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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
این روزها در بسیاری از نقاط 
کشــور به خصوص روســتاها 
شاهد سیل و آبگرفتگی معابر 
و خانه ها هستیم. این در حالی 
است که تابستان ها کشاورزان 
همین مناطق از خشکســالی 
نالــه می کننــد و نمی توانند 
محصوالت خــود را به خوبی 
آبیاری کنند. مســئوالن هم 
تابســتان ها از خشکســالی 
می نالند و راه عالج آن را کمتر 
مصرف کــردن آب می دانند. 
در حالی که در فصــول پاییز 
و زمســتان حجم وســیعی از 
بارندگی ها هدر می رود و حتی 
خسارت هم وارد می کند. اگر 
این جریان تنها برای یکســال 
اتفاق می افتاد می توانســتیم 
غافلگیــری را عامل آن بدانیم 
اما تکرار مکرر آن این ســؤال 
را در ذهنهــا ایجاد می کند که 
چرا هر ساله ما باید شاهد سیل 
آبهای ویران کننده در فصول 
سرد ســال و خشکسالی های 
مخــرب در فصول گرم ســال 
باشیم؟ و چرا از کشاورزان برای 
حمایت از تولید داخل با مهار 
آب باران و ذخیره ســازی این 

آب، پشتیبانی نمی شود؟
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 ایده ای که می توان اجرایی کرد؛

سوق سیل به سمت 
حمایت از کشاورزی

6

الیحه 11 هزار و 300 میلیارد تومانی بودجه شهرداری به شورای شهر تقدیم شد:

تاکید بر سرمایه گذاری و سهم مشارکت ها

6

وزیر دفاع به اصفهان سفر کرد:

بازدید از شرکت صنایع الکترواُپتیک و دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تکنولوژی

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بازی »زبان من« می تواند به عنوان 
یک روش اثربخش در یادگیری درس فارسی توسط دانش آموزان مورد 

استفاده قرار گیرد.
امروزه با پیشــرفت تکنولوژی نرم افزاری و ســخت افزاری بــه ویژه در 
حوزه علوم رایانه ای، بازی های رایانه ای به عنــوان اهرم جدایی ناپذیر از 
آموزش های غیر رسمی شــده؛ همچنین باید توجه داشت که بازی های 
رایانه ای به یکی از پرکاربردترین بخش های زندگی روزمره تبدیل شده 

است.
 دامنه این کاربردها، حوزه های بهداشــت و ســالمت، فرهنگ عمومی، 
آموزش های مهارت های مختلف مدیریتی، نظامی، پزشکی و ... را شامل 
می شود و از جمله این کاربردها استفاده از بازی برای آموزش و یادگیری 
اســت. بازی های رایانه ای فناوری اخیری است که برای بهبود یادگیری 
در آموزش استفاده می شود و شاید معلمان بخواهند بیشتر از قبل از این 
فناوری برای آموزش اســتفاده کنند. بازی ها و شبیه سازهای رایانه ای از 

طریق تجسم، آزمایش و خالقیت، یادگیری را افزایش می دهند.
در پژوهشــی که توسط، شــهریار درهمی، عباس موســیوند و مهدی 
پورجعفر با هدف یافتن تأثیر بازی های رایانه ای بر آموزش کتاب فارسی 
به دانش آموزان انجام شد، »بازی »زبان من؛ به عنوان یک بازی رایانه ای به 
منظور بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر آموزش کتاب فارسی پایه پنجم 

ابتدایی« طراحی شد.
کارشناس مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به مقاله »بازی »زبان من؛ طراحی یک بازی رایانه ای به 
منظور بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر آموزش کتاب فارسی پایه پنجم 
ابتدایی«، اظهار کرد: در این پژوهش با ارائه کتاب فارسی و کتاب نگارش 
فارســی پایه پنجم ابتدایی در یک محیط جذاب و شاداب، سعی شده تا 
کاربر با استفاده از این ابزار در دسترس، مشغول به فراگیری درس فارسی 
در بستر بازی های رایانه ای شود. نسیبه صرامی افزود: ابزارها، جلوه های 
تصویــری و صوتی و امتیازات ارائه شــده در بازی، به منظــور باال بردن 

جذابیت، شادابی و غوطه ورسازی کاربر طراحی شده است.
وی توضیــح داد: جامعه آمــاری پژوهــش دانش آمــوزان پایه پنجم 
مدرســه پســرانه ابتدایی در ســال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بودند که 
۲۰ نفر از آنها انتخاب و در دو گروه ۱۰ نفره قــرار گرفتند. ۱۰ نفر بازی 
طراحی شــده را دریافت کردند و برای ۱۰ نفر گروه کنترل، مداخله ای 
انجام نشــد. داده ها با اســتفاده از نرم افزار spss نســخه ۲۶ با استفاده 
 از آزمــون تحلیل کوواریانس یــک متغیره، مورد تجزیــه و تحلیل قرار 
گرفتند.  صرامی با بیان اینکه نظام آموزشی و تربیتی جامعه ایران بر پایه 
روش مستقیم آموزش یا همان شیوه سنتی ایجاد شده در حالی که جهان 
امروز عالوه بر این روش به آموزش از راه غیر مستقیم یا غیر رسمی توجه 
ویژه ای دارد، گفت: یکی از چالش هایی مطرح در آموزش این است که باید 
در آموزش از روش هایی استفاده شود که به روز و جذاب باشد و یادگیری 

عمیق تری را ایجاد کند که متأسفانه بعضاً چنین نیست.
وی خاطرنشــان کرد: بازی »زبان من« سعی در به خدمت گرفتن عنصر 
دردســترس و جذاب بازی رایانه ای برای آموزش کتاب فارسی به دانش 

آموزان دارد.
 نکته مهم و قابل توجه این است که این بازی در کنار جذابیت و شادابی، 
تمام نکات آموزشی را در خود جای داده و دانش آموز با بازی کردن نه تنها 
بهتر می تواند درس را فرا بگیرد، بلکه می تواند دور از اســترس، در بازی 

غوطه ور شده و اوقات خوشی را تجربه کند.
صرامی افزود: درمجموع می توان براســاس نتایج به دست آمده این گونه 
توضیح داد که بازی طراحی شده بر روی آموزش کتاب فارسی پایه پنجم 
دبســتان تأثیر مثبت احتمالی دارد که احتماالً در اثر تمرین های بیشتر 

این تأثیرات بیشتر رخ می دهد. 
نتایج پژوهش »بازی زبان من: طراحی یک بازی رایانه ای به منظور بررسی 
تأثیر بازی های رایانه ای بر آموزش کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی« در 
ششمین کنفرانس بین المللی »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« 

در دانشگاه اصفهان ارائه و به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

طراحی یک بازی برای یادگیری بهتر درس فارسی؛

بازی »زبان من« یک روش اثربخش در یادگیری است
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تمایل به تغییر شکل در کارمندان حوزه فین تک باال گرفت:

96 درصد

یک فعال سیاسی اصولگرا:

دولت از تمام اندیشه ها برای اداره کشور بهره ببرد

کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

 شورا در استان درپی توسعه هنرستان ها
 درجوار صنایع

10 مهارتی که کودکان برای شغل آینده شان به آن نیاز دارند

مادرها بخوانند و پدرها بدانند

چهره  برتر چهره روز

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان خبر داد:

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان
 مطرح کرد:

توسعه صادرات و تأسیس نمایشگاه های 
منطقه ای، رویکردهای جدید نمایشگاه

استفاده از خودروهای شخصی پیامد 
کیفیت پایین ناوگان حمل و نقل

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان ازتوســعه 
صادرات، راه اندازی نمایشگاه های تخصصی 
منطقه ای درکشورهای همسایه و افزایش 
توانمندی بانوان به عنــوان رویکردهای 

جدید این شرکت یاد کرد. 

رییس شــورای شــهر اصفهان گفت: 
افزایش گرایش به استفاده از خودروهای 
شخصی و تک سرنشین پیامد کاهش 
کیفیت، فرســودگی و تقلیــل تعداد 
اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی 

26در این کالنشهر است.

