپولیس بارها تذکر دادیم ولی توجهی نکردند!
نماینــده مــردم اصفهــان در چهــار دوره از مجلــس شــورای 
اســامی، نســبت بــه ابطــال مجــوز حرفــه ای ســرخابی 
داد.  نشــان  واکنــش  قهرمانــان  لیــگ  از  حذف شــان  و 
ــان در  ــردم اصفه ــابق م ــده س ــر، نماین ــا فوالدگ حمیدرض
چهــار دوره مجلــس شــورای اســامی نیــز واکنــش جالبــی 
بــه ایــن موضــوع داشــته و در صفحــه توئیتــر خــود بــا انتشــار 
ــه مصوبــات بهارستان نشــین ها در  ــا اشــاره ب رشــته توییتــی ب
ــا اصــاح مجمــع اســتقال و پرســپولیس، اجرایــی  رابطــه ب
ــرار  ــد ق ــغ نق ــر تی ــف را زی ــای مختل ــدن آن در دولت ه نش

داده اســت.
۱( چــرا قانونــی کــه ســال ها از تصویــب آن می گــذرد 

توســط دولت هــا اجــرا نشــده اســت. تــا االن وزارت ورزش 
)بــه عنــوان دولــت( در مجامــع عمومــی دو باشــگاه اســتقال 
ــی.  ــی اداره دولت ــن یعن ــته و ای ــور داش ــپولیس حض و پرس
ســؤال AFC اینجاســت کــه چــرا اعضــای مجامــع عمومــی 
ایــن باشــگاه ها یکســان هســتند و ایــن یعنــی تعــارض منافع!«

۲( چنــد ســال در مجلــس تذکــر دادیــم، پیگیــری کردیــم، 
قانون گــذاری کردیــم، گــزارش نظارتــی دادیــم، حتــی 
حکــم خاصــی در قانــون بودجــه آوردیــم؛ چــرا بی توجهــی 
کردنــد؟ از ســال ۸۸ تاکنــون گفتیــم بگذاریــد واگــذار 
ــی و  ــی و مدیریت ــار مال ــوند، ب ــاختار ش ــاح س ــوند؛ اص ش
اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی آن را از روی دوش دولــت 

برداریــد ولــی!!! ». الزم بــه ذکــر اســت فوالدگــر ایــن توییت 
را از صفحــه خــود حــذف کــرده اســت.

ســؤال AFC اینجاســت کــه چــرا اعضــای مجامــع عمومــی 
ایــن باشــگاه ها یکســان هســتند؛ و ایــن تعــارض منافع اســت.

او همچنیــن در توییــت پایانــی خود، نوشــته اســت: ســرانجام 
بعــد از چندیــن ســال؛ آن هــم بــا فشــار FIFA و AFC برای 
غیردولتــی شــدن شــرکت های اســتقال و پرســپولیس و 
ــز عــدم مجمــع عمومــی یکســان )یعنــی وزارت ورزش(  نی
ــن داده  ــا ت ــازی آنه ــی س ــه خصوص ــگاه، ب ــرای دو باش ب
 شــد؛ تکلیفــی کــه از ســال ۱۳۸۸ تاکنــون بــر عهــده

سه شنبه 2۱ دی ۱۴۰۰ | شمــــاره 967دولت ها بود.
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شـهردار فریدونشـهر گفـت: در چنـد 
مـاه اخیـر بـا صـرف اعتبـاری بالـغ بـر 
میلیـارد تومـان کارخانـه شـن  چهـار 
فریدون شـهر  شـهرداری  ماسـه  و 
در  باتوانـی  ابراهیـم  شـد.  راه انـدازی 
کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو 
در چنـد مـاه گذشـته بالـغ بـر چهـار 
میلیـارد تومـان در ارتبـاط با بازسـازی 
تولیـد شـن و  و راه انـدازی کارخانـه 
ماسه شـهرداری فریدونشهر هزینه شد 
و اکنـون بـا یـاری خداونـد و همراهی 
سـایر مسـئوالن و پیمانـکار کارخانـه، 
بـرای خدمت رسـانی بـه شـهروندان و 
حـل مشـکات شـهرداری بـه چرخـه 

تولیـد بازگشـت.
کـردن  فراهـم  بـا  رابطـه  در  وی 
زیرسـاخت های الزم و خدمت رسانی 
بهتـر به شـهروندان، افزود: قـدم بعدی 
ایـن  در  آسـفالت  تولیـد  شـهرداری 

کارخانـه اسـت که بـا توجه به شـروع 
تولیـد مـواد اولیـه آن )شـن و ماسـه( 
و بـا توجـه بـه همراهـی دسـتگاه ها و 
شهرسـازی  و  راه  اداره  و  فرمانـداری 
و دفتـر امـور شـهری، بـرای تهیـه قیـر 
اقدامـات اولیـه انجام شـده اسـت و در 
بهـار سـال آینـده بـا تولیـد آسـفالت 
خدمـات بهتـری بـه شـهروندان ارائـه 

خواهیـم شـد.
شـهردار فریدونشـهر بـا اشـاره بـه نبود 
آسـفالت در معابـر تـازه احداث شـده 
و برخـی از کوچه هـای بافت فرسـوده 
اولویت هـای  از  یکـی  افـزود:  شـهر، 
اصلی ما در سـال ۱۴۰۱ آسفالت معابر 
و کوچه هـای ایـن محـات بـه منظور 
بهبـود عبـور و مرور شـهری اسـت که 
زیرسـاخت های آن فراهـم شـده و در 
بودجه سـال آینـده نیز پیش بینـی الزم 

انجـام خواهد شـد.

شهردار فریدونشهر خبر داد:

راه اندازی کارخانه شن و ماسه شهرداری

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت خبر داد:

کمبود کارگر ساده در واحدهای صنعتی اردستان

مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: یکی از شاخص های توسعه جوامع، بهره مندی شهروندان 
آن کشور از حداقل سواد نوشتن و خواندن است و از این رو مبارزه با بی سوادی، نخستین گام 
توسعه تلقی می شود که آثار آن در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است.

حسین مقنی، در آیین تجلیل از سواد آموزان کاشان، اظهار کرد: افزایش سواد شهروندان، 
سیر تحول و حرکت جامعه به سمت توسعه را سریع تر خواهد کرد و از این رو یکی از نخستین 

نهادهای مورد توجه بعد از استقرار نظام جمهوری اسامی ایران، نهضت سوادآموزی بود.
وی افزود: تعریف سنتی سواد توانایی خواندن و نوشتن است و امروز مفهوم نوین سواد به 
میزانی از خواندن و نوشتن گفته می شود که برای ارتباط الزم است تا فرد بتواند مفهوم را بفهمد 
و اندیشه هایش را بیان کند. به گزارش ایسنا، مدیر آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: دین 
اسام، با امر به خواندن و نوشتن در نخستین بیان آسمانی شروع شده و معجزه آخرین فرستاده 
پروردگار نیز کتاب است، تا جایی که پیامبر اسام )ص( در جنگ با مشرکان، به ازای باسواد 

کردن ۱۰ مسلمان، اسیران آنها را آزاد کرد.
وی تأکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، سوادآموزی رایگان را حق اساسی 
شهروندان می داند تا از فرصت های آموزشی برخوردار شوند که هم توانایی خواندن و نوشتن 
را شامل می شود و هم عامل رشد و توسعه کشورها در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی است. مقنی افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار، باید فراتر از مهارت های سواد خواندن 
و نوشتن پیش رفت، بنابراین آمار کسانی که موفق به دریافت مدرک سوادآموزی شده اند، 

کافی نیست و باید مرحله تحکیم سوادآموزی گسترش پیدا کند.
همچنین رئیس اداره سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: از ابتدای سال 
جاری با وجود محدودیت های شرایط کرونایی ۲۳۰ نفر از شهروندان در کاس های سواد 

آموزی شرکت کرده اند که ۱۱۹ نفر ایرانی و بقیه نیز اتباع افغانستان هستند.
جواد متقی نژاد اظهار کرد: بنابر آمار از مجموع ۱۱۹ نفر شاغل به تحصیل در مرحله سواد 
آموزی، ۳۸ نفر ایرانی و ۷۰ نفر از اتباع افغانستان هستند و همچنین سوادآموزان مرحله انتقال نیز 

۵۱ نفر ایرانی و ۴۱ نفر را نیز اتباع افغانستان شامل می شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری ۳۰ نفر از شهروندان کاشانی در مرحله تحکیم سوادآموزی 
تحصیل می کنند که باید تاش کنیم این مرحله گسترش پیدا کند تا سوادآموزان میوه تحصیل 
خود را بچشند. متقی نژاد گفت: بنا بر آمار، فقط ۵۰۰ نفر از شهروندان کاشان در گروه سنی ۱۰ 
تا ۴۹ سال بی سواد هستند که با تحصیل این گروه می توانیم حذف بی سوادی در این شهرستان 
را جشن بگیریم. رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: اکنون ۲۱ 
آموزشیار به تدریس سوادآموزان اشتغال دارند که ۱۵ نفر آنها جذب آموزش و پرورش شده 

و چهار نفر نیز با سهمیه ایثارگری استخدام شده اند.
از شهروندان کاشان دوره های سوادآموزی را گذرانده اند که  نفر  افزود: تاکنون ۶۰۰  وی 
خانم ها زهرا جهانی و قدسیه خوبی تحصیات خود را تا کارشناسی ادامه داده اند و در جشن 

امروز از آنها تجلیل شد.

مدیر آموزش و پرورش کاشان مطرح کرد:

مبارزه با بی سوادی؛ نخستین گام توسعه

گزارش

رئیـس اداره صنعـت معـدن و تجـارت شهرسـتان اردسـتان گفـت: 
واحدهـای صنعتـی اردسـتان بـا کمبـود شـدید کارگـر سـاده روبـرو 
هسـتند و سـال آینده این چالش بیشـتر نمایان خواهد شـد. محمدرضا 
باقـری در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری 
تاکنـون ۱۴ فقـره جواز تأسـیس و ۲ پروانه بهره بـرداری واحد صنعتی 
بـا سـرمایه گذاری ۱۵۱ میلیـارد تومـان در ایـن شهرسـتان صادر شـده 

است.
وی افـزود: پیش بینـی می شـود بـا بهره بـرداری از ایـن تعـداد جـواز 
تأسـیس واحـد تولیـدی و کارگاهـی در شهرسـتان حـدود ۱۸۰ نفـر 

مشـغول کار شـوند.
رئیـس اداره صنعـت معـدن و تجارت شهرسـتان اردسـتان با اشـاره به 
تـاش مسـئوالن شهرسـتان بـرای ایجـاد اشـتغال پایـدار در اردسـتان، 
گفـت: ایجـاد اشـتغال در چند سـال گذشـته جهـش بسـیار خوبی در 
ایـن شهرسـتان داشـته اسـت به نوعـی که اکنـون هیچ مشـکل کمبود 

اشـتغال در اردسـتان وجود نـدارد.
باقـری بـا بیـان اینکـه واحدهـای صنعتـی اردسـتان بـا کمبـود شـدید 

کارگـر سـاده روبـرو هسـتند و سـال آینـده ایـن چالـش بیشـتر نمایان 
خواهـد شـد، خاطر نشـان کـرد: با توجه بـه بهره بـرداری از چند واحد 
صنعتـی در چندمـاه آینـده مطمئنـاً با معضل کمبـود نیروی کار سـاده 
و ماهـر در ایـن شهرسـتان مواجه خواهیم شـد که زمینه سـاز مهاجرت 

معکـوس را فراهـم خواهـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه عبور رگه فلزی بسـیار غنی شـامل آهـن، مس و طا 
از شهرسـتان اردسـتان، گفـت: از ابتدای سـال جاری تاکنـون تعداد ۸ 
پروانـه اکتشـاف تبدیـل به پروانه بهر برداری شـده اسـت و اکنون این 

معادن در حال فعالیت هسـتند.
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجارت اردسـتان تصریح کـرد: اکنون 
حـدود ۳۰ معـدن فعال در سـطح شهرسـتان بـا حدود ۴۰۰ نفر اشـتغال 
مستقیم در حال فعالیت هستند و با پیگیری نماینده مجلس و فرماندار 
اردسـتان در ۲ سـال گذشـته ۲۰ معدن غیرفعال سلب امتیاز شده است.

وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون بیـش از ۳۶ میلیون 
لیتـر سـوخت مـورد نیـاز ماشـین آالت معـدن در اختیار معـدن کاران 
در  اگـر  معـادن شهرسـتان  اسـت، گفـت:  اردسـتان گذاشـته شـده 

موضـوع فـرآوری وارد بشـوند هـم بـرای خود معـادن بهتر اسـت که 
از خام فروشـی جلوگیری می شـود و هـم ارزش افزوده باال و اشـتغال 

بیشـتری را شـاهد خواهیـم بود.
باقـری درباره گایه شـهروندان در خصـوص افزایش قیمت خدمات 
افزایـش  حـق  آرایشـگران  گفـت:  شهرسـتان  آرایشـگری های  در 
خودسـرانه قیمـت را ندارند و همه صنوف باید تابع دسـتورالعمل های 

باشـند. قیمت گذاری 
وی افـزود: قیمـت مصـوب خدمات آرایشـگری سـاده در شهرسـتان 
اردسـتان ۲۵ هزار تومان اسـت و خدمات بیشـتر و هزینه انواع خدمات 

مدل هـای آرایشـگری توافقی بین آرایشـگر و متقاضـی خواهد بود.
رئیـس اداره صنعـت معـدن و تجـارت اردسـتان بـا اشـاره بـه رصـد 
اصنـاف،  و  اتحادیـه  بازرسـان  وسـیله  بـه  آرایشـگاه ها  وضعیـت 
داریـم در  نیـز درخواسـت  از عمـوم شـهروندان  خاطرنشـان کـرد: 
صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف صنفی، مراتـب را از طریق شـماره 
تلفـن ۱۲۴ اطاع رسـانی کننـد تـا در اسـرع وقـت مـورد بررسـی و 

رسـیدگی قـرار گیـرد.



Iranian Transport and Urban 
Development Minister Ros-
tam Qasemi met with Deputy 
Chairman of Turkmenistan’s 
Cabinet of Ministers Serdar 
Berdymukhamedov in Teh-
ran on Saturday to exchange 
views and discuss mutual 
cooperation in various trans-
portation sectors.
Speaking in this meeting, 
Qasemi mentioned the agree-
ments reached between the 
two sides during the two 
countries’ Joint Economic 
Committee meeting, saying: 
“At the meeting of the Joint 
Committee, we reached 

agreements in the fields of 
transportation and transit be-
tween the two countries that 
had good results; In this re-
gard, in the field of rail trans-
port, we agreed on the daily 
exchange of 400 freight wag-
ons at Sarakhs border.”
Qasemi stated that this 
agreement has made good 
progress, adding: “We can 
increase this exchange rate 
as well.”
The official informed Berdy-
mukhamedov about some 
problems in the border termi-
nals of Iran and Turkmenistan 
and suggested: “A joint team 

of Iranian and Turkmen rail-
way experts can be formed 
to examine the existing ob-
stacles in the way of realizing 
the daily exchange of 400 to 
500 wagons, and to prepare 
a comprehensive report and 
resolve such problems.”
He further suggested that the 
heads of the two countries’ 
railways hold talks on issues 
related to Sarakhs and Incheh 
Boroun terminals, saying: 
“We are confident we can 
expand trade [at these bor-
ders].”
Mentioning Turkmenistan’s 
transit of goods to India and 

southern countries through 
Iran, Qasemi said: “I think it 
will have very good economic 
effects for both countries.”
According to Qasemi, the 
connection of the two coun-
tries’ railways and rail transit 
can bring billions of dollars a 
year to Iran and Turkmenistan 
and have many benefits.
He said that Iran and Turk-
menistan can expand their 
cooperation far beyond 
the current level, adding: 
“Strengthening the rail trans-
portation system in Iran and 
Turkmenistan as a safe and 
cheap route, can have great 
benefits for the two coun-
tries.”
Further in the meeting, Berdy-
mukhamedov referred to the 
good relations between Iran 
and Turkmenistan in various 
fields and noted that these 
relations have been strength-
ened based on various docu-
ments signed at the govern-
mental level and between the 
ministries of the two coun-
tries.
He underlined the determi-
nation of the two countries’ 
authorities for the expansion 
of ties in various areas, say-
ing: “Despite the problems in 
2021, we saw an 84-percent 
increase in the volume of 

trade between Iran and Turk-
menistan compared to 2020.”
Iran ready to swap 40 mcm/d 
of Turkmenistan’s gas
During his visit to Tehran, 
Berdymukhamedov also met 
with Iranian Oil Minister Ja-
vad Oji to discuss the expan-
sion of energy cooperation 
between the two neighbors.
In this meeting, Oji noted that 
Iran is ready to swap 40 mil-
lion cubic meters of gas per 
day (mcm/d) or 10 to 15 bil-
lion cubic meters per year.
He mentioned the implemen-
tation of a gas swap deal with 
Turkmenistan and Azerbaijan 
as of this month, saying: “Our 
colleagues at the Sarakhs me-
tering station in Turkmenistan 
border are monitoring the im-
plementation of the swap deal 
which is begun with four to 
five million cubic meters per 
day, or 1.5 to 2 billion cubic 
meters per year.”
The tripartite gas swap agree-
ment was signed on Novem-
ber 28, 2021 in Turkmeni-
stan’s capital Ashgabat on the 
sidelines of the 15th Summit 
of the Economic Cooperation 
Organization (ECO).
Under the agreement, natural 
gas will be transported from 
Turkmenistan to Azerbaijan 
through Iran.

Tehran, Ashgabat 
explore avenues of transport, energy co-op

Six innovation 
centers to promote 
medicinal plants
The Vice Presidency for Science 
and Technology has created six 
innovation centers to develop the 
supply chain of medicinal plants 
in the country.
The innovation centers have been 
created in the cities of Tehran, 
Kermanshah, Ardebil, Hamedan, 
Yasouj, and Gonabad, aiming to 
pave the way for industries to 
have easier access to ideas and 
products in the field of medicinal 
plants, IRNA reported on Sunday.
Fifteen other requests [for creat-
ing innovation centers] are also 
waiting to be approved, the report 
added.
The Vice Presidency for Science 
and Technology has taken tech-
nological steps to flourish this 
ancient industry in the country. 
Among these measures, we can 
mention the development of a 
promotional package to develop 
the production and use of these 
products.
“Using the capacity of national 
media and supporting national 
and international exhibitions and 
festivals in the field of medicinal 
plants” and “Using the capacity 
of education to promote the im-
portance of medicinal plants in 
primary to secondary education” 
are among other actions.
Also, “culture promotion and 
reform of society’s attitude to-
wards traditional medicine and 
promotion of healthy lifestyle” 
and “establishment of a database 
of available traditional medicines” 
and “establishment of a system 
for registering traditional and 
herbal medicines and providing 
pharmaceutical information” have 
also been implemented.
Iranian traditional medicine is one 
of the most ancient forms of tra-
ditional medicine. It is grounded 
in the concept of four senses of 
humor: phlegm (Balgham), blood 
(Dam), yellow bile (Safra’), and 
black bile (Sauda’). The concept 
of four senses of humor is based 
on the teachings of Rhazes and 
Avicenna into an elaborate medi-
cal system.
Iranian traditional medicine 
strongly focuses on prioritizing 
health maintenance and disease 
prevention over treatment.
Iran has ranked fourth for publi-
cation of articles in the field of tra-
ditional medicine and medicinal 
plants in the world, ISNA quoted 
Nafiseh Hosseini, a Health Minis-
try official, as saying.
Iran also gained fifth place for 
knowledge production in tradi-
tional medicine and medicinal 
plants in the world in 2020, how-
ever this year, the country im-
proved and placed fourth after In-
dia, China, and the United States, 
Hosseini added.
The progress has been made over 
the past 10 years, she noted.
The Vice Presidency for Science 
and Technology has so far regis-
tered 120 national standards for 
medicinal herbs and traditional 
medicine to support the industry.
So far, about 30,000 plant species 
are identified in the world, with 
Iran’s share of about 8,000 spe-
cies that its plant diversity is more 
than the whole of Europe.
Currently, about 2,300 species of 
medicinal plants have been identi-
fied in the country, accounting for 
one-third of the medicines used 
in human societies, the share 
of world trade in these products 
is about $124 billion and Iran’s 
share is $570 million, which is 
only 0.5 percent of the total.
The per capita consumption of 
medicinal plants in Iran is about 
one kilogram of dried plants. In 
other words, 83,000 tons of me-
dicinal plants worth 1.2 trillion 
rials (around $4.5 million) are 
consumed in the country, while in 
Europe this amount is 900 grams 
and in the United States is 2.5 
kilograms.

Sanctions-remov-
al working group 
meets in Vienna
Late on Saturday a working 
group meant to lift oppressive 
sanctions on Iran convened a 
session with experts from Iran 
the P4+1 group in attendance 
at Palais Coburg in Vienna.
Bilateral and multilateral 
meetings will also continue at 
the level of the heads of dele-
gations.
The Russian negotiator in the 
Vienna talks, Mikhail Ulyanov, 
on Saturday confirmed the 
meeting of the working group.
“The Working Group on sanc-
tions lifting met today in the 
course of the #ViennaTalks on 
#JCPOA to assess the current 
state of affairs in this area,” 
Ulyanov tweeted. 
Over the past two days, in-
tensive talks have been held 
at different levels and formats 
as well.

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

Over 175,000 tons 
of alumina pow-
der produced in 9 
months
Iran has produced 175,284 
tons of alumina powder dur-
ing the first nine months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-Decemebr 21, 
2021).
As reported, the figure shows 
one percent decline as com-
pared to the output in the 
nine-month period of the 
previous year, which was 
177,239 tons.
Aluminum oxide, which is 
commonly called alumina, 
is an inert, odorless, white 
amorphous material often 
used in industrial ceramics.
Alumina is an important ce-
ramic material for industrial 
applications. The numerous 
fields of application range 
from construction materials, 
to filling materials, as well as 
abrasives and catalysts.
In plants and mechanical en-
gineering, alumina ceramics 
are mainly used for wear and 
corrosion protection.
The particle size distribution 
largely determines the appli-
cation range and the quality 
of an alumina powder. Relia-
bly identifying the differences 
in particle size is therefore an 
essential requirement of the 
measuring instrument.

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

Industry Ministry 
to develop busi-
ness, industry 
sectors equally
Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi Amin 
has said his ministry is fo-
cusing on the equal devel-
opment of both industry and 
business at the same time, the 
ministry’s news portal Shata 
reported.
Fatemi Amin made the re-
marks in a meeting with the 
board members of Iran Cham-
ber of Guilds on Sunday.
“With the establishment of 
the Industry Ministry’s new 
organizational structure, the 
real integration of the minis-
tries of industry, mines and 
commerce has taken place, 
and the methods of govern-
ance have changed and been 
updated,” the minister said.
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The value of Iran’s non-oil trade rose 
25 percent during the ninth month 
of the current Iranian calendar year 
(November 22-December 21, 2021), 
as compared to the same month 
in the past year, the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that 13.172 mil-
lion tons of non-oil commodities 
worth $8.951 billion were traded 
in the ninth month, indicating also 
three percent growth in weight.
The official put the non-oil export at 
9.593 million tons valued at $4.041 
billion in the ninth month, with 23 
percent growth in value and 0.5 per-
cent rise in weight year on year.
He further put the monthly non-oil 
import at 3.579 million tons worth 
$4.91 billion, indicating 27 percent 
rise in value and 19 percent growth 
in weight.
As previously announced by the 
acting head of IRICA, the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent 
during the first nine months of the 
current year (March 21-December 
21, 2021), as compared to the same 
period of time in the past year.
Alireza Moghadasi said that Iran has 
traded over 122.5 million tons of 
non-oil products worth $72.1 billion 
with other countries in the men-
tioned period, IRNA reported.
According to Moghadasi, the weight 
of trade in the mentioned period also 
grew by 11 percent in comparison to 

the figure for the previous fiscal year.
The official put the nine-month non-
oil exports at 92.3 million tons val-
ued at $35.1 billion, with a 40-per-
cent rise in value and eight percent 
growth in weight.
He noted that the value of the coun-
try’s non-oil exports in the first nine 
months of the current year has ex-
ceeded the total value of exports 
in the previous year and the figure 
is expected to reach $47 billion by 
the end of the current calendar year 
(March 20, 2022).
Moghadasi said the value of Iran’s 
non-oil trade with foreign partners is 
expected to reach $98 billion by the 
yearend.
According to the official, petro-
chemical products accounted for 
42 percent of the total value of the 
exports in the said time span, with 
42.4 million tons worth $14.7 billion 
of the said products being exported 
to foreign markets.
He said major export destinations 
of the Iranian non-oil goods were 
China, Iraq, Turkey, the United Arab 
Emirates (UAE), and Afghanistan.
Moghadasi further announced that 
the Islamic Republic imported 30.1 
million tons of non-oil commodities 
worth $37 billion in the first nine 
months of the present year, with a 
37-percent growth in value and a 
20-percent rise in weight year on 
year.
The United Arab Emirates was the 
top exporter to Iran in the said pe-
riod, followed by China, Turkey, Ger-
many, and Switzerland, he stated.
According to the IRICA acting head, 
out of the total non-oil goods import-
ed into the country in the first nine 
months of this year, 23.1 million 
tons worth $12.4 billion were basic 
goods, which indicate an increase of 
32 percent in weight and 61 percent 
in value, year on year.