Sleep Sleep 
Deprivation Is Deprivation Is 
Killing You and Killing You and 
Your CareerYour Career
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آگهي مزايده اجاره 

شناسه: 1258385

نوبت دوم

اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضای بالاستفاده خود از طريق مزايده عمومي و با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت )setadiran.ir (به شرح ذيل اقدام نمايد.

نام مزايده
تاريخ انتشار 

ودريافت 
اسناد

بازديدازسامانه 
از تاريخ

پايان زمان 
ارسال 

پيشنهادقيمت

تاريخ 
بازگشائي

شماره مزايده در 
سامانه

واگذاری اجاره فضای مناسب ارائه آموزش های 
مهارتی در محيط واقعی كار در رشته صنايع 

غذائی وخدمات تغذيه واقع در ضلع شمالی مركز 
آموزش فنی وحرفه ای شهيد بهشتی اصفهان

1400/10/271400/10/271400/11/181400/11/195000003343000008

تذكر مهم: 1-كليه مزايده گران بايد قبل از واريز وديعه وپيشنهاد قيمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهی مزايده عمومی و 
شرايط اختصاصی  اقدام نمايند. 2-كليه مزايده گران بايد دارای صالحيت تعيين شده در آگهی عمومی مزايده باشند. 3-در صورتي كه برنده 

مزايده فاقد مدارك خواسته شده در آگهی عمومی مزايده باشد وديعه شركت در مزايده وی به نفع مزايده گذار ضبط و وصول خواهد شد.
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است: 1- برگزاري مزايده صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت بوده وكليه مراحل فرآيند 
مزايده شامل مشاهده ودريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه( ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده 
بودن مزايده گران محترم ازاين  طريق امكان پذير مي باشد. 2- كليه اطالعات مورد اجاره در برد مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسي و 
انتخاب مي باشد. 3- عالقه مندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي الكترونيكي )توكن(با شماره 41934- 021 

مركز پشتيباني وراهبري سامانه تماس حاصل نمايند.
* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سايت سامانه) setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفايل مزايده گر موجود است.

** جهت دريافت اطالعات بيشتر با شــماره تلفن  36693157 اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان واحد برونسپاری تماس 
حاصل نمائيد.



ادامه از صفحه یک:
... بر اســاس آمار تنها بر اثر سیل 
اخیر بیش از ۸۸۹ محور از آسیب 
دیدند که خســارت وارد شده به 
راه های شریانی، اصلی و روستایی 
به ۱۸۶۱ میلیارد تومان می رسد. 
با توجه به هشــدارهای سازمان 
هواشناســی در بازه زمانی یکم تا 
۲۵ دی ماه امسال بیشترین میزان 
بارش ها در اســتان های جنوب و 
غرب کشــور اتفاق افتاده است. 
تعداد محورهای آسیب دیده ۸۸۹ 
محور که در استان های هرمزگان، 
جنوب کرمان، ایرانشهر، الرستان، 
خراســان جنوبی، فارس، ایالم، 
خوزستان، لرستان و بوشهر بوده 
است. در این میان ۱۰۴۹ کیلومتر 
از راه های شریانی، ۲۷۰۰ کیلومتر 
راه های روستایی و ۱۷۹۸ دستگاه 
ابنیه آسیب دیدند. ۲۶ هزار و ۴۸۲ 
متر مکعب ریزش برداری صورت 
گرفت و ۱۰۲۸ دســتگاه ماشین 
آالت درگیر شدند. خسارات وارد 
شده به محورهای مذکور نیز ۱۸۶۱ 

میلیارد تومان برآورد شده است.
بیشترین خســارات وارد شده به 
راه های ایرانشــهر به مبلغ ۵۵۰ 
میلیــارد تومان اختصــاص دارد 
و بعد از آن محورهای الرســتان 
۳۴۰ میلیارد تومــان، هرمزگان 
۳۳۰ میلیارد تومان، لرستان ۲۲۰ 
میلیارد تومان، خوزســتان ۱۲۵ 
میلیارد تومان، کرمان جنوب ۱۲۰ 
میلیارد تومان، خراسان جنوبی ۸۱ 
میلیارد تومان، بوشهر ۳۵ میلیارد 
تومان، سیستان و بلوچستان ۲۵ 
میلیارد تومان، فارس ۲۰ میلیارد 
تومان و ایــالم ۱۵ میلیارد تومان 

خسارت دیده است.
همهٔ این آمارها نشــان می دهد 
خســارت های مالی و حتی جانی 
ســیل آبها به قدری بزرگ است 
که باید یکبار برای همیشــه این 
مشکل در کشور بر طرف شود و از 
این بارندگی ها که به سیل تبدیل 
می شــود در جهت رشــد و ارتقا 
کشاورزی در کشور بهره برد. بیشتر 
اقتصادهای بزرگ دنیا هم اکنون 
تمرکز خود را بر روی کشــاورزی 
بهتر گذاشــته اند و از این مسیر 
توانســته اند در دیگر قسمتهای 
اقتصاد نیز پیشرفت کنند. آن ها 
حتی بــا یارانه های بســیار زیاد 
کشاورزی را ســر پا نگه داشته اند 
اما در کشور ما حتی برای استفاده 
از باران که یک موهبت الهی است، 
هیچ برنامه ریزی صورت نمی گیرد.

به طور مثال هند حدود ۱۹ میلیارد 
دالر در بودجه دولتی ســال مالی 
آینده به شــرکتهای تولید کود 
اختصاص می دهد تا محصوالتشان 
را به کشاورزان با قیمت پایین تر 
از نرخ بازار بفروشــند. حدود ۶۰ 
درصد از جمعیــت یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون نفری هند مستقیم 
یا غیرمستقیم برای امرار معاش به 

زراعت وابسته هستند.
آب مهمترین و اساسی ترین عامل 
در بخش کشــاورزی می باشــد. 
امروزه محدودیــت آب و افزایش 
جمعیت جوابگوی نیاز کشاورزان 
ما نیست، و باید به فکر راه چاره ای 
اساســی در این زمینه باشــیم، 
بنابراین توجه بــه راههای بهره 
برداری هر چه بهتر از آب با هدف 
رسیدن به کشــاورزی پایدار، در 
صورتی امکان پذیر است که ذخایر 
آبی و خاکی کشورمان حفظ شود. 
هدر رفت آب در سیالبهای پیاپی 
نشان از بی توجهی به این امر است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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کارشناس مســوول امور شوراهای آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: یکی از اقدامات 
مهم شــورای آموزش و پرورش اســتان در 
سالجاری پیگیری توسعه و احیای هنرستان ها 

در جوار صنایع و کارخانه هاست.
 اسماعیل احمدی به مناسبت هفته شوراهای 
آموزش و پرورش در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این اقدام بــا توجه به نیاز، امکان ســنجی و 
توسعه متوازن رشته هاو همچنین آینده نگری 
در مبحث مهارت آموزی و پرورش نیروی کار 
ماهر و متخصص در دســتور کار شــورا قرار 

گرفته است.
وی اظهار داشت: موضوع توســعه و احیای 
هنرستان های جوار کارخانه و صنعت در اولین 
گام پس از اجرای پایلوت این طرح در یکی از 
مناطق صنعتی استان، مقرر و مصوب شد که 
از طریق فراخوان از سوی فعاالن اقتصادی و 
کارآفرین و صاحبان حرف و صنایع استان با 
محوریت استانداری اصفهان، مورد پیگیری 
جدی برای اجرای این طرح عظیم در استان 

قرارگیرد.
 کارشناس مسوول امور شــوراهای آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان افــزود: با اجرای 
این طرح در آینده با تربیت افراد متخصص، 
ماهر و کارآفرین شاهد اشتغال زایی و تأمین 
نیروی تخصصی بــازار کار خواهیم بود و به 
این ترتیب گام موثــری در تحقق و عملیاتی 
شــدن اهداف مرتبط با زیر نظام های ســند 
تحول بنیادین آموزش و پــرورش در برنامه 
توســعه مهارت آموزی و فن آفرینی برداشته 

خواهد شد.
 وی همچنین با اشــاره به اقدامات شاخص 
شوراهای آموزش و پرورش اصفهان در عرصه 

تحقق مشارکت مردمی گفت: شورای آموزش 
و پرورش اســتان با تشــکیل کارگروه های 
تخصصی در کیفیت بخشــی به دســتور کار 
جلســات که منتج به مصوبــات کاربردی و 
کیفی در تحقق اهداف مصوب قانون تشکیل 
شوراهای آموزش و پرورش می شود اهتمام 

ویژه ای دارد.
احمدی خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینه 
مصوبات شــورای آموزش و پرورش اســتان 
شــامل بخش هایی از جمله مصوبات مرتبط 
با توســعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تأمین 
اعتبارات در حوزه جذب بازماندگان از تحصیل 
و کیفیت بخشی به آموزش مجازی و تأمین 
تجهیزات مورد نیــاز آموزش های مذکور در 
دوران شیوع بیماری کرونا و تأمین اعتبارات 
در خصوص پیشــگیری از افــت تحصیلی 

دانش آموزان می شود.
وی مصوبات مرتبط با هم افزایی، هماهنگی، 

مســاعدت و اســتفاده از ظرفیــت ســایر 
دستگاه های اجرایی درخصوص اجرای اهداف 
عملیاتی آموزش و پرورش اســتان و مرتبط 
با موضوعات مطروح در دســتور کار جلسات 
شــورای آموزش و پرورش را از طریق انعقاد 
تفاهم نامه های دو و چندجانبه، از دیگر اهداف 
و برنامه های شورا در راستای تحقق مشارکت 

مردمی برشمرد.
کارشناس مسوول امور شــوراهای آموزش 
و پرورش اســتان اصفهــان افــزود: بدون 
تردید تربیت نســل آینده رســالتی خطیر 
و سرنوشت ســاز اســت که حل مشکالت و 
کمبودهــای این حوزه نیازمند عــزم و اراده 
همگانی اســت و با توجه بــه اینکه آموزش 
وپرورش نمی تواند به تنهایــی عهده دار حل 
مســائل و مشــکالت متعدد فراروی تعلیم 
وتربیت آینده ســازان مملکت ایران اسالمی 
باشــد تحقق اهداف عالیه تعلیــم وتربیت 

اســالمی نیازمند توجــه و اهتمــام تمامی 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی و اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی برون ســازمانی تمامی 

ارگانها و نهادهای دولتی وغیردولتی است.
وی یادآور شد: در این راســتا قانون تشکیل 
شــوراهای آموزش وپــرورش جامع ترین و 
مهمتریــن قانونــی اســت کــه در حوزه 
تعلیــم و تربیت در ســال ۱۳۷۲ در مجلس 
شورای اســالمی با رویکرد تفویض اختیار و 
تمرکززدایی در تصمیم گیری های آموزش و 
پرورش تصویب شد و چارچوب قانونمندی را 
برای مشارکت و نظارت مردم و مسووالن در 
آموزش وپرورش فراهم کرد تا با بهره مندی 
از امکانات محلی و منطقــه ای نقش موثری 
در حل مســائل و مشکالت آموزش وپرورش 
داشته باشــد. به گزارش ایرنا، هر ساله از ۲۴ 
تا ۳۰ دی با عنوان هفته بزرگداشت شورای 

آموزش و پرورش نامگذاری شده است.
 

کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

شورا در استان درپی توسعه هنرستان ها درجوار صنایع
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در شــــــهر 

 ایده ای که می توان اجرایی کرد؛

سوق سیل به سمت 
حمایت از کشاورزی

مراسم نمایش مستند »چیزهایی که زمان با خود بُرد« درباره درباره »حافظ اصفهانی« برگزار شد:

  دیدار از نابغه ای 
که بسیار جلوتر از زمانه

نشست نمایش و گفت وگو درباره فیلم مســتند »چیزهایی که زمان با 
خود بُرد« با حضور فرهاد بردبار، نویسنده و کارگردان این مستند برگزار 
شــد. به گزارش ایمنا، در این نشست که در ســالن سوره حوزه هنری 
اصفهان برگزار شــد، فرهاد بردبار تهیه کننده، نویســنده و کارگردان 
مستند »چیزهایی که زمان با خود بُرد« بابیان چگونگی شکل گیری و 
آغاز مستند حافظ اصفهانی، گفت: پرویز محبی مؤلف کتاب »فنون و 
منابع در ایران« هستند که در بخش هایی از این کتاب به حافظ اصفهانی 

و ساعت ساخته او اشاره شده است.
وی ادامه داد: مهرداد فراهانی و هانیه بیک پژوهشگران این پروژه بودند 
و مهرداد فراهانی کتاب را مطالعه کرد و برای من فرستاد و به این ترتیب 
موجب آغاز کار پروژه شــد؛ در ادامه ما کتاب اصلی حافظ اصفهانی را 
مطالعه کردیم که نســخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی 
نگهداری می شد و در ســال ۱۳۵۴ بنیاد فرهنگ ایران آن را به صورت 
امروزی چاپ کــرد و تمام اطالعات درباره »حافــظ اصفهانی« در این 

کتاب وجود دارد.
وی افزود: همان طور که در فیلم گفته شــد این نابغه بســیار جلوتر از 
زمانه خود بود و شاید ایران در آن زمان به دالیل محیط فنی و اجتماعی 
عقب مانده تر از هوش، استعداد و توانایی های حافظ اصفهانی بوده؛ اگر 
کتاب نوشتهٔ خود حافظ اصفهانی نبود به مرور همه اختراعات او فراموش 

می شد و هیچ نام و نشانی از وی باقی نمی ماند.
بردبار گفت: ما با کتابی با نثِر نوشته شده از ۵۰۰ سال پیش مواجه بودیم 
و اصطالحاتی که همه آن ها از بیــن رفته اند و به این دلیل برای درک و 
فهم این کتاب بسیار کار زیادی انجام شد، سخت ترین کار پروژه نیز کار 
دستگاه هایی بود که حافظ اصفهانی شــرح داده بود مخصوصاً ساعت، 
زیرا در فیلم گفته می شــود"اکنون دیگرکسی ساعت نمی سازد"؛ تنها 
و آخرین ساعت ساخته شــده، کار حافظ اصفهانی بوده است و به دلیل 
شناخت او از اســطرالب که پیچیده ترین دستگاه محاسباتی آن زمان 
بود که تمام اجزای آن را خود او نام گذاری کرد و این نام گزاری شاید در 

جای دیگری نباشد.
نویسنده و کارگردان مستند »چیزهایی که زمان با خود بُرد« گفت: من 
از طریق واتس اپ با پرویز محبی در ارتبــاط بودم او در پاریس زندگی 
می کنند و هر اطالعاتی که به دست می آوردم با ایشان بررسی می کردیم. 
هنگامی که برای اولین بار با این کتاب مواجه شدم تصوری از روغن کشی 
در خراسان نداشتم و فقط عصارخانه شاهی را دیده بودم و فکر می کردم 
در تمام ایران با یک روش انجام می شود، اما بعدتر فهمیدم که در منطقه 
خراســان از روش دیگری روغن گیری انجام می شد و از هانیه بیک که 

اهل خراسان است برای فهم سازوکار کمک گرفتیم.
این کارگردان ادامــه داد: کتاب پرویز محبی را در اواخر ســال ۱۳۹۸ 
خواندیم و بعدازآن دسترسی به کتاب حافظ اصفهانی پیدا کردیم و تا 
سال ۱۳۹۹ این پژوهش ادامه داشت، از پاییز و زمستان تصویربرداری را 
آغاز کردیم و هم زمان انیمیشن سه و دوبعدی را کارکردیم و این پروژه 

اواخر ۱۴۰۰ تمام شد.