Monthly non-oil trade value up 25% yr/yr

Iranian Parliament on Sunday ap-
proved the general outlines of the na-
tional budget bill for the next Iranian 
calendar year (begins on March 21), 
allowing the government to eliminate 
the subsidized foreign currency ex-
change rate.
The bill was approved during the 
open session of the parliament with 
174 votes in favor, 76 votes against, 
and six abstentions, IRNA reported.
Prior to the voting, President Ebra-
him Raisi how attended the parlia-
ment session to defend his admin-
istration’s proposed budget bill said 
the government plans to continue 
providing subsidized foreign cur-
rency (at 42,000 rials per US dollar) 
for the imports of basic goods in the 
next few months, saying the condi-
tion should be right for eliminating 
subsidized exchange rate.
“Subsidized exchange rate is the 
main concern of the government and 
[we] will continue [providing] it in the 
next few months until the conditions 
are ready,” Raisi said.
Iran currently uses three different 
exchange rates: the official subsi-
dized rate, the market rate, and a rate 
controlled by the Central Bank of Iran 
(CBI) available to importers and ex-
porters of essential goods. The latter 
is known as the NIMA rate.
In February 2021, while Iran’s parlia-

ment was debating the government’s 
budget bill for the current Iranian 
calendar year (started on March 21, 
2021), lawmakers proposed the elim-
ination of the subsidized exchange 
rate, however, the government of 
President Hassan Rouhani rejected 
the proposal and insisted on using 
the subsidized rate, arguing that its 
discontinuation would lead to major 
inflationary impulses in the economy.
Speaking at the parliament Raisi not-
ed that the government has decided 
to continue the allocation of subsi-
dized foreign currency for the import 
of basic goods despite the fact that all 
the resources considered for the allo-
cation of such currency in the current 
year’s budget bill have been already 
spent. The government had allocated 
$8 billion for subsidized foreign cur-
rency in the current year budget bill 
and the parliament had authorized 
the government to provide this subsi-
dy either directly to people or allocate 
it for the imports of basic goods.
Raisi stated that since all the budget 
for the subsidized foreign currency 
in the current fiscal year has already 
been paid, according to the national 
law the government is not obliged to 
continue its allocation in the current 
year, however, “The government de-
cided to continue to do so because 
people’s livelihood is the red line.”

Govt. gets Parliament’s approval for 
eliminating subsidized forex rate



Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
(IRISL) is ranked 14th in Alphaliner’s 
latest list of the world’s top 100 ship-
ping lines published on January 7.
Based on the provided data, IRISL 
has climbed one place from 15th in 
the entity’s list for the previous year. 
The IRISL’s capacity now takes up 0.6 
percent of the world’s total shipping 
capacity.
The Alphaliner Top 100 is the ranking of 
the largest container or liner operators 
in terms of global capacity, taking into 
account the fleets of virtually all of the 
container operators worldwide.
In 2018, IRISL stood at the 19th place 
in Alphaliner’s Top 100 ranking, while 
the company held 22nd place in its 
preceding year.
According to IRISL Head Moham-
madreza Modares Khiabani, IRISL cur-
rently has 150 active vessels, of which 
32 are bulk carriers, 30 are container 
vessels, 22 are cargo carriers of gener-

al goods, 18 are service and passenger 
vessels, two are roll-on/roll-off, and 
three barges.
This year, the world’s largest container 
shipping company, the Danish Maersk 
has slid to the second place in the list 
of the world’s top 100 container/lin-
er operators giving the first place to 
Swiss-Italian Mediterranean Shipping 
Company (MSC).
Geneva-based MSC held second place 
in the previous year’s ranking.  Based 
on Alphaliner’s latest data, the company 
now owns 645 ships with a total con-
tainer capacity of 4,284,728 TEU.
French container transportation and 
shipping company CMA CGM S.A. is 
ranked third with a total capacity of 
3,182,157 TEU.
With 479 vessels and a total capac-
ity of 2,932,779 TEU, the Chinese 
state-owned China Ocean Ship-
ping Company, known as COSCO 
or COSCO Group is ranked as the 

world’s fourth-biggest shipping 
company.
Back in October 2021, Modares Khiaba-
ni had said that maritime transportation 
conducted by the IRISL fleet in the first 
five months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-August 22, 2021) 
increased by 43 percent compared to 
the previous year’s same period.
“During the first five months of the 
current year, the revenue from foreign 
maritime transportation reached about 
$431 million to register a 100-percent 
growth compared to the same period of 
the previous year,” he said at the IRISL’s 
annual general assembly on October 
10, 2021.
The official stated that sanctions re-
strictions along with the outbreak of 
coronavirus pandemic had a negative 
impact on the country’s shipping per-
formance during the previous Iranian 
calendar year.
He described the sanctions as a debili-
tating factor in the way of IRISL activi-
ties, saying that “sanctions have made 
it difficult for us to supply parts for the 
vessels and also have significantly in-
creased insurance costs.”
“IRISL has conducted 21 percent of 
the country’s total maritime transport 
this year, and fortunately, during these 
five months, not only the shipping per-
formance of the IRISL has improved 
compared to the previous year, but also 
the situation of the group (IRISL) has 
improved much compared to [the Irani-
an calendar year] 1398 (ended in March 
2020),” he said.
According to the official, the share of 
IRISL in the country’s total maritime 
transportation was 18 percent in the 
previous Iranian calendar year.

Iranian expats 
launch 200 domes-
tic startups
Over 200 startups have been 
launched by Iranian entrepre-
neurs abroad, creating employ-
ment opportunities for 2,400 
graduates so far.
The cooperation program with 
Iranian specialists and entrepre-
neurs abroad is one of the plans 
designed and implemented by 
the Vice Presidency for Science 
and Technology to cooperate 
with Iranian elites abroad.
Over the past four years ago, one 
of the basic programs has been 
the creation of suitable condi-
tions for the attraction of Iranians 
abroad, including specialists, 
elites, investors, and entrepre-
neurs in various businesses, but 
the scope in accordance with the 
requirements of the time and 
necessities has become more 
widespread.
This program is being imple-
mented with the aim of using 
the scientific and professional 
capacity of Iranian researchers 
and specialists and establishing 
relations with selected scientif-
ic, technological, and industrial 
centers of the country.
So far, more than 2400 Iranian 
expatriates have cooperated with 
scientific and industrial centers 
in the country in the path of sci-
entific and technological devel-
opment.
Research and technological pro-
jects such as postdoctoral, tech-
nology start-ups, and holding 
lectures and specialized work-
shops to help Iranian experts 
abroad communicate effectively 
with selected science and tech-
nology centers, are among the 
goals of this program.
The progress, made in startups, 
research, and academia since 
2015, has led to the return of 
2,000 Iranian specialists and 
graduates from 400 prestigious 
and top universities in the world.
Iran has also implemented a plan 
to return elites from the top 100 
universities in the world. Through 
a national model, the facilities are 
provided for their return by creat-
ing technology parks, innovation 
centers, and factories.
The plan was able to bring back 
2,000 Iranian students from 
around the world over a three-
year period.
About 500 Iranian researchers 
have returned home over the 
past four years to transfer their 
knowledge and expertise to the 
country’s universities, according 
to the vice presidency for science 
and technology.

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

Iran oil revenues in-
creased significant-
ly in recent months: 
NIOC head

Head of National Iranian Oil 
Company (NIOC) Mohsen Kho-
jasteh-Mehr has said the coun-
try’s oil revenues have increased 
significantly over the past few 
months and the country has 
received the payment for all its 
crude oil sales since the new 
government administration, 
Shana reported on Sunday.
“In the thirteenth government, 
part of the country’s lost oil 
markets has been revived and 
we have received the payment 
for all the oil we have sold so 
far,” Khojasteh-Mehr said.
According to the official, the pri-
vate sector is also contributing 
greatly to the country’s current 
oil sales.

TEDPIX down 25,000 points on Sunday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 25,679 
points to 1.336 million on Sunday.
As reported, over 4.833 billion se-
curities worth 28.049 trillion rials 
(about $96.72 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dopped 
20,428 points, and the second mar-
ket’s index fell 46,682 points.
TEDPIX rose 38,000 points (2.7 

percent) to 1.397 million in the past 
Iranian calendar week (ended on Fri-
day).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Saipa 
Company, Social Security Invest-
ment Company, National Copper 
Company, and Barekat Pharmaceu-
tical Group were the most widely 
followed ones.
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Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi paid a visit to the 
province of Mashhad and met with 
ordinary people there.
Ayatollah Raisi, who traveled to 
the holy city of Mashhad on Fri-
day morning to attend a meeting 
of the National Working Group on 
Pilgrimage, appeared in the Youse-
fzadeh neighborhood in one of the 
suburbs of Mashhad in the after-
noon.
At the same time as the evening 
prayer, the President attended the 
congregational prayers in the Ja-
vad al-Ae’meh (AS) Mosque in the 
neighborhood and then gave short 
speeches to the locals and worshi-
pers at the mosque.
At the end of the ceremony, the 
people expressed their views and 
problems to Ayatollah Raisi direct-
ly.
Addressing the people of Youse-
fzadeh neighborhood on the out-
skirts of Mashhad amongst and 
the worshipers at Javad Al-Ae’meh 
Mosque (AS), Ayatollah Raisi de-
scribed marriage, employment, 
and housing as three important 
issues for the young people and 
said, “God willing, we can solve 
these three problems.”

Referring to the problems of sub-
urban areas in the city of Mashhad, 
the president said, “Some villagers 
come to the cities because they 
feel that staying in the village will 
not solve their problems.”
Referring to the government’s 
plan to activate the rural economy, 
Ayatollah Raisi said, “If the rural 
economy is activated, the villag-
ers themselves are not satisfied to 
come to the city.”
Ayatollah Raisi said, “Mashhad is 
a city that receives immigrants. 
People come from different plac-
es, and you cannot tell them not to 
come, and now that they come, a 
step must be taken to solve their 
problems.”
Referring to his visit to Nematabad 
neighborhood of Mashhad, Aya-
tollah Raisi said, “In some areas 
of this neighborhood, there is no 
urban structure at all and it is nec-
essary to give an order to the con-
struction of these neighborhoods.”
The president said that the gov-
ernment, while paying attention 
to the housing problem, is also 
sensitive to the problem of youth 
unemployment, according to the 
official website of the Iranian pres-
idency.