    حافظ اصفهانی پروژه شکست علم در ایران است
همچنین پژمان نظرزاده آبنکار، نویســنده و پژوهشگر گفت: سینمای 
ایران به مستندهایی از نوع مستند »چیزهایی که زمان با خود بُرد« نیاز 
دارد، مستندی که لزوماً به یک شخص نمی پردازد و به دنبال بازنمایی 
یک معضل اجتماعی در جهان نیســت بلکه تــالش می کند تاریخ را 

بازسازی و درون آن جستجو کند.
 وی ادامه داد: به نظر من حافظ اصفهانی پروژه شکســت علم در ایران 
است و تراژدی و غم انگیزترین وجه این شخصیت، ناشناس بودن قبر او 
است و ای کاش برای یافتن محل دفن این شخصیت جستجوی بیشتری 
می شــد که آیا اصاًل در اصفهان به خاک سپرده شده است یا محل دفن 
وی در جای دیگری قرار دارد. نظرزاده گفت: دو مسئله موردتوجه است؛ 
اولین مشکل ما در نهادسازی اســت، برخالف غربی ها که پروژه ای به 
نام دانشــگاه را در کشــور خود نهادینه کردند و هرکدام از اقلیم بومی 
خود برای ساخت نهادی به نام دانشــگاه استفاده می کنند و مورد دوم 
کوتاه مدت بودن جامعه ما اســت و همایون کاتوزیان در مقاله ای به نام 
ایران و جامعه کوتاه مدت به عدم شــکل گیری نهادهایی اشاره می کند 
که باعث بلندمدت شدن پروژه ها در کشــور ایران می شوند و بر اساس 

تجربه های تاریخی خود مثال هایی را نیز در کتاب خود آورده است.
این نویسنده و پژوهشگر بابیان اینکه در سینمای غرب و آمریکا و اروپا، 
نهادها و ارگان ها برای ساخت این گونه فیلم ها حمایت می کنند، اظهار 
کرد: مورد دیگر این است که واژه اختراع را نمی توان برای ساعت استفاده 
کرد زیرا یک مهندسی معکوس بوده که مجدداً آن را بازسازی می کند و 
موضوع غم انگیز این است که اختراعات این فرد با مرگ خود به فراموشی 

سپرده می شود.
 من فکر می کنم فرهاد بردبار بعد از پنج قرن برای اولین بار اختراعات 
حافظ اصفهانی را بازســازی کرده و از کتابی استفاده کرد که سال های 
قبل از انقالب تصحیح شد، اما در آن به اختراعات دیگر حافظ اصفهانی 

اشاره نشده است.
نظرزاده گفت: همایون کاتوزیان که اقتصاددان، تاریخ نگار، کاوشــگر 
علوم سیاسی و منتقد ادبی است، می گوید در تاریخ ما همیشه بازتولید 
استبداد وجود داشته، اما مواردی که در تاریخ نام برده شده رویه تاریخ 

نیستند بلکه استثنا تاریخ است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

استفاده از 
خودروهای شخصی 

پیامد کیفیت پایین 
ناوگان حمل و نقل

رییس شورای شــهر اصفهان گفت: افزایش 
گرایش به اســتفاده از خودروهای شخصی و 
تک سرنشین پیامد کاهش کیفیت، فرسودگی 
و تقلیل تعداد اتوبوس های ناوگان حمل و نقل 

عمومی در این کالنشهر است.
محمد نور صالحی در جلسه شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: حمل ونقل عمومی جزو 
ضرورت های زندگی مردم به حســاب می آید 
و تقویت ناوگان فعال در این عرصه در کاهش 
آالیندگــی و مدیریت ترافیــک نقش مهمی 

دارد.
وی بیان کرد: ترافیک سنگین شهر در مقاطع 

زمانــی خاص مثــل صبح و عصــر دررفت و 
آمد مردم اختالل ایجــاد می کند که اجرای 
طرح های توســعه زیرســاخت های شهری، 
توســعه مترو و دیگــر بخش های نــاوگان 

حمل ونقل عمومی ضرورت دارد.
رییس شورای شــهر اصفهان با اشاره به آمار 
شرکت اتوبوس رانی شــهرداری اصفهان در 
خصوص فعالیت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر 
اظهار داشت: این تعداد اتوبوس در مقایسه با 
سال های گذشــته، ۵۰ درصد تقلیل یافته و 
عامل تأخیر رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها شده 
است. وی ادامه داد: همین مسائل نارضایتی را 

افزایش و کیفیت حمل ونقل عمومی را کاهش 
داده است و موجب اســتفاده از وسایل نقلیه 

شخصی توسط مردم می شود.
 نور صالحی با اشاره به اینکه شهرداری بودجه 
سال آینده را به موقع ارائه داده است، تصریح 
کرد: الزم است که توجه به حمل ونقل عمومی، 
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه 
به نقاط کم برخــوردار، توســعه فرهنگی و 
به کارگیری ظرفیت فعال گردشگری اصفهان 
در رونق اقتصادی شــهر جــزو اولویت های 
بودجه باشــد و شــورا به این دغدغه ها توجه 

می کند.

گزارش

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان خبر داد؛

راه اندازی ۹۴ مرکز جدید نیکوکاری در ۹ ماه اول امسال
مدیربهره برداری ونگهداری ازسد ونیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ:

میزان ورودی سد زاینده رود افزایش یافت
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری، با 
راه اندازی ۹۴ مرکز جدید، مجموع این مراکز در استان به ۵۱۳ مرکز رسیده است. بیش از 
۲۹۷ میلیارد تومان کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری استان اصفهان در ۹ ماهه 

سال جاری، برای حمایت از نیازمندان و محرومان جمع آوری شده است.
عباسعلی زارعان در گفت وگو با ایمنا در خصوص ایجاد مراکز نیکوکاری اظهار کرد: در ۹ 
ماه اول سال جاری، با راه اندازی ۹۴ مرکز جدید، مجموع این مراکز در استان به ۵۱۳ مرکز 
رسیده است و بالغ بر ۲۹۷ میلیارد تومان در قالب کاال، خدمات و وجوه نقد به این مراکز 
کمک شده اســت. وی با تاکید بر اینکه اغلب مراکز تخصصی در حوزه فرهنگی فعالیت 
دارند، افزود: در حال حاضر ۱۳۱ مرکز تخصصی در حوزه های مختلف از جمله فرهنگی، 
اشتغال، زکات، سرپناه، دانش آموزی و سایر حوزه ها به مددجویان خدمت می رسانند و 
دو مرکز به صورت تخصصی در حوزه بانوان فعال هستند. قائم مقام کمیته امداد استان 
اصفهان با اعالم اینکه برخی مراکز نیکوکاری در حوزه بانوان فعالیت بیشتری دارند، گفت: 
۱۴ مرکز نیکوکاری در حوزه های علمیه خواهران با تمرکــز بر امور فرهنگی و مذهبی 
مرتبط به زنان سرپرست خانوار توانســته اند برخی مددجویان را برای ادامه تحصیل در 

حوزه علمیه تشویق کنند.

مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ در خصوص 
حجم سد زاینده رود و میزان ورودی و خروجی آن گفت: مقدار ورودی سد زاینده رود 
اخیراً ۱۷.۸۰ مترمکعب بر ثانیه بــود و این افزایش دبی ورودی ناشــی از بارش های 
روزهای گذشته است و خروجی سد نیز در چند روز گذشته ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.

ســید مجتبی موســوی نایینی، مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاه های 
زاینده رود و کوهرنگ در خصوص حجم ســد زاینده رود و میزان ورودی و خروجی آن 
اظهار کرد: مقدار ورودی سد زاینده رود ۱۷.۸۰ مترمکعب بر ثانیه بود و این افزایش دبی 
ورودی ناشی از بارش های روزهای گذشته است و خروجی سد نیز در چند روز گذشته 

۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.
 وی تأکید کرد: ارتفاع کل برف ثبت شده در ایستگاه کوهرنگ به ۴۸ سانتیمتر رسیده 
که نسبت به سال گذشــته ۱۶ سانتیمتر افزایش و نســبت به میانگین بلند مدت ۴۶ 

سانتیمتر کاهش داشته است.
موسوی نایینی جمع کل بارش ســامانه اخیر کوهرنگ تا صبح امروز را ۱۴۲ میلیمتر 
اعالم کرد و افزود: مجموع بارش سال زراعی اخیر حدود ۵۳۰ میلیمتر و میزان بارش در 

مدت مشابه سال قبل ۴۱۶ و میانگین بلند مدت ۵۶۶ میلیمتربوده است.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با اشــاره به تأمین داروهای بیماران خاص و تک 
نسخه ای از برندهای معتبر، گفت: تأمین داروهای بیماران خاص با تعامل مناسب با سازمان غذا و دارو 
ادامه دارد. علیرضا عسکری، اظهار کرد: داروخانه های تحت پوشش این سازمان از گذشته دور تاکنون 
داروهای خاص و حیاتی از قبیل داروهای بیماران پیوندی، دیالیز، سرطانی، بیماران MS و داروهای 
تک نسخه ای را با برندهای معتبر تأمین و در اختیار بیماران قرار می دهد. تأمین داروهای بیماران 
خاص با تعامل مناسب با سازمان غذا و دارو ادامه دارد و همکاری و هماهنگی های الزم با سازمان غذا 

و داروی وزارت بهداشت صورت پذیرفته است.
وی افزود: یکی از شاخص های موفقیت مجموعه پخش سها هالل، عملکرد مراکز ۱۵ گانه پخش 
در استان ها است که در راستای تحقق اهداف عالی جمعیت هالل احمر و به منظور پوشش مناطق 
مختلف در کشــور، تأمین و توزیع انواع دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه در مناطق کم برخوردار را 
برعهده دارد. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: توزیع انواع 
دارو به منظور پوشش مناطق مختلف در کشور، یکی از مهم ترین اولویت های شرکت پخش سها 
هالل است که بخش قابل توجهی از نیازهای مردم و بیماران را برطرف می کند. داروهای ویژه بیماران 
پیوندی، دیابت و سایر داروهای حیاتی از طریق مراکز توزیع داروی پخش سها هالل در تمام استان ها 
توزیع می شود. وی ادامه داد: مراکز توزیع دارویی پخش سها هالل هم اکنون در استان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس، کرمان 
و کرمانشاه، مازندران، گیالن، ایالم و لرستان فعال بوده و تالش دارند در قالب طرح همپوشانی تمام 

استان های کشورمان را تحت پوشش دارو قرار دهند.
عسکری با اشاره به تولیدات این مجموعه تصریح کرد: در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران حدود 
۳۵ قلم انواع تجهیزات پزشکی یک بار مصرف همچون انواع سرنگ، سرنگ انسولین، انواع صافی 
دیالیز، ست دیالیز، محلول دیالیز، فیلتر لکوسیت، میکروست، ست تاالسمی، فالکن، آنژیوکت، 
کیسه و کارتریج بی کربنات سدیم، سوزن فیستوال، ماسک سه الیه، محلول ضدعفونی کننده دست، 
شیلد و نظایر آن تولید می شود. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر گفت: با عنایت به 
حمایت از تولید داخلی در حوزه تولید صافی دیالیز که نیاز مبرم بیماران کلیوی نیازمند به دیالیز 
است، توانستیم جهش تولید در حدود ۱۰ برابر نسبت به دو سال گذشته داشته باشیم. همچنین طی 
ماه های گذشته با توجه به مصوبه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران، از برنامه های شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران، افزایش ظرفیت خطوط تولیدی 

محصوالت راهبردی از جمله سرنگ بوده و این روند ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: نقش حضرت ام البنین )س( بیش از گذشته 
در جامعه ملموس است.

حجت االسالم محمد حســین بلک در خصوص جایگاه حضرت ام البنین )س( و تسلیت وفات 
ایشان اظهار داشت: طی سال های اخیر این مناسبت به دلیل شخصیت این بانو بیش از گذشته 
گرامی داشته می شود، چرا که ایشان در طول تاریخ تأثیرگذاری زیادی راداشتند و دارای جایگاه 

مهمی هستند.
وی با بیان اینکه حضرت ام البنین )س( همسر حضرت علی )ع( بودند و این امر بیانگر ظرفیت های 
معنوی و اعتقادی این بانو است، افزود: حضرت علی )ع( به منظور تربیت انسان هایی که باید در 
صحنه کربال حضور می یافتند در پی یارگیری برای امر کربال بودند به گونه ای که امام در شرایط 
خودشان پس از شهادت حضرت زهرا )س( در صدد بودند که با فردی ازدواج کنند که فرزندانش 

را به وی بسپارند که حضرت ام البنین )س( بهترین گزینه بودند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه حضرت ام البنین )س( عالقه زیادی به 
حضرت زهرا )س( داشتند، افزود: همچنین ایشان در تربیت فرزندان موفق بودند و چندین فرزند 
را برای یاری و حمایت حضرت امام حسین )ع( تربیت کردند و همراه فرزندان حضرت زهرا )س( 

بودند.
وی گفت: حضرت ام البنین )س( بسیار سخاوتمندانه فرزندان خود را به صحرای کربال فرستادند 

و در عزاداری هم امام حسین )ع( را مقدم بر فرزندان خود می دانستند.
حجت االسالم بلک با بیان اینکه حضرت ام البنین )س( الگوی خوبی برای مادران و دختران این 
سرزمین است، افزود: تاریخ اسالم الگوهای زیادی را معرفی کرده است که پرچم توحید، طهارت 

و والیمتداری را بر دوش گرفتند و هر کدام در مقطعی این نقش را ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه مادران شــهدا به حضرت ام البنین )س( تاسی می کنند، اضافه کرد: همچنین 
امروز زنان جامعه ما برای تنظیم روابط خانوادگی و اجتماعی و معنوی خود الگوهای فراوانی را 
در دسترس دارند و مهم این اســت که ما به دنبال یافتن این شخصیت ها باشیم و آنها را بیش از 

گذشته به جامعه معرفی کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: زنان موفقی را نیز امروز در جامعه داریم، 
برخی از صحنه رقابت های علمی افتخار آفرین هســتند، برخی در عرصه های معنوی و برخی 
فعالیت های اجتماعی دارند و این نشان می دهد که جامعه بانوان می توانند در همه ابعاد الگوبرداری 

و اسوه پذیری را دارد.

مدیرعامل تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد؛

تأمین داروهای بیماران خاص از برندهای معتبر توسط هالل احمر
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

نقش حضرت ام البنین )س( بیش از گذشته در جامعه ملموس است

شورای آموزش و پرورش استان 
با تشکیل کارگروه های تخصصی 

در کیفیت بخشی به دستور کار 
جلسات که منتج به مصوبات 

کاربردی و کیفی در تحقق اهداف 
مصوب قانون تشکیل شوراهای 

آموزش و پرورش می شود اهتمام 
ویژه ای دارد.

،،



دادسـتان کاشـان با بیان اینکـه تصادفات حجـم باالیی 
گفـت:  می دهـد،  تشـکیل  را  قضایـی  پرونده هـای  از 
شـهرداری در رفع نقاط پرخطر شناسـایی شـده توسـط 
پلیـس راهـور اهتمـام ورزد تـا آمار تصادفـات کاهش 

یابد.
افتتـاح  مراسـم  در  دادسـتان کاشـان  روح اهلل دهقانـی 
شـعب ویـژه تصـادف شـورای حـل اختـاف کاشـان 
تـا  اینکـه موضـوع جرم زدایـی مطـرح شـده  بیـان  بـا 
مراجعـات کمتـر شـود، اظهار کـرد: یکـی از مهمترین 
موضوعـات دسـتگاه قضـا پرونـده تصادفـات اسـت.