Ayatollah Raisi visits Mashhad

A positive attitude is important for 
ensuring that you have a fulfilling and 
enjoyable life. 
Understanding the Importance of a 
Positive Attitude 
Understand that a positive attitude will 
reduce negative emotions. Having a 
positive attitude will help you experi-
ence plenty of positive emotions. 
Recognize the link between positive 
emotions and physical health. Re-
search suggests that stress and other 
negative emotions can contribute to 
health issues such as coronary heart 
disease.[1] [2] Replacing negative 
emotions with positive ones can im-
prove your overall well-being. 
Link positivity, creativity and attention. 
In addition to physical benefits, a posi-
tive attitude produces a “broad, flexible 
cognitive organization and ability to 
integrate diverse material.” [4] These 
effects are linked to increases in neu-
ral dopamine levels,[5] which improve 
your attention, creativity, and ability to 
learn. Positive emotions also improve 
a person’s ability to cope with difficult 

situations.[6] [7] [8] 
Recover from negative life events more 
quickly. Building and maintaining a 
positive attitude can help you be more 
resilient to negative life events such as 
trauma and loss. 
Method 2 
Taking Time for Self-Reflection   
Recognize that change takes time. 
Think of building a positive attitude in 
the same way that you think of building 
strength or developing fitness. It’s an 
endeavor that takes consistent effort. 
Identify and nurture your strongest 
qualities. Focus on your strengths to 
help create more positive emotional 
experiences. In turn, this will make 
handling adversity easier. 
Make a list of things you enjoy doing or 
things you’re good at. Try to do some 
of these things regularly. This will build 
up your reserve of positive experienc-
es.
Write in a journal. Studies show that 
self-reflection can be an effective learn-
ing and teaching tool in school and 
work settings.[11] Self-reflection can 

be used to help develop a positive at-
titude as well. Writing down your feel-
ings and thoughts can help you recog-
nize your behaviors and responses. 
At first, it might seem strange or awk-
ward to write self-reflections. But with 
time and practice, you’ll recognize 
some behavior and emotional patterns 
in your writing. This will help you target 
areas that may be blocking you from 
your goals.
Write about positive things in your day. 
Review the day and find positive things 
about it. These can include things that 
made you happy, proud, awestruck, 
grateful, calm, content, pleased, or any 
other positive emotion. 
Write about moments when you had 
negative emotions. Identify moments 
in your day when you experienced neg-
ative emotions. These might include 
guilt, shame, embarrassment, frustra-
tion, disappointment, fear, or disgust. 
Do any of these thoughts seem ex-
treme? Perhaps you are mortified for 
spilling coffee on your boss. Do you 
think that you’ll be fired because of 

the incident and you’ll never be able to 
find a job again? Extreme reactions to 
everyday occurrences can block more 
positive, productive thinking. 
Reframe negative moments as positive 
ones. Look over your list of negative 
moments. Spend time reframing these 
moments in a way where you can get 
positive (or at least neutral) emotions 
out of these experiences. 
For example, if you experienced road 
rage on your drive home, reframe the 
other driver’s intentions as making an 
honest mistake. If you felt embarrassed 
about something that happened during 
the day, think about how it was actu-
ally a silly or laughable situation. Even 
if your boss was upset about having 
coffee spilled on him, mistakes happen 
from time to time. With any luck, may-
be your boss will see the humor in it 
also.
Draw on your “happiness reserves.” 
Enhanced coping skills lead to in-
creased positive emotions over time.
[12] The benefits you receive from 
experiencing positive emotions are 

durable. They last far longer than the 
amount of time you experience happi-
ness. You can draw on these “happi-
ness reserves” at later moments and 
different emotional states. 
Remember that everyone experiences 
life issues. It’s important to remember 
that everyone goes through both lit-
tle and huge life issues, so you’re not 
alone. Reframing your extreme reac-
tions does take practice, as well as time 
to adjust and accept. But with practice, 
it is possible that you can let go of lit-
tle things. You’ll be able to look at the 
larger issues with a level head and see 
them as opportunities to learn. 
Tame your inner critic. Your “inner crit-
ic” can hurt your progress in building a 
positive attitude.[13] 
For example, perhaps your inner critic 
called you a dummy for spilling coffee 
on your boss. Your inner critic puts you 
down all the time and is nasty to you. 
Reflect on the times your inner critic 
says things like this. You will gain more 
insight into the times and situations 
when your inner critic comes out.

How to Build a Positive Attitude
By: PARISA JAMADISource: https://www.wikihow.com/Build-a-Positive-Attitude
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وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطالعات 
این اجالس در ایران برگزار خواهد شد 
و درصورتی که در اصفهان برگزار شود 
از تمام ظرفیت های استانداری استفاده 
خواهیم کرد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان بابیان 
اینکه این جلسه به صورت تخصصی 
در مورد صادرات به کشور عمان برگزار 
شد و مطالب مفیدی در آن ارائه شد 
اظهار داشت: سیاست ما برای تحقق 
و حمایت از برگــزاری این اجالس در 
استان اصفهان است و مذاکرات الزم 
در این خصوص را با استاندار اصفهان 
انجام خواهد شد و از همه ظرفیت های 
اســتانداری برای برگــزاری اجالس 
استفاده خواهیم کرد. وی اضافه کرد: 
هیچ مشکلی برای پیگیری برگزاری 
هیات مشترک در اصفهان وجود ندارد 
و برای اســتفاده حداکثری از بخش 
خصوصی استان اصفهان در این هیات، 

اعالم آمادگی می کنیم.

  گردشگری سالمت پیشران 
و شــروعی برای توسعه روابط 
تجــاری اصفهــان بــا دیگر 

کشورهاست
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: گردشگری 

سالمت پیشــران و شــروعی برای 
توسعه روابط تجاری اصفهان با دیگر 
کشورهاست؛ گردشــگری سالمت 
)توریسم سالمت( در اصفهان خیلی 
کم موردتوجه قرارگرفته که در آینده 

باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
نقش افزود: پیشرفت هایی که امروز در 
شیراز درزمینهٔ گردشگری رخ داده به 
دلیل گردشگری سالمت انجام شده 
است و درصورتی که این گونه روابط بین 
اصفهان و دیگر کشورها شکل بگیرد 
به خودی خود موجب توسعه ارتباطات 

تجاری این استان خواهد شد.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان خاطرنشــان 
کــرد: ۸۵ درصد گردشــگرانی که از 
کشــور عمان به ایران سفر می کنند 
درزمینهٔ سالمت اســت و ۸۰ تا ۹۰ 
درصد گردشگران ســالمت از عراق 
به مشــهد می روند که آمــار باالیی 
محسوب می شود و نشانگر این است 
که درصورتی که از این ظرفیت استفاده 
کنیم پرواز اصفهان به عمان هم برقرار 

خواهد شد.
وی ادامه داد: باید بــا محوریت اتاق 
بازرگانی، ورود جــدی در این قضیه 
داشته باشیم تا بسیاری از درگاه های 
دیگر در استان اصفهان همانند شیراز و 

مشهد، گشوده خواهد شد.
نقش تأکید کرد: گردشگری سالمت، 
کلیدواژه و پیشرانی بسیار مؤثری برای 
گردشگری در اســتان اصفهان است 
که باید در این زمینه سرمایه گذاری 
الزم انجام شــود تا اتفاق های بعدی 
آن محقق شــود. وی اضافــه کرد: 
کمبودهایــی درزمینــهٔ معرفــی 
ظرفیت های اصفهان وجود دارد که 
با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان هم 
می توان در این زمینه اقدامات خوب 

و مؤثری انجام داد.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفت: معرفی 
این اســتان در ســطح بین الملل را 
باید با اســتفاده از فضــای مجازی با 
ارائه محتواهای جذاب و با قالب های 
جدید و جذاب ارائه دهیم و درزمینٔه 
گردشــگری ســالمت باید به طور 
کامل تخصصی و به ویــژه در حوزه 

دندانپزشکی سرمایه گذاری کنیم.
وی افزود: شرکت های فعال درزمینٔه 

گردشگری استان می توانند بسته های 
مشــترک و کاملی درزمینهٔ صنعت، 
تفریحی و زیارتی و سالمت را همانند 
مشهد به گردشگران خارجی طراحی 

و ارائه دهند.
نقش با اشــاره به اینکه جای خالی 
مجموعه های درمانی و پزشــکان در 
این جلسه احساس می شــود بیان 
کرد: این استان درزمینهٔ دندانپزشکی 
حرف های زیادی بــرای گفتن دارد 
و درصورتی کــه شــیراز درزمینــهٔ 
چشم پزشکی مطرح است، اصفهان 
هم در این زمینــه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
وی بابیان اینکه باید یک گروه کاری 
کارشناسی به صورت ویژه در این زمینه 
بررسی های الزم را انجام دهند اظهار 
داشت: اصفهان درزمینهٔ دندانپزشکی، 
ظرفیت های بسیاری به ویژه درزمینٔه 
زیبایی و ایمپلنت هــای دندانی دارد 
که باید روی موضوع دندانپزشکی و 
گردشگری سالمت در اصفهان تمرکز 

کنیم.
همچنین رییس سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان اصفهان در این جلسه 
اظهار داشت: زیرساخت های ارزشمند 
و خوبی درزمینهٔ گردشگری سالمت 
در این استان وجود دارد که تاکنون 

به درستی معرفی نشده است.
ایرج موفق بیان کرد: در جلســه های 
بعدی این کارگــروه از متخصصان و 
صاحب نظــران در حوزه ســالمت 
دعوت خواهیم کرد تــا بتوانیم این 
کار را عملیاتی کنیــم. وی ادامه داد: 
به طورقطع وقتی که زمینه سوددهی و 
اقتصادی برای شرکت های هواپیمایی 
خصوصی و دولتی وجود داشته باشد 
از برقراری این پروازها از این اســتان 
استقبال خواهند کرد. کارگروه توسعه 
صادرات استان روز یکشنبه با حضور 
مدیران برخی دســتگاه های اجرایی 
و برخی از مســووالن شــرکت های 
حوزه صادرات در سالن جلسات اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نزدیک 
به ۲۵ درصد صادرات ایران به عمان از استان اصفهان است و این 
دلیل محکم و موثری برای برگزاری اجالس مشترک ایران و عمان 

در این استان محسوب می شود.
امیررضا نقش در کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: قول های مختلفی برای برگزاری اجالس مشترک 
ایران و عمان مطرح شده اما هنوز مشخص نیست که این اجالس 

در عمان یا ایران یا اصفهان برگزار شود.
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رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تأکید بر اینکه بازار در انتظار ریزش 
شدید قیمت طال و سکه اســت، گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز، اونس 
جهانی و نتیجه مثبت از مذاکرات وین قیمت طال و سکه در روزهای آینده 
نزولی خواهد بود. هوشنگ شیشه بران با بیان اینکه این روزها همه چیز 
برای کاهش قیمت طال و سکه در حال رقم خوردن است، اظهار کرد: قیمت 
اونس جهانی با ۳۲ دالر کاهش نسبت به هفته گذشته به ۱۷۹۸ دالر رسید 
و به دلیل تعطیلی بازار جهانی در همین رقم ثابت ماند. وی افزود: از طرفی 

نرخ دالر این روزها کاهشی شده، به طوری که در صرافی ملی قیمت فروش 
دالر به رقم ۲۶ هزار و ۸۳۸ تومان رسید. رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
تاکید کرد: خوشبختانه خبرهای مثبت مذاکرات وین باعث شده تا قیمت 
دالر کاهشی شود که طبیعتاً تأثیر آن بر نرخ طال و سکه نیز تأثیرگذار بوده 
است. وی البته تصریح کرد: خبر آزاد شدن ۵ میلیارد دالر از منابع ارزی 

بلوکه شده ایران نیز خبر خوبی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
شیشه بران افزود: قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید با ۳۵۰ هزار تومان 

کاهش نسبت به چند روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، 
ســکه طرح قدیم نیز با ۳۵۰ هزار تومان کاهش ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان معامله شد، نیم سکه نیز با ۷۰ هزار تومان کاهش به ۶ میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان رسید و ربع سکه نیز با ۱۲۰ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان رسید. نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان پیش بینی کرد: با 
توجه به کاهش نرخ ارز، اونس جهانی و خبرهای مثبت از نتیجه مذاکرات 

وین قیمت طال و سکه در روزهای آینده نزولی خواهد بود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
خبر داد:

بازار در انتظار 
ریزش شدید قیمت 

طال و سکه

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: 
درآمد گمرک این اســتان در 
سال جاری ۱۷۶ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
 رسول کوهستانی پزوه افزود: 
گمرک استان در مدت یادشده 
۶ هزار و ۴۷۸ میلیــارد ریال 
درآمد داشــت که نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۷۶ 
درصد افزایش نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه ارزش واردات 
کاال از گمرک استان در ۹ ماه 
امســال در مقایســه با مدت 
مشــابه پارســال ۵۳ درصد 
افزایش یافت اظهار داشت: در 
این مدت ۸۷ هزار و ۳۳۱ تن 
کاال بــه ارزش ۴۵۹ میلیون و 
۲۶۷ هزار دالر از طریق گمرک 
استان اصفهان ترخیص شد که 
از لحاظ وزنــی ۲۳ درصد و از 
حیث ارزش ۵۳ درصد افزایش 

داشته است.
مدیــرکل گمــرک اصفهان 
ادامه داد: تشــریفات واردات 
در این مدت از طریق گمرک 
اســتان ۴۵ هزار تن و ارزش 
۲۷۱ میلیون و ۸۰۸ هزار دالر، 
گمرک اختصاصــی مجتمع 
فوالد مبارکه ۳۶ هــزار تن و 
به ارزش ۱۷۴ میلیون و ۹۶۴ 
هزار دالر و گمرک اختصاصی 
ذوب آهن پنج هــزار تن و به 
ارزش ۱۲ میلیون و ۴۹۴ هزار 

دالر بوده است.
وی با بیان اینکه ۳۶ شــرکت 
 )AEO( فعال مجــاز اقتصادی
و ۳۵ باب انبار اختصاصی زیر 
کلید گمرک اســتان اصفهان 
وجــود دارد اظهار داشــت: 
ماشــین آالت خطوط تولید، 
اجــزا و قطعات و مــواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی، 
بیشــترین کاالهای وارداتی 
گمرک اســتان اصفهان را به 

خود اختصاص داده است. 
کوهســتانی پزوه بیــان کرد: 
در ۹ ماه ســال جــاری ۱۳۵ 
میلیــون دالر ماشــین آالت 
و دســتگاه های برقــی، ۱۱۸ 
میلیــون دالر ماشــین آالت 
مکانیکــی، ۵۳ میلیون دالر 
چدن و آهــن و فــوالد، ۲۳ 
میلیون دالر مواد پالســتیکی 
و ۲۰ میلیون دالر وسایل نقلیه 
)کامیــون( و اجــزا و قطعات 
خــودرو از طریــق گمرکات 
استان اصفهان ترخیص شده 

است.
 وی درخصــوص مهم تریــن 
کشــورهای صادر کننده کاال 
به مقصــد گمــرک اصفهان 
تصریح کرد: طــی این مدت 
چین ۱۴۳ میلیون دالر، آلمان 
۷۳ میلیــون دالر، ترکیه ۵۶ 
میلیون دالر، امــارات متحده 
عربی ۳۹ میلیــون دالر و هند 
۳۸ میلیون دالر مبداء واردات 
کاال به مقصد گمرکات استان 

اصفهان بوده اند.
 مدیرکل گمــرک اصفهان در 
زمینه تسهیالت گمرک افزود: 
با ارائه بسته حمایت از تولید؛ 
پشــتیبانی ومانع زدایی ها و با 
اطالع رسانی مؤثر آن و افزایش 
 )AEO( فعاالن مجاز اقتصادی
در ۲ سال گذشته از ۴ شرکت 
)ســال ۹۸( به ۳۶ شــرکت 
توانسته ایم تسهیالت متنوعی 

به آنها ارائه می کنیم. 
وی تاکید کرد: با ایجاد ۳۵ باب 
انبارهای اختصاصی زیر کلید 
گمرک در واحدهای تولیدی 
اســتان اصفهان، هزینه های 
تخلیه، بارگیــری، انبارداری، 
دمــوراژ همچنیــن زمــان 
ترخیص مواد اولیه واحدهای 
تولیدی به نحو چشــمگیری 

کاهش یافته است.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۷6 درصدی 
درآمد گمرک استان

 اخبار اصفهان:   آلودگی پا از گلوی شــهرها برنمی دارد. تازه 
در برخی شــهرها پایش را هم فشــار می دهند تا اگر شهامتی یا 
شجاعتی مانده با همان دود ناشــی از آلودگی سه نقطه. این در 
حالی است که داستان مصرف سوخت مازوت به جاهای باریکی 
کشیده شده اســت. محمد نورصالحی، در نطق پیش از دستور 
بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر استفاده از مازوت را 
اشتباه خواند و سخنگوی پاالیشگاه اصفهان محمدصادق حاجیان 

آن را تکذیب کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: باوجود همه اعتراضات 
در پاالیشگاه اصفهان سوخت مازوت به صورت محدود به دستور 
برخی مسئوالن شروع شده و این تصمیم اشتباه است و اصفهان 

نباید با دیگر کالن شهرها مقایسه شود.
محمد نورصالحی، در نطق پیش از دســتور بیســت و پنجمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان، با اشاره به تشدید 
دوباره آلودگی هوا در روزهای اخیر، اظهــار کرد: بیش از اعمال 

محدودیت ها و اعالم اطالعیه ها، باید به فکر حل مشکل باشیم.
وی افزود: آن گونه که گفته می شــود در اجرای قانون هوای پاک 
بیشــتر از ۱۰ درصد دســتگاه ها به تکالیف خود عمل نکرده اند. 
صنایع و دســتگاه هایی که در این زمینه تکلیف خــود را انجام 

نداده اند باید شناسایی شوند.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: با وجود همه 
اعتراضات در پاالیشگاه اصفهان سوخت مازوت به صورت محدود 
به دستور برخی مسئوالن شروع شده، این تصمیم اشتباه است، 
اصفهان نباید با دیگر کالن شهرها مقایسه شود و اقداماتی نباید 

صورت گیرد که شرایط هوای اصفهان را از این بدتر کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شورای اسالمی شهر اصفهان، وی با بیان اینکه انتظار ما به عنوان 
نمایندگان مردم در شورای اسالمی شــهر اصفهان این است که 
وضعیت آب با حساسیت دنبال شود، گفت: شرایط ایجاب می کرد 
که در بودجه ۱۴۰۱ برای پایداری آب زاینده رود ردیفی دیده شود 
که تاکنون پیش بینی نشده است. اگرچه کارگروه هایی در تهران 
به دستور رئیس جمهور در حال فعالیت هســتند، اما امیدواریم 

اقدامی عملی در این زمینه انجام شود.
نورصالحی با تأکید بر لزوم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری بیان 
کرد: توجه ویژه به بافت فرسوده و تاریخی مدنظر شورای اسالمی 
شهر اصفهان است. امیدواریم سازوکار قانونی برای تشکیل این 
ستاد ایجاد شــود. قوانین موجود کافی است و باید به آن ها عمل 
کرد، ضمن اینکه حضور مدیریت کالن استان در این حوزه بسیار 

راهگشا است.

استفاده از مازوت در پاالیشگاه اصفهان را تکذیب می کنم
سخنگوی پاالیشگاه اصفهان با تکذیب شایعه استفاده از سوخت 
مازوت در این صنعت گفت: اگرچه با کمبود گاز مواجه هستیم، 
اما با محدود کردن برخی عملیات های خود، در مصرف سوخت 
گاز صرفه جویی می کنیم. محمدصادق حاجیان در گفت وگو با 
ایسنا، درباره استفاده از سوخت مازوت در پاالیشگاه اصفهان که 
از سوی رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان مطرح شد، اظهار 
کرد: متاسفانه رئیس شورای شهر اصفهان اطالعی از این موضوع 
ندارد و در حال حاضر به دنبال نامه نگاری با شورای شهر هستیم 
تا پیش از هر گونه صحبتی، با اطالع و به روز نسبت به آن اطالع 

رسانی کنند.
وی با تأکید بر اینکه پاالیشگاه اصفهان در حال حاضر از سوخت 
مازوت استفاده نمی کند و از سوخت گاز استفاده می کند، تصریح 
کرد: اگر حتی ذره ای سوخت مازوت استفاده کنیم، محیط زیست 
به شدت با پاالیشگاه اصفهان برخورد می کند. سخنگوی پاالیشگاه 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر پاالیشگاه اصفهان به صورت 
کامل از سوخت گاز استفاده می کند، تصریح کرد: در حال حاضر 
تمام اطالعات پاالیشــگاه به صورت آنالین توسط محیط زیست 

رصد می شود.
وی با درباره اینکه آیا پاالیشگاه با کمبود گاز مواجه است یا خیر، 
گفت: اگرچه با کمبود گاز مواجه هســتیم، اما با محدود کردن 
برخی عملیات هــای خود، در مصرف ســوخت گاز صرفه جویی 

می کنیم.
حاجیان درباره احتمال اعمال محدودیت تأمین گاز، اظهار کرد: 
در آن زمان تصمیم گیری الزم انجام خواهد شد و در صورت نیاز، 
محیط زیســت و مقامات استان اجازه اســتفاده از سوخت دوم 
مازوت را می دهند. وی با تأکید بر اینکه به طور قطع پاالیشــگاه 
به صورت خودسر نمی تواند از سوخت مازوت استفاده کند، گفت: 
در حال حاضر پاالیشگاه اصفهان در کوره های خود مشعل مازوت 
سوز ندارد. سخنگوی پاالیشــگاه اصفهان درباره مازوت تولیدی 
پاالیشگاه اصفهان و مورد استفاده آن، گفت: مازوت جزو تولیداتی 
است که باید تحویل در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی داده 
شود و پاالیشگاه اصفهان هیچ اطالعی نسبت به اینکه مازوت کجا 
مصرف می شــود، ندارد. وی گفت: طبق قانون خصوصی سازی 
پنج فراورده نفتی همچون مازوت، بنزین، گازوییل و ... باید تنها 
تحویل دولت داده شــود، چراکه دولت به آن سوبسید می دهد و 
با وجودی که پاالیشگاه اصفهان اکنون شرکتی خصوصی است، 

توان و اختیار فروش مازوت در بازار را ندارد.
حاجیان افزود: شرکت فراورده های نفتی با انتقال سوخت مازوت 
تولیدی پاالیشــگاه اصفهان به خلیج فارس، آن را به کشورهای 

دیگر صادر می کند.

گزارش روز

 رئیس شورای اسالمی شهر استفاده از مازوت را اشتباه خواند و سخنگوی پاالیشگاه اصفهان آن را تکذیب کرد:

مازوت بازی در آسمان اصفهان!

اقتصاد استان

معاون اقتصادی استانداری در کارگروه توسعه صادرات:

۲۵ درصد صادرات ایران به عمان از استان اصفهان است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفتگوی خبری با شبکه 
خبر استان با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رونق 
تولید و بهبود فضای کسب و کار بیان کرد: در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ مانند ســال جاری ۵ واحد نرخ مالیات تولیدکنندگان 
تعدیل شده است و امیدواریم این حمایتی که از لحاظ مالی به 
واحدهای تولیدی می شود در بحث رونق تولید، اشتغال که یکی 
از دغدغه های دولت می باشد و همچنین افزایش درآمدها و ایجاد 

ارزش افزوده کمک کند.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان، با بیان اینکه تکریم 
ارباب رجوع از سیاست های محوری سازمان امور مالیاتی می باشد، 
گفت: ما اعتقاد داریم امور مالیاتی به میزان نرخ مالیاتی با مردم 
شریک است و در شرایط جدید به شدت بر اصل تکریم ارباب رجوع 
تاکید داریم. مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان در ارتباط با 
استرداد ارزش افزوده برخی از فعاالن اقتصادی عنوان کرد: در این 
بخش پیگیر هستیم و در اولین فرصت تالش کردیم به واحدهای 
تولیدی به لحاظ تأمین نقدینگی و استردادی که به موجب قانون 
رفع موانع تولید مکلف هستیم، رسیدگی کنیم و در این راستا 
جهت تسریع در امور کارگروه ویژه ای تشکیل گردیده است. وی 
افزود: در شرایط موجود صادرات در تأمین ارز کشور نقش مهمی 

دارد و نگرانی تولیدکنندگان به ویژه بخشی از تولید که منجر به 
صادرات می گردد برطرف خواهد شد.