پرونده هـا  بـاالی  حجـم  پرونده هـا  ایـن  افـزود:  وی 
از  بسـیاری  فکـر  رو  ایـن  از  و  می دهـد  تشـکیل  را 

اسـت. کـرده  مشـغول  خـود  بـه  را  دسـتگاه ها 
دهقانـی گفـت: پرونده های تصادف مسـتقیم به شـعب 
حـل اختـاف ارجـاع می شـود تـا بـه صـورت توافقی 
حـل و فصـل شـود چراکـه ۸۰ درصـد تصادفـات در 

شـورای حـل اختـاف قـرار می گیرد.
دادسـتان کاشـان از شـهرداری خواسـت تـا نسـبت بـه 
رفـع نقـاط حادثه خیـز درون شـهری کـه توسـط پلیس 

راهـور شناسـایی شـده اقـدام کند.
شهرسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده  بسـاطی  حسـین 
نقـش  کـرد:  اظهـار  مراسـم  ایـن  در  نیـز  کاشـان 
دسـتگاه های حمایتی از جمله بیمه در این زمینه بسـیار 
مؤثـر اسـت؛ البتـه بایـد تصـادف در سـطح کاشـان بـه 
حداقـل برسـد و یکـی از راه ها این اسـت که علت های 

تصادفـات را ازبیـن ببریـم.
وی بـا بیـان اینکه، اولویـت ما حفظ جان شـهروندان و 
کاهـش خسـارت به شـهروندان اسـت، گفـت: نیروی 
انتظامـی و پلیـس راهـور کاشـان بـه صورت مسـتمر و 
ویـژه نقـاط حادثه سـاز و حادثـه خیز شناسـایی شـده و 
در مکاتباتـی به دسـتگاه های متولی اعام شـده اسـت.

دادستان کاشان درخواست کرد:

اقدام شهرداری برای رفع 
نقاط حادثه خیز

یک فعال سیاسی اصولگرا:

دولت از تمام اندیشه ها برای اداره کشور بهره ببرد
ــام  ــد از تم ــت بای ــت: دول ــال سیاســی اصولگــرا گف ــک فع  ی
اندیشــه های موجــود در کشــور بــرای پیشــبرد امــور بهــره ببــرد 
و نظــر منتقــدان دولــت را نیــز اخــذ کنــد تــا تصمیم گیری هــای 

معقــول، منطقــی و انقابــی گرفتــه شــود.
ــت  ــار کــرد: دول ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــد زمان احم
ســیزدهم توجــه بــه گســترش روابــط بــا همســایگان و عضویت 
در پیمــان شــانگهای را مــورد توجــه قــرار داد کــه بــدون شــک 
ــت  ــادی از اهمی ــع اقتص ــب مناف ــر کس ــه از نظ ــن دو مقول ای
ــال  ــن در ح ــرات وی ــون مذاک ــت. اکن ــوردار اس ــادی برخ زی
انجــام اســت و طبــق اخبــار، مصوبــه مجلــس در ســال قبــل کــه 
ــه گســترش فعالیت هــای هســته ای کــرد،  ــت را موظــف ب دول

ــا قدرت هــای  دســت دولــت را بازتــر کــرد کــه در برخــورد ب
ــر عمــل کنــد. ــژه آمریــکا قوی ت ــه وی ــی و ب غرب

وی افــزود: بــه نظــر می رســد دولــت ســیزدهم تــا حــد زیــادی 
در ارتبــاط مؤثــر بــا همســایگان و تقویــت دیپلماســی اقتصــادی 
موفــق عمــل کــرده اســت و در ارتبــاط بــا همــه کشــورها هنــوز 
ــرای قضــاوت زود اســت کــه امیدواریــم در ماه هــای آینــده  ب

در ایــن زمینــه هــم موفــق عمــل کنــد.
ایــن عضــو کانــون اندیشــه و تمــدن اســامی اســتان اصفهــان، 
گفــت: دولــت در سیاســت خارجــی خــود بایــد از اصولــی کــه 
قانــون اساســی مشــخص کــرده پیــروی کنــد و ایــن امــر بــه آن 
معنــی نیســت کــه تدبیــر و عقانیــت در اجــرای اصــول قانــون 

اساســی و انقــاب را نادیــده بگیــرم، بلکــه بایــد از اندیشــه های 
مختلــف بهره بــرداری شــود. رئیس جمهــور در چنــد روز 
ــی  ــت خارج ــه در سیاس ــرده ک ــدار ک ــرادی دی ــا اف ــته ب گذش
ــر  ــن ام ــد و ای ــدگاه دارن ــاوت دی ــت ســیزدهم تف ــا نظــر دول ب

ــد. ــت کن ــد سیاســت خارجــی کشــور را تقوی می توان
زمانــی تصریــح کــرد: دولــت ســیزدهم هــر کاری کــه قصــد 
ــد  ــش نبای ــق پیامدهای ــه دقی ــدون مطالع ــد، ب ــام ده دارد انج
تصمیمــی اتخــاذ کنــد. دولــت بایــد از تمــام اندیشــه های 
ــر  ــرد و نظ ــره بب ــور به ــبرد ام ــرای پیش ــور ب ــود در کش موج
منتقــدان دولــت را نیــز اخــذ کنــد تــا تصمیم گیری هــای 

ــود. ــه ش ــی گرفت ــی و انقاب ــول، منطق سه شنبه 28 دی ۱۴۰۰ | شمــــاره 973معق
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شهرستان

اینفوگرافیک

 مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: نمونه آزمایش مشکوک ۲ بیمار 
به سویه کرونای اُمیکرون در شهر زواره مثبت اعام شد.

نمونه  عنوان  تحت  که  نمونه هایی  از  مورد  دو  کرد:  اظهار  ذبیحی  حسن 
مشکوک به سویه کرونای اُمیکرون به استان ارسال شده بود مثبت اعام شد. 
این بیماران شامل یک مرد ۳۳ ساله و خانم ۳۰ ساله از شهر زواره هستند و در 

حال حاضر خود و خانواده آنها در قرنطینه کامل به سر می برند.
وی با بیان اینکه کارکنان و صنوف باید حداقل یک ُدز واکسن خود را زده 
باشند تا اجازه حضور در محل کار خود را داشته باشند، افزود: با دستورالعملی 
که فرماندار شهرستان برای تمام ادارت شهرستان ارسال کرد، مدیران ادارت 
اجرای  خصوص  در  سخت گیرانه  برنامه ریزی  بر  عاوه  هستند  موظف 
شیوه نامه های بهداشتی در محیط اداره، پیگیر ُدز سوم واکسن پرسنل خود 
باشند. مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان اضافه کرد: همچنین اداره صمت 
موظف است به اتحادیه های صنفی نامه بزنند تا این گروه از جامعه نسبت به 

دریافت ُدز سوم واکسن کرونای خود اقدام کنند.
ذبیحی افزود: همه افراد جامعه باید نسبت به انجام واکسیناسیون خود، بستگان 
و اطرافیانشان مسئولیت داشته باشند و نسبت به ترغیب دیگران برای مشارکت 
در این امر کوشش کنند تا از جهش های جدید ویروس کرونا در جامعه 
با  پیشگیری شود و کمترین آسیب به خود و خانواده شان وارد شود. وی 

تاکید بر اینکه درحال حاضر اولویت واکسیناسیون با ُدز سوم واکسن است، 
گفت: افرادی که نوبت سوم آنها رسیده و بیماری ندارند، منتظر پیامک شبکه 
بهداشت و درمان نشوند و برای دریافت واکسن خود به مراکز واکسیناسیون 
مراجعه کنند. مدیر شبکه بهداشت ودرمان اردستان با بیان اینکه ۵.۳۳ درصد 
از مردم شهرستان اردستان ُدز سوم واکسن خود را دریافت کرده اند و این 
شهرستان در این بخش رتبه اول استان را دارد، تصریح کرد: همچنان نگران 
افزایش شناسایی اُمیکرون در جامعه هستیم، زیرا میزان سرایت این سویه بسیار 
باالست و با عادی انگاری که بین مردم وجود دارد، نگرانی برای شیوع این 
سویه وجود دارد. ذبیحی با اشاره به تأثیر واکسیناسیون در شهرستان اردستان، 
گفت: امروز بر کسی پوشیده نیست که واکسیناسیون باعث کاهش قابل توجه 
میزان فوتی ها و بستری های حاد ناشی از ویروس کرونا شده است. زمانی که 
واکسن بتواند باالی ۶۰ تا ۷۰ درصد به ما ایمنی بدهد، قابل قبول است و آنچه 
از واکسن انتظار داریم این است که شدت ابتا و میزان مرگ و میر را کم کند 