مزیکی تصریح کرد: در ســازمان امور مالیاتی کشور هیچگونه 
نگرانی و مشکلی در تأمین بودجه جهت استرداد مالیات ارزش 
افزوده وجود ندارد و این بودجه به صورت متمرکز از منابع متمرکز 
در ستاد سازمان مالیاتی پرداخت می شود و هیچگونه تاثیری بر 
درآمد استانها نیز نخواهد داشت. مدیرکل امور مالیاتی استان با 
بیان اینکه بزودی مراحل رسیدگی به استردادها و استخراج آمار 
و اطالعات مورد نیاز آغاز و از سازمان امور مالیاتی کشور مطالبه 
بودجه خواهیم کرد. وی در ادامه بیان کرد: سعی سازمان بر این 
بوده که عمده پرونده های مالیاتی را بــر مبنای اظهارنامه های 

مودیان بپذیرد و تنها تعدادی از پرونده های بااهمیت را بر مبنای 
موتور ریسک و با توجه به اطالعاتی که در اختیار دارد گزینش 
و رســیدگی نماید که در ســال جاری تقریباً ۷۰ تا ۷۵ درصد 

اظهارنامه ها بر اساس خوداظهاری پذیرفته شده است
مدیرکل امور مالیاتی استان ورود به تراکنش های بانکی را یکی از 
اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس 
مواد ۱ و ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اجازه سازمان امور 
مالیاتی کشــور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که اگر اطالعات 
مؤدی مالیاتی با واقعیت تطبیق نداشته و حجم فعالیت را منعکس 
نمی کند بصورت موردی از بانک مرکــزی تراکنش های بانکی 
مؤدی را درخواست نماید و همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده به منظور تعیین دقیق ارزش افزوده از سال ۱۳۹۵ به 
بعد این اختیار را قانونگذار به سازمان مالیاتی داده که تراکنش های 
بانکی را از بانک مرکزی تقاضا نماید. مزیکی با بیان اینکه واحدهای 
تولیدی که به علت مشکالت مالیاتی کاهش فعالیت و احیاناً منجر 
به تعطیلی شده اند بصورت موردی بررســی می گردد و از تمام 
ظرفیت های قانونی برای حل مشکل آنان استفاده خواهیم کرد 
اظهار داشت: یکی از منابع تأمین درآمدهای مالیاتی مبارزه با فرار 

مالیاتی است و این مبارزه به تولید کمک می کند.
وی در پایان خطاب به تولید کنندگان وفعاالن اقتصادی سطح 
استان بیان داشتند: مادرکنار شماخواهیم بود حتماً مشورت های 
الزم رابه شماارائه می کنیم حتی اگر دستورالعمل وقانون جدیدی 

وضع واجراء شود

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفتگوی با شبکه خبر استان:

امور مالیاتی به میزان نرخ مالیاتی با مردم شریک است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از 
بزرگ ترین مشکالت واحدهای اقتصادی در 
تمام بخش هاســت، گفت: نوسانان قیمت ها 
اجازه نمی دهد فضای کســب وکار مشخص 

و شفاف باشد.
عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به مشکالت 
فضای کسب وکار کنونی کشور، اظهار کرد: 
یکی از مشکالت فضای کار و تولید، نوسانات 
قیمت هاســت که اجازه نمی دهــد فضای 

کسب وکار مشخص و شفاف باشد.
وی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از 
بزرگ ترین مشکالت واحدهای اقتصادی در 
تمام بخش هاست، تصریح کرد: از سوی دیگر 
تغییرات پی درپی دستورالعمل ها، مشکالتی 
برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده و به دلیل 
فساد اداری در بخش های مختلف نه تنها کار 
افراد در ادارات حل نمی شود، بلکه این شرایط 

انگیزه را بــرای بهبود فضای کســب وکار و 
گسترش سرمایه گذاری ها کاهش داده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با 
انتقاد از سیستم بانکی کشور، ادامه داد: یکی 
از مواردی که موجب بهبود فضای کسب وکار 
می شود، تسهیالت بانک ها است که متأسفانه 
درصد سپرده بانک ها نسبت به درصدی که 
وام می پردازند، بسیار متغیر است که این بر 
فضای کســب وکار تأثیرگذار منفی گذاشته 
است. ســهل آبادی با تأکید بر اینکه همواره 
یک استان بزرگ اقتصادی و صنعتی در حوزه 
کسب وکار نیز باید به صورت کیفی پیش رود، 
توضیح داد: در حال حاضر میزان تقاضای کار 
در اصفهان به دلیــل افزایش مهاجرت به آن 
باال است، از سوی دیگر این استان قابلیت های 
بسیاری در بخش های مختلف دارد و ما باید 
از این پتانســیل ها به صورت هماهنگ بهره 

ببریم. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
۱۲ شهر به لیست شهرهای استان اصفهان برای 

ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن اضافه شد.
علیرضا قاری قرآن با اعالم این خبر، اظهار کرد: از 
۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که ثبت نام طرح جهش تولید 
مسکن آغاز شد، تاکنون حدود ۱۹۳ هزار نفر در 
استان اصفهان متقاضی بهره مندی از مزایای این 

طرح بوده و اقدام به ثبت نام کردند.
وی با بیان اینکه بیشــترین استقبال مربوط 
به شــهر جدید بهارســتان با بیش از ۷۳ هزار 
ثبت نام بوده است گفت: تاکنون در شهر جدید 
فوالدشهر بیش از ۲۱ هزار نفر و در شهر جدید 
مجلسی نیز بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ نفر برای طرح 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: برای ۴۳ شهر از ۱۰۹ شهر استان 
اصفهان از همان آغاز در سامانه طرح نهضت ملی 
مســکن امکان ثبت نام وجود داشت و در حال 

حاضر نیز سامانه برای ۱۲ شهر دیگر این استان 
بازگشایی شده است.

وی افزود: بر این اســاس امکان ثبت نام برای 
شهرهای دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد، نایین، 
خالدآباد، بادرود، نیک آباد، محمدآباد، دهاقان، 
سمیرم، بیده و حنا فراهم شــده و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به سامانه در این شهرها اقدام 

به ثبت نام کنند.
قاری قرآن با اشــاره به اینکه برنامه این استان 
در طرح نهضت ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد 
نسبت به کشور است، تاکید کرد: براین اساس 
در سطح اســتان اصفهان برای یک سال نیاز 
به ســاخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد است که این 
عدد برای چهار سال به بیش از ۲۰۳۹۶۷ هزار 
واحد می رسد. وی ادامه داد: مطابق با این برنامه 
زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح 
استان اصفهان به صورت ساالنه چهار هزار و ۳۱۶ 

هکتار است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

نوسان قیمت ها؛ مانعی برای فضای کسب وکار شفاف
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

اضافه شدن ۱۲ شهر دیگر به لیست ثبت نام نهضت ملی مسکن



میزان سرمایه بانک گردشگری از 6000 میلیارد 
ریال به 15000 میلیارد ریــال معادل 2.5 برابر 

افزایش یافته است. 
افزایش سرمایه 150 درصدی بانک گردشگری، 
شهریور ماه امســال و پس از اخذ مجوز سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار و مجوز بانــک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران در اداره ثبت شرکتها، 

به ثبت رسیده است.
 افزایش سرمایه بانک که در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده تیرماه ســال 99 با حضــور اکثریت 
ســهامداران مصوب شــد، در جلســه مذکور با 
موافقت ســهامداران، افزایش ســرمایه بانک از 

مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به مبلغ 15 هزار میلیارد 
ریال از محل آورده نقدی به تصویب رســید. با 
ثبت افزایش سرمایه فوق الذکر، سرمایه شرکت 
به مبلــغ 15000 میلیارد ریال منقســم به 15 
میلیارد ســهم عادی یک هزار ریالــی با نام که 
تماماً پرداخت شده اســت، رسید و ماده مربوطه 
در اساسنامه نیز اصاح شده است. بر اساس این 
گزارش، بــا ثبت این مســتند تصمیمات تحقق 
افزایش سرمایه انتخاب شــده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس است.

بانک گردشگری با برنامه ریزی و اجرای افزایش 
ســرمایه از دو محل آورده نقــدی در فاز اول و 
تجدید ارزیابی دارایی ها در فاز دوم و به روز کردن 
ارقام تراز بانک، بر آن اســت تا صاحبان ســهام 
را به حقوق خود برســاند و ارزیابی عینی تری از 

پتانسیل های بانک ارائه دهد.
بانــک گردشــگری در مدت 11 ســال فعالیت 
خود در جهت رشد و ســودآوری تاش کرده و 
به عنوان یک بانک خصوصــی تمام عیار، خود را 
متعهد می داند که بهترین خدمات بانکی را برای 
ذینفعان فراهم کند. بانک گردشگری 100 شعبه 

در سراسر کشور دارد.
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اقتصاد نوین

افزایش 2.5 برابری سرمایه بانک 
گردشگری؛

از 6000 میلیارد ریال 
به 15000 میلیارد ریال

 ستاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری برای 
دسترســی کشــاورزان و شرکت ها 
به پهپادهــای ایرانی، تســهیات 
لیزینگی را به فعاالن حوزه کشاورزی 
ارائه می کند. به گزارش خبرگزاری 
مهر، یکــی از چالش هــای موجود 
برای توسعه نسل جدید کشاورزی، 
عدم دسترســی فعاالن این حوزه به 
تجهیزات و فناوری هــای کاربردی 
است. ســتاد توســعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
برای رفع این چالش، به میدان آمدند 
تا تســهیاتی را به فعاالن حقیقی و 

حقوقی حوزه کشاورزی بپردازند.
بر اســاس این همکاری قرار است، 
تسهیات لیزینگ به فعاالن حقیقی 
و حقوقی حوزه کشاورزی پرداخت 
شود. کشاورزان حقیقی نیز می توانند 
با ارائه پروانه کسب از خدمات مذکور 
بهره مند شــوند تا بتوانند خدمات 
پهپادی را با شرایط مناسب دریافت 

کنند.

توسطمعاونتعلمیانجاممیشود؛

ارائهتسهیالتلیزینگ
بهکشاورزانبرایتهیه

پهپادهایایرانی

علمی
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رئیس سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد 
اســامی واحد اصفهان گفت: دومین ایده بازار در 
حوزه های صنایع غذایی، گیاهان دارویی، باغبانی، 

دامپروری و رشته های مرتبط، برگزار می شود.
کامران صفوی در گفت وگو با ایســنا با اعام این 
خبر اظهار کرد: این رویداد با مشــارکت سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز 
رشد دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان و جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان به عنوان مشارکت کننده 
و حامی رویداد در تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در کشور پتانسیل باالیی در حوزه 
گیاهان دارویی وجود دارد، گفت: در استان اصفهان 
نیز مجموعه حوزه های فعال در این زمینه گسترده 
و حائز اهمیت است. دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
اصفهان با دارا بودن سرای نوآوری گیاهان دارویی 
و مرکز رشــد تخصصی و شــتاب دهنده گیاهان 
دارویی نقش فعال در این حــوزه دارد. مدیر مرکز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسامی واحد 
اصفهان هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی 
ایده های نو در حوزه گیاهــان دارویی اعام کرد و 
افزود: رویکرد ایده ها بیشتر فناورانه و ارائه طرح های 
نوین اســت. صفوی، مخاطبان این ایــده بازار را 
دانشجویان، فارغ التحصیان، اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و پژوهشــگاه ها و فناوران مراکز رشد و 
پارک های فناوری اعام کرد و گفت: صاحبان ایده 
در حوزه های کشــاورزی، منابع طبیعی و محیط 
https://sanka. زیست می توانند با مراجعه به آدرس

agrieng.org از مسیر ورود به سامانه آموزش )لینک 
ثبت نام در رویداد و اخذ گواهی حضور برای اعضای 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( و 
یا آدرس https://lms.agrieng.org )لینک ثبت نام 
برای غیراعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی( نسبت به ثبت ایده خود اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال ایده ها تا اول 
بهمن ماه است، بیان کرد: عاقه مندان می توانند در 
چارچوب محورهای صنایع غذایی، گیاهان دارویی، 
باغبانی، دامپروری و رشته های مرتبط ایده های خود 
را ارسال کنند. رئیس سرای نوآوری گیاهان دارویی 
دانشگاه آزاد اســامی واحد اصفهان خاطرنشان 
کرد: تقدیر از ایده های برتر، امکان استقرار در مراکز 
رشد فناوری دانشــگاه آزاد اسامی واحد اصفهان 
)خوراسگان( به همراه امکان دریافت هزینه نمونه 
سازی محصول تا سقف 100 میلیون ریال از جمله 

مزایای ویژه برای ایده های برگزیده است.
صفوی اضافه کرد: برگزیدگان با استقرار در مرکز 
رشد دانشگاه اصفهان امکان حضور در رویداد ملی 
گام دوم دانشگاه آزاد که اردیبهشت 1۴01 برگزار 

می شود را خواهند داشــت. وی، شتاب و تسهیل 
به منظور شناسایی افراد خاق و نوآور، آشنایی با 
فناوری های جدید و نوآورانه، هزینه بسیار پایین 
در مقایسه با تحقیق و توســعه، ریسک کمتر در 
مقایسه با تحقیق و توســعه و زمان بری کمتر در 
مقایسه با تحقیق و توسعه را از مزایای رویداد ایده 
بازار کشاورزی برای واحدهای تولیدی و خدماتی 
دانست و گفت: همچنین مزایای رویداد ایده بازار 
کشــاورزی برای نوآوران، فناوران و شرکت های 
صاحب فناور شامل مواردی از جمله کاهش ریسک 
تجاری سازی و دسترســی به بازار، کاهش زمان و 
هزینه در تیم سازی، شناسایی نیازها و چالش های 
فناورانه صنایع و واحدهــای تولیدی و خدماتی، 
دریافت جایزه و اعطای تسهیات مالی و مشاوره 

است.

رئیس سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان:

دومین ایده بازار گیاهان دارویی برگزار می شود
یارانهجدیدبهدینرسید،احتماالًبهمن!

تکــراِروتعــویقتحــول
امینسریزدی:   ماجرای یارانه و تغییرات آن تمامی ندارد. تازه مهم ترین نکته اش 
وعده های یارانه ای است که اظهارنظرکننده ها را در اخبار »ترند« می کند، مبحثی که 
گویا در بسیاری موارد هدف اصلی اظهارنظرکننده هاست تا اعمال تغییرات و اجرای 

جدی آنها.
بعد از یارانه معیشــتی، یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی هم دوشــنبه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شــود و با وجود اعام اولیه، یارانه جدید که احتماالً رقمی 
بین 90 تا 126 هزار تومان است در دی ماه پرداخت نشــده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، این در حالی 
است که منابع پرداخت این یارانه باید از محل حذف ارز ۴200 تومانی باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

این در حالی است که خوب به یاد داریم از سال 1۳۸9 تاکنون، سالهاست که در بیستم هر ماه یارانه نقدی ۴5 
هزار و 500 تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز می شود که تعدادشان به ۷۸ میلیون نفر در ماه می رسد. 
از آبان 1۳9۸ نیز با افزایش قیمت بنزین یارانه جدیدی تحت عنوان کمک معیشتی به چرخه یارانه ای ایران 

وارد شد و در دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بنا به تعداد خانوار پرداخت می شود.
اما در چند ماه اخیر که دولت بر برنامه خود برای اصاح وضعیت یارانه های پنهان تاکید داشــته و ماجرای 
حذف ارز ۴200 تومانی مطرح است، از سوی چند مرجع دولتی اعام شد که یارانه جدیدی در ازای این حذف 

ارزی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفته بود که حمایت نقدی بین 90 تــا حدود 120 هزار تومان 
است، پورمحمدی، معاون وی نیز بر پرداخت نقدی در جریان حذف ارز ۴200 تاکید کرده بود، اواخر آذرماه 
رضایی-معاون اقتصادی رئیس جمهوری- از پرداخت یارانه نقدی در اوایل دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ 
یارانه تا دو برابر رشد می کند اما ظاهراً زمان را مناسب اعام نکرده بود و در ادامه خاندوزی-وزیر اقتصاد- یارانه 

را رد نکرد ولی زمان آن را هم تائید نکرد.
پیگیری ها نشان داده بود که دولت در نظر دارد یارانه جدید را بین 90 تا 126 هزار تومان بین یارانه بگیران 
معیشتی که حدود 60 میلیون نفر هستند پرداخت کند که برای ۳0 میلیون نفر رقم 90 هزار و ۳0 میلیون 

نفر دیگر 126 هزار تومان است.
با این حال گفته می شد یارانه جدید همراه با یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد ولی در موعد واریز مشخص 
شد که خبری از این یارانه نیســت، ولی این مطرح بود که احتماالً تا آخرماه بررسی و پرداخت صورت گیرد 
که اکنون در آستانه پرداخت یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی هم اعام سازمان هدفمندی یارانه ها نشان 

می دهد، پرداخت محدود به همان مبلغ نقدی است و یارانه جدید پرداخت نمی شود.
بر این اساس با توجه به اینکه یارانه جدید برای یارانه بگیران معیشتی است احتماالً همزمان با واریز همان نیز 

پرداخت خواهد شد که پیگیری ها نشان می دهد ممکن است در آینده این پرداخت صورت بگیرد.
اما موضوع قابل توجه این است که پرداخت یارانه جدید باید از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴200 باشد که 
ظاهراً تاکنون حذفی صورت نگرفته اســت و احتماالً با پرداخت این یارانه، حذف ارز ۴200 تومانی هم باید 

آغاز شود.

یادداشت
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محققــان در یــک شــرکت 
دانش بنیان موفق به طراحی 
سامانه ای به همراه نرم افزار آن 
شدند که کشاورزان می توانند 
با اســتفاده از آن، آبیاری در 

کشاورزی را مدیریت کنند.
میترا اســمعیل زاده حسینی 
مدیرعامل یک شرکت دانش 
بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: با توجه به مباحث تغییر 
اقلیم و افزایش خشکسالی ها 
و همچنین برداشت بی رویه 
از ذخایر منابع آب، اکنون در 
شرایطی هستیم که بایستی 
بر مقوله افزایــش بهره وری 
مصرف آب در کشور خصوصاً 
بخــش کشــاورزی متمرکز 

شویم.
وی با تاکید بــر اینکه در این 
زمینه بــرای کاهش مصرف 
و افزایش بهــره وری آب در 
کشاورزی، سامانه ای هوشمند 
و پیشرفته تحت عنوان سامانه 
مدیریــت مزرعــه طراحی و 
پیاده سازی کردیم، گفت: در 
این سامانه کاهش مصرف آب 
و افزایش بهره وری با رویکرد 
ارزیابــی یکپارچــه عوامل 
مؤثر بر مصرف آب در بخش 

کشاورزی مد نظر بوده است.
اســمعیل زاده حســینی در 
خصــوص ســامانه طراحی 
شده در این شرکت گفت: این 
سامانه شامل دو بخش سخت 
افزاری و نرم افزاری است؛ در 
بخش سخت افزاری »دیتاالگر 
هوشمند« را طی یک فرآیند 
پیچیــده تحقیق و توســعه، 

طراحی و تولید کردیم.
وی افزود: این محصول دانش 
بنیان شــامل سنســورهای 
مختلفــی بــرای ســنجش 
پارامترهای کلیدی محیطی 
مرتبط با هواشناســی، خاک 
و آب در مــزارع، باغــات و 
گلخانه ها اســت که کشاورز 
را هر لحظه از وضعیت زمین 

خود آگاه می سازد.
 وی با بیــان اینکه بخش نرم 
افزاری این سامانه، شامل دو 
قسمت اســت، گفت: قسمت 
اول، برنامه هــا و مدل هــای 
تخصصی و پیشــرفته توسعه 
یافته هســتند که داده های 
خام جمع آوری شده توسط 
دیتاالگــر و ســایر منابــع 
اطالعاتــی، در برنامه هــا و 
مدل های مذکــور، پردازش و 
آنالیز شــده و در نهایت نتایج 
ایــن تجزیــه و تحلیل ها در 
قالب یک برنامــه اندرویدی 
که طراحی کردیم در اختیار 

کشاورزان قرار می گیرد.
 بــه گفتــه اســمعیل زاده 
حسینی، دســتاوردهای بارز 
این سامانه شــامل مدیریت 
منابع آب در حوزه کشاورزی با 
بهینه سازی مصرف آب است، 
گفت: این مدیریت منابع آب 
ناشــی از بهره گیری از مدل 
پایش و پیش بینــی تنظیم 

زمان آبیاری، انجام می گیرد.
 مدیر شــرکت خاطر نشــان 
کــرد: در حــال حاضــر این 
ســامانه در بخش خصوصی 
در ســطح مــزارع، باغات و 
گلخانه ها مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری سی و هشتمین رویداد »دوشنبه های استارت آپی« حوزه فناوری های همگرا را برای شناسایی 
استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر در این حوزه، برگزار می کند. به گزارش ایسنا، سی و هشتمین رویداد »دوشنبه های استارت آپی« 
حوزه فناوری های همگرا به منظور سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت سایر سرمایه گذاران خطرپذیر و با ارائه پنج استارت آپ فعال در این 
حوزه برگزار می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۸ در راستای مأموریت خود مبنی بر تأمین مالی توسعه 
فناوری و به ویژه فناوری های پیشرفته و اولویت دار، در قالب برنامه »هم سرمایه گذاری« با صندوق های پژوهش و فناوری، سرمایه گذاری 
جسورانه در اســتارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر را آغاز کرده اســت. به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در برنامه 
هم سرمایه گذاری، استارت آپ ها و دارندگان طرح های ســرمایه پذیر، طرح و مدل کسب وکار خود را به عامالن سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی معرفی می کنند. در صورتی که یکی از عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، پس از ارزیابی و تأیید طرح 
و مدل کسب وکار، تصمیم به سرمایه گذاری جسورانه روی آن طرح بگیرد، صندوق نوآوری و شکوفایی تا ۸۰ درصد سرمایه جسورانه مورد 

نیاز آن استارت آپ یا طرح سرمایه پذیر را تأمین می کند.

دررویداددوشنبههایاستارتآپیصورتمیگیرد

شناساییاستارتآپهاوطرحهایسرمایهپذیرفناوریهایهمگرا

دانش بنیان
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در یک شرکت دانش 
بنیان محقق شد؛

طراحی سامانه 
مدیریت مصرف آب 

در کشاورزی
Source: https://

www.entrepreneur.com/
339441/article

راهبردهایمنابعانسانیکهاستارتآپهابایدداشتهباشند

بررسینقشمنابعانسانیدراستارتآپهاوچالشهایپیشرو
شایان امینی:  اگــر دنیای کسب 
و کار یک موتور باشــد، استارت 
آپ هــا ســوخت آن موتور به 
شــمار می روند. صنعت کسب 
و کار موفق تــر خواهد بود اگر 
اســتارت آپ هــای موجود 
در صنعــت بتواننــد به طور 
کارآمدتــری کســب و کار 

ایجاد کنند. 
دنیای کســب و کار در حال 
تغییــر اســت و مهم ترین 
ســوالی کــه در چنیــن 
شــرایطی بــه ذهن هــا 
خطور می کند این اســت: 
آیا اســتارت آپ هــا برای 
این چنین تغییــرات آماده 

هستند؟
پویایی های چالش هایی که 
شــرکت های در حال ظهور 
با آنها رو به رو هستند تغییر 
کرده است. امروزه، بزرگ ترین 

چالشــی که شرکت های اســتارت آپ با آن مواجه 
هستند جذب بهترین استعدادها و حفظ آنها است.