که این اتفاق در حال حاضر در زمینه ویروس کرونا رخ داده است.
وی گفت: مسلم است که واکسیناسیون توانسته میزان مرگ و میر ناشی از 
کرونا را کاهش دهد، به طوری که بیش از ۷۰ روز است که در اردستان موارد 
فوت کرونایی نداشتیم و آمار شناسایی موارد مثبت کرونا کاهش چشمگیری 

داشته است.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان لنجـان از جان باختن مردی ۴۲ سـاله که 
برای نجات پسـر چهار سـاله اش وارد چاله آب به عمق دو متر شـده 
بـود خبـر داد. سـرهنگ احمد نیکبخت اظهار داشـت: در پی تماس 
تلفنـی یکی از شـهروندان بـا مرکز فوریت های پلیسـی ۱۱۰ مبنی بر 
یـک مـورد غـرق شـدگی در پـارک سـاحلی، مأمـوران فرماندهی 

انتظامی شهرسـتان لنجان بافاصله در محل حاضر شـدند.
وی افزود: در بررسـی های صورت گرفته مشـخص شـد پسر بچه ای 
چهار سـاله که در حال بازی بوده در چاله آب تشـکیل شـده از آب 
بـاران در وسـط رودخانـه می افتـد و پدرش هم به قصـد نجات جان 

پسـرش وارد ایـن چالـه آب که عمق آن ۲ متر بوده می شـود.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان لنجـان بـا بیـان اینکـه متأسـفانه در ایـن 
حادثـه مـرد ۴۲ سـاله پـس از نجـات جـان فرزنـدش براثـر خفگـی 
فـوت می کنـد از شـهروندان خواسـت زمانـی کـه بـرای تفریـح بـه 
دل طبیعـت می رونـد مراقـب فرزنـدان خردسـال خـود باشـند و از 
نزدیـک شـدن آنها بـه رودخانه هـا، چاله های آب، اسـتخرهای آب 
کشـاورزی و ... جلوگیری کنند تا شـاهد این گونه حوادث ناگوار 

نباشیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

شناسایی ۲ بیمار مبتال به ُامیکرون در زواره

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

مرگ پدر بعد از نجات کودکش در 
لنجان

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان:

گردنه بیژن در جنوب شهرستان سمیرم مسدود شد

سرپرسـت فرمانـداری تیـران و کـرون گفـت: نارسـایی ها در حـوزه بهداشـت و درمـان 
ایـن شهرسـتان مثـل نبود پزشـک متخصص و عمومـی در بیمارسـتان بهنیـا، نارضایتی ها 
را افزایـش داده اسـت کـه بایـد بـرای رفـع آن کوشـید. علـی محمـدی کیـا، در نشسـت 
شـورای آمـوزش و پـرورش تیران و کـرون در اردوگاه فرهنگی و تربیتی این شهرسـتان 
افـزود: ضعـف در ارائـه خدمـات و امکانات حـوزه بهداشـت و درمان، سـبب نارضایتی 
مـردم ایـن خطـه و مراجعـان گـذری شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: در نشسـت بـا 

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان، رفـع موانع مزبور خواسـته شـد.
محمـدی کیـا با اشـاره بـه اینکه تیم دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان از وضـع موجود در 
منطقـه و بصـورت خـاص از بیمارسـتان بهنیـا بازدید کرد، اظهار داشـت: تأمین پزشـک 
عمومـی و متخصـص، مـورد تقاضـای مدیریـت شهرسـتان اسـت تـا خدمـات مقتضـی، 

بخوبـی ارائه شـود.
سرپرسـت فرمانـداری تیـران و کـرون بـا اشـاره بـه ضـرورت تأمیـن نیـاز مـردم در ایـن 
حـوزه خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه حجـم تـردد جاده هـای ایـن شهرسـتان، خدمـات 
رسـانی سـریع بـه مصدومـان حـوادث ترافیکـی و مراجعـان حضـوری در بیمارسـتان، با 

حضـور تیـم پزشـکی توانمنـد ضـرورت دارد.
وی نقـش خیریـن سـامت و افـراد صاحـب نفوذ و توانمنـد در حوزه بهداشـت و درمان 
بـرای بهبـود اوضـاع فعلـی را نیـز خواسـتار شـد و گفـت: با حمایـت دولـت و همکاری 

بخـش مردمـی و خصوصـی، ایـن مشـکل و دغدغـه رفع خواهد شـد.
وی عدالـت آموزشـی را دغدغـه مهـم حـوزه آموزش و پـرورش این منطقـه اعام کرد 
و گفـت: بـا همـکاری خیریـن، تأمیـن نیازهـای زیرسـاختی در راسـتای تحقـق عدالـت 
صـورت گرفتـه اما کیفیت آموزشـی و پرورشـی در همین زمینه ضروریسـت تا بصورت 

کیفـی، ایـن نیاز بررسـی و برطرف شـود.
محمـدی کیـا خاطرنشـان کـرد: نبایـد خدمـات پرورشـی و آموزشـی دانـش آمـوزان 
روسـتایی بدلیـل کمبودهـا دچـار مشـکل شـود و نیازهـای آنـان نسـبت به شـهرها مورد 
بـی مهـری قـرار گیرد. وی توجـه به نیازهـای روانشـناختی و فرهنگی دانش آمـوزان در 
دوران پسـاکرونا را نیـز مورد تاکید قرار داد و یادآور شـد: باید تمهیـدات الزم برای این 
دسـته از خدمـات و بازگشـایی کامـل مـدارس و اجـرای آزمون هـای حضـوری توسـط 
آمـوزش و پـرورش بـا همـکاری دیگـر نهادهـا صـورت گیـرد تا با شـیوع سـویه جدید 
ویـروس کرونـا دچـار مشـکل نشـویم. به گـزارش ایرنا، تیـران و کرون بـا جمعیت بیش 
از ۷۲ هـزار نفـری در ۴۵ کیلومتـری غـرب اصفهـان قـرار گرفتـه اسـت. ایـن شهرسـتان 
دارای یـک بیمارسـتان بـوده و بیمارسـتان تخصصـی و مجهـز امـام رضـا )ع( آن نیـز در 
حال احداث اسـت. کمبود پزشـک عمومی و متخصص، چالش اصلی حوزه بهداشـت 
و درمـان این شهرسـتان محسـوب می شـود. بیـش از ۱۱۰ آموزشـگاه و بیـش از ۱۲ هزار 

نفـر دانـش آمـوز در این شهرسـتان مشـغول تحصیل هسـتند.

سرپرست فرمانداری تیران و کرون تاکید کرد:

ضرورت رفع نارسایی های حوزه درمان

گزارش

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای ســمیرم از مســدود 
ــارش  ــل ب ــه دلی ــن شهرســتان ب ــوب ای ــژن در جن ــه بی شــدن گردن

بــرف ســنگین خبــر داد.
گردنــه بیــژن در جــاده کوهســتانی ســی ســخت در اســتان 
کهگیلویــه و بویــر احمــد بــه پادنــای ســمیرم، مســیری کوهســتانی 
و برفگیــر در ارتفاعــات کــوه دناســت کــه امــکان ریــزش ســنگ، 
بــرف و کــوالک تــا مدت هــا بعــد از بــارش بــرف در آن وجــود 
دارد. احســان قــادری در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن 
گردنــه ســخت گــذر، کوهســتانی و برفگیــر اســت کــه در بیشــتر 
مواقــع بــا اولیــن بــارش بــرف بســته می شــود. بــه گفتــه وی، عاوه 
ــژن و  ــه بی ــع شــدن مســیر گردن ــدان، واق ــرف و یخبن ــارش ب ــر ب ب
ــه ســی ســخت در کناره هــای ســنگی و صخــره ای  ــا ب جــاده پادن
ــزش کــرده  ــکان دارد ســنگ از دل کــوه ری ــا، ام رشــته کــوه دن
ــا  ــه دنبــال داشــته باشــد. رییــس راهــداری ســمیرم ب و خطراتــی ب
بیــان اینکــه بــارش بــرف و بــاف و بــاران در ســمیرم بــه بیــش از 
۳۰ میلی متــر رســیده اســت و همچنــان ادامــه دارد، اظهــار داشــت: 
ــار  ــواردی رگب ــرف و در م ــکل ب ــه ش ــق ب ــتر مناط ــارش در بیش ب