 تأمیــن بودجــه دیگر یــک چالش بــزرگ برای 
شــرکت های در حال ظهور به ویژه در کشــورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه نیست. ممکن است 
استارت آپ های پیشرو با این چالش رو به رو شده 

باشند.
برای یک اســتارت آپ، منابع انسانی نقش حیاتی 
دارد که معموالً اکثر کارآفرینان نســبت به آن بی 
توجه هستند. منابع انسانی یک استارت آپ است که 
باید وقت زیادی را صرف کند تا راهبرد ساخت برند 

استارت آپ در ذهن افراد آن شکل گیرد.
 وقتی اســتارت آپ با ســازمان های بزرگ بر سر 
بهترین استعدادها در صنعت کســب و کار رقابت 
می کند، بایــد به دنبال شــیوه های اســتخدامی 
خالقانه تری باشد. اقدامات مربوط به منابع انسانی 
می تواند بهترین استعدادها را به سمت یک استارت 

آپ بکشاند.
 برای مثال، از آنجا که یک اســتارت آپ نمی تواند 
با ســازمان های بزرگ رقابت کند، بایــد به دنبال 
روش های دیگــری برای جذب و تشــویق بهترین 

کارمندان باشد؛ باید آنها را به چالش بکشد.
چالش یــک: در اکثر مواقع، در یک اســتارت آپ، 
کارمندان احساس می کنند که شرکت یک سمت 

و سوی مشخص و روند کاری تعریف شده ندارد.
 به همین دلیــل، روحیه کارکنــان لطمه می بیند 
و موجب می شــود در سازمان یک شــرایط تضاد و 
تناقض به وجود آید که در آن افراد با یکدیگر رقابت 

کرده و همدیگر را سرزنش می کنند.
چالش دو: افراد اصلی به دنبــال فرصت های دیگر 
هستند و استارت آپ باید خسارت ناشی از استخدام 
و آموزش افراد جایگزین را متحمل شــود. معموالً 
کارمندانی که یک اســتارت آپ را ترک می کنند، 
با همکاران خود درباره تجربــه کاری خود در آنجا 

صحبت می کنند.
 بازاریابی فرد به فرد می تواند برای یک استارت آپ 
تبلیغات مثبت یا منفی کنــد. تبلیغات منفی باعث 

می شوند جذب استعدادها دشوارتر شود.

راهبردهای منابع انسانی که اســتارت آپ ها باید 
داشته باشند

قرارداد کاری دقیق و کتبی: قراردادهای کارمندان 

بسیار مهم است و بخش منابع انســانی باید به آن 
توجه کند. 

معموالً استارت آپ ها به این قراردادها توجه کافی 
ندارند. اغلب یک قرارداد کاری کتبی و دقیق تنظیم 

نمی کنند.
 استارت آپ ها باید به طور دقیق مشخص کنند که 
کارمندان آنها چه کسانی هستند، آیا برخی از آنها 
پیمانکارهای مستقل هستند یا خیر، هر چند وقت 
یکبار اســتارت آپ باید به آنها دستمزد بدهد و این 
مبلغ چقدر است، مســئولیت های شغلی دقیق آنها 

چیست و غیره.
یک دفترچه راهنمای کارمندان: هر اســتارت آپ، 
چه قدیمی باشــد و چه جدید، چه بزرگ باشــد و 
چه کوچک، باید یک دفترچــه راهنمای کارمندان 
تخصصی داشته باشد تا در آن سیاست های محیط 

کار و سایر موارد قید شود.
 اگر هر یک از افراد نسبت به نحوه برخورد استارت 
آپ با افراد شــکایتی تنظیم کند، آن اســتارت آپ 
قبل از اینکه کار خود را شروع کرده باشد، باید غزل 

خداحافظی را بخواند.

چیزهاییکهدرزندگیازپولدرآوردنمهمترندچیزهاییکهدرزندگیازپولدرآوردنمهمترند
پریسا جمدی:    زندگی پرشتاب و رقابتی 

این روزها، اغلبمان را به سوی کار و کسب درآمد 
بیشتر سوق داده است. اما مسائلی مهم تر از پول 
درآوردن نیز هست که اگر آن ها را نادیده بگیریم، 
ارزش پولی که درمی آوریــم از بین خواهد رفت. 
همراه ما باشید. در این مطلب، به ۵ مورد مهمی 
اشــاره خواهد شــد که باید بیش از پول به آن ها 

توجه کنیم.

  باور
این مورد لزومــاً به معنای باور مذهبی نیســت؛ 
هرچند می تواند بخشی از آن باشد. منظور از این 
مورد، باورمندی به خود، رؤیاها و کارتان است. اگر 
به خودتان باور نداشته باشید، خدمات و تالشی که 

در کارتان ارائه می دهید دیده نخواهد شد.
»تردید« می تواند کسب وکارهایی را که می توانند 
در دنیا تغییراتی بنیادی بیافرینند نابود کند. من 
این موضوع را به خوبی درک کردم. زمانی که حس 
کنید کســانی که مورد اعتماد شما هستند، در 
جهت نابودی شما می کوشند، حفظ کردن باورتان 

دشوار خواهد بود.
اما آنگاه که ایمان تان را به کارتان از دست بدهید 
و چنین بپندارید که زیادی رؤیاپردازی کرده اید 
یا باور کنید فردی دیگر بهتر از شما این کار را انجام 
خواهد داد، دســت به نابودی خود زده اید. حتی 
شــاید کارتان را ترک کنید و برای کس دیگری 
مشغول به کار شوید؛ کسی که به خودش باور دارد.

آیا ترجیح می دهید کارها را به روش خودتان انجام 
دهید؟ باید به خودتان و همه جنبه های کارتان باور 
داشته باشید. تردیدی نیست که با مسائلی پیچیده 
نیز روبه رو خواهید شــد؛ اما چون به کارتان باور 
دارید و خواستار بهبود شرایط هستید، به مسیر 

ادامه خواهید داد.

  سالمتی
اگر کارآفرین باشید، احتماالً کمتر از افراد دیگر 
می خوابید و بیشــتر به کارتان می اندیشید. اگر 
مشکلی بروز کند، مسئولیت آن با شماست. این 
موضوع ممکن است خطرناک باشد. این باور شما 
را به این سو هدایت می کند که اگر هر روز مشغول 
کار و پول درآوردن نباشید، کسب و کار شما از بین 
خواهد رفت. به کارمندان و همکاران تان اعتماد 
کنید. بگذارید آن ها وظایف خودشان را انجام دهند 
و شما هم کارهای خودتان را انجام دهید. مطمئن 
شــوید کســب وکار قدرتمندی دارید. به دنبال 
راه هایی تازه باشید تا آن را تقویت کنید. از اعضای 
تیم تان بازخورد بخواهید و برای کســب بهترین 

نتیجه، برنامه ریزی درستی انجام دهید.
در همین حال، مراقب تغذیه و وزن تان باشــید. 
به باشــگاه بروید یا ورزش دلخواه تــان را دنبال 

قوی و هشــیار از کنید. یک ذهن 

تجربه های زندگی به پــاداش می مانند. 
این تجربه ها ایده های خوبی به شما می دهند 
و نگرش شما را به جهان شکل می دهند. برای 
حل مسائل کاری و گذر از موقعیت های دشوار، 

تجربه هایتان به یاری شما می آیند.

  میراث
میراث شما تنها چیزی اســت که پس از مرگ 
از شــما باقی می ماند و به مردم می رسد. شما 
می توانید برای کســانی که دوست شان دارید 
دارایی خیلی زیادی از خود به جا بگذارید؛ اما این 
که هنگام زنده بودن چگونه انسانی بودید، چیزی 

است که واقعاً آن ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مانند شغل تان، هرچه زمان و انرژی دارید صرف 
میراث تان کنید. اگر می خواهید به عنوان فردی 
که به دنیا شادی و شور بخشیده است، نام نیکی از 
خود باقی بگذارید، باید کاری فراتر از خیره شدن 

به رقم های حساب بانکی تان انجام دهید.
مردم را به اولویت های زندگی تان تبدیل کنید. با 
آن ها با مهربانی و دلسوزی رفتار کنید. با سخاوت 
هرچه تمام بــه خیریه هایی که دوســت دارید 
کمک کنید. اگر کســی به همدردی نیاز دارد، 

سراپا گوش شوید.
اگر در گذر زندگی تان چنین رفتاری پیشــه کنید، دیگر آرزو 
نمی کنید که ای کاش کارها را طور دیگری انجام داده بودید و 
نگران حرف وحدیث مردم پس از مرگ تان هم نخواهید بود. شما 
از اینکه به عالقه دیگران )چــه در زمینه کاری و چه در زندگی 
روزانه تان( توجه نشان داده اید خشنود خواهید بود. این همان 
میراثی است که تقریباً همه افراد دوست دارند پس از خود به جا 
بگذارند. پول می تواند به حفظ سالمتی، میراث و خانواده کمک 
کند. پول درهای جدیدی به ســوی تجربه های جدید خواهد 
گشود و به حفظ باورهایتان کمک می کند. اما نمی تواند جای 
هیچ کدام از این موارد را بگیرد. پس برای خودشکوفایی صرفاً 
به دنبال پول نباشید. آن قدر کار کنید تا بتوانید پول چشمگیری 
به دست آورید؛ سپس آن را در راه بهره مندی از یک زندگی عالی 

خرج کنید.

جسمی قوی و هشیار سرچشمه می گیرد. 
پس این موضوع را جدی بگیرید. نیازی نیست به 
ورزشکاری حرفه ای تبدیل شوید. تنها کافی است 
هدف هایی تنظیم کنید، به آن ها برسید و به دنبال 
هدف های جدیدی باشید. این کار باعث می شود 
نگاه تان به کار دگرگون شــود و همیشه به دنبال 
پیشرفت باشید. آیا حس خوبی ندارید؟ همت کنید 
و از پزشک تان وقت مالقاتی بگیرید. کار شما برای 
رسیدن به جایگاه عالی، به بهترین نسخه ممکن از 
شما نیاز دارد. این بدان معناست که با مراقبت از 
سالمتی تان، می توانید روشن تر بیندیشید، تصمیم 

بگیرید و تیم را به سوی موفقیت هدایت کنید.

  خانواده
شما می خواهید زندگی بهتری برای فرزندان تان 
در مقایسه با کودکی خودتان رقم بزنید. اما وقتی 
دنبال یک ریال پول بیشــتر باشــید و در خانه و 
کنار خانواده تان حضور نداشــته باشید، متحمل 
هزینه های معنوی زیادی خواهید شد. برخی افراد 
تصور می کنند که با پول درآوردن و فراهم کردن 
امکانات بیشتر می توانند همسر و فرزندان شان را 
خوشحال تر کنند؛ اما آنچه خانواده واقعاً نیاز دارد، 

حضور خود شماست.
شاید اگر صبح نیم ساعت زودتر بیدار شوید و سر 
کار بروید، بتوانید پس از پایان روز کاری مستقیم به 

خانه برگردید و در کنار خانواده تان باشید.
هنگامی که خانواده تان چشــم به راه بازگشــت 
شماست و شما تا دیروقت در محل کارتان مانده اید، 
به عنوان فردی »سخت کوش« شناخته نخواهید 
شد. در واقع معنای این رفتار آن است که شما فاقد 
توانایی مدیریت زمان، بازدهی و مشخص کردن 
حدومرز هســتید. زمانی که عادت های جدیدی 
برای خودتان تعیین کنید و در عمل به آن ها پایبند 
بمانید، هم افزایش درآمد خواهید داشــت و هم 

زمان بیشتری را با خانواده سپری خواهید کرد.

  تجربه ها
ما تنها یک بار فرصت زیســتن داریم و دراین باره 
جای هیچ تردیدی نیســت. هر روز و هر ساعت 
نشستن در دفتر کارتان و پول درآوردن بیشتر هیچ 
معنا و مفهومی ندارد. شــما با نشستن بر جایگاه 
مدیریت، می توانید نهایت زندگی را تجربه کنید؛ 
پس دست به کار شوید و زندگی را به معنای واقعی 
زندگی کنید. خودجوش باشید. از هر فرصتی برای 
مسافرت بهره بگیرید. در برنامه های تفریحی که در 
محل زندگی تان برگزار می شود شرکت کنید. شاید 
حســاب بانکی تان افراد زیادی را تحت تأثیر قرار 
دهد؛ اما خاطره ها و داستان هایی که از تجربه های 
زندگی به دست می آورید، برای مردم شیرین تر 
خواهد بود. پول هرگز نمی تواند شما را به چنین 

جایگاهی برساند.
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