بــاران و بــرف همزمــان اســت.
ــت  ــی اس ــه بارندگ ــی از ادام ــا حاک ــش بینی ه ــه وی، پی ــه گفت ب
ــا  ــه ت ــتان فعاالن ــن شهرس ــه ای ــج راهدارخان ــر پن ــداران و ه و راه
ــه کار خــود در محورهــای مواصاتــی و  ــان زمــان بارش هــا ب پای
جاده هــای روســتایی ادامــه می دهنــد. رییــس راهــداری ســمیرم بــا 
بیــان اینکــه همــه راه هــای فرعــی و اصلــی ســمیرم بــاز و تــردد در 
آنهــا در جریــان اســت از راننــدگان خواســت زنجیــر چــرخ همراه 
داشــته باشــند. قــادری ادامــه داد: تــردد در هــر ۱۲ گردنــه برفگیــر 
ــان دارد. بیشــترین  ــژن جری ــر بی ــه برفگی ــر از گردن ــه غی ســمیرم ب
ــی  ــتگاه هواشناس ــه ایس ــوط ب ــمیرم مرب ــه س ــی در منطق بارندگ
روســتای نُقــل و دنگزلــو در دامنــه دنــا و منتهــی الیــه بخــش پادنای 
ــدای ســال  ــر از ابت ــزان ۴۴۰ میلیمت ــه می ــزرگ ایــن شهرســتان، ب ب
ــیر  ــتانی و سردس ــتان کوهس ــت. شهرس ــده اس ــت ش ــی ثب زراع
ســمیرم دارای ۴۰ کیلومتــر بزرگــراه، ۷۵ کیلومتــر راه اصلــی، ۱۲۵ 
کیلومتــر راه فرعی و ۴۰۳ کیلومتر راه روســتایی اســت. ســمیرم در 
فاصلــه ۱۶۴ کیلومتــری شــمال یاســوج و ۱۶۰ کیلومتــری جنــوب 

اصفهــان واقــع شــده اســت.



As announced by a provincial 
official, 80 projects for mak-
ing investment in different 
sectors are currently being 
implemented in Maku Free 
Trade Zone (FTZ), in Iran’s 
northwestern province of 
West Azarbaijan.
Arash Yousefzadeh, the di-
rector for investment attrac-
tion, banking and insurance 
affairs in Maku Free Trade 
Zone Organization, said that 
through proper planning and 
creation of proper investment 
condition, these projects are 
now underway in the zone.
Emphasizing that necessary 
infrastructure for investment 
is now established in the 
zone, the official said that 
57 projects in the industry 
sector, 16 projects in the 

agriculture sector, and seven 
projects in the tourism sector 
of the zone are being imple-
mented at the moment.
He said that jobs have been 
created for 1,879 people in 
the first phase of the men-
tioned projects, and put the 
domestic investment for the 
projects at over 10 trillion ri-
als (about $34.5 million) and 
foreign investment at $13 
million.
As announced by the man-
aging director of Maku Free 
Trade Zone Organization, 
commodities valued at 
$2.030 billion were exported 
from the zone during the first 
half of the current Iranian cal-
endar year (March 21-Sep-
tember 22, 2021).
Mohammadreza Abdol-Ra-

himi said that the export of 
non-oil products worth near-
ly $2.1 billion, and gas export 
worth $1.1 billion, imports 
of goods worth $620 mil-
lion, and $13.2 billion worth 
of transit has been done 
through Bazargan customs in 
the zone.
He also stressed the high ca-
pacity of Bazargan Customs 
in facilitating the country’s 
international trade and trade 
between the countries of the 
region.
Maku is one of the seven ma-
jor free zones of Iran.
It has 140 kilometers of bor-
der with Azerbaijan Republic 
and 130 kilometers of border 
with Turkey.
As Maku is among the most 
newly-established and also 

the largest free zones of the 
country, there is a high need 
for the creation of infrastruc-
tures in this zone.
The establishment of free 
trade zones in Iran dates back 
to the Iranian calendar year 
1368 (March 1989- March 
1990) following the fall in 
the country’s oil income in 
the preceding year which 
prompted the government to 
promote non-oil exports.
The first two free trade zones 
of Iran were established in 
the south of the country. The 
first one was Kish Free Trade 
Zone established in 1368 on 
Kish Island in the Persian 
Gulf and the second one 
was Qeshm Free Trade Zone 
established the year after on 
Qeshm Island in the Strait of 
Hormuz.
Some five other free trade 
zones have been also estab-
lished in the country since 
then, including Chabahar 
in southeastern Sistan-Bal-
uchestan Province, Arvand 
in southwestern Khuzestan 
Province, Anzali in north-
ern Gilan Province, Aras in 
East-Azarbaijan Province 
and Maku in West-Azarbaijan 
Province, both in the north-
west of the country.
Considering the important 
role that the free zones play 
in promoting the country’s 
export and employment, 
Iran is seriously pursuing the 
development of its existing 
zones and the establishment 
of new zones as well.

More development measures 
in this field have been taking 
since the U.S. re-imposition 
of sanctions on the Iranian 
economy in November 2018, 
as Iran is reducing its de-
pendence on the oil income 
while elevating its domestic 
production and non-oil ex-
ports.
Although the sanctions have 
disrupted Iran’s economic 
activities, they could not im-
pede the development of Ira-
nian free zones; in fact, the 
development of these zones 
has been even accelerated.
Many strides made for in-
creasing activities in the free 
zones have played a signif-
icant part in boosting the 
country’s non-oil exports 
and brought prosperity in 
the other economic sectors.
As announced by the for-
mer secretary of the Iranian 
Free Zones High Council, the 
trade balance of the coun-
try’s free trade zones and 
special economic zones has 
been positive over the past 
three years.
Hamidreza Mo’meni also 
had said in early July that 
some new free trade zones 
are planned to be set up in 
the country in the current 
Iranian calendar year (ends 
on March 20, 2022).
“If we can settle the subject 
of the comprehensive plans 
of these zones, I think by the 
end of this year, the new free 
zones will be added to the 
existing ones,” he stated.

80 investment projects underway in Maku Free Zone

Iran FM meets UN 
envoy for Syria
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has met with 
the United Nations Special Envoy 
for Syria Geir Pedersen.
During the meeting, Amir Abdol-
lahian thanked the special envoy 
for helping the national dialogue 
and peace and stability in Syria, 
stressing that the Islamic Re-
public of Iran sincerely works to 
help him succeed in following up 
on the process to restore peace 
and stability to the country, the 
Iranian foreign ministry said. 
The foreign minister reiterated 
the Islamic Republic of Iran’s 
viewpoint concerning a political 
solution to the crisis in Syria, 
from the very beginning of the 
developments in the country, 
stressing that the United Nations 
is part of the follow-up to the po-
litical resolution in Syria.
Amir Abdollahian also said the il-
legal presence of American forc-
es in Syria and also the Israeli 
attacks against the country dis-
rupt the political process there, 
and underlined the need for the 
international community and the 
United Nations to pay attention 
to this issue. The top diplomat 
added that one cannot navigate 
through the crisis in Syria cor-
rectly without attending to the 
issues of refugees and the sanc-
tions imposed on the country.
During the meeting, Pedersen 
also described the situation in 
Syria as stable stressing that 
under the current circumstances 
no involved party is talking about 
regime change in the country.
He also underlined the signifi-
cance of maintaining the nation-
al sovereignty, political calm and 
territorial integrity of Syria.
Pedersen also met with the Irani-
an foreign minister’s senior advi-
sor for special political affairs, Ali 
Asghar Khaji.
Khaji and Pedersen discussed 
the latest developments regard-
ing the Syria crisis, the Syri-
an constitutional committee’s 
negotiations, the fight against 
sanctions and the dispatch of 
humanitarian aid to the Syrian 
people.

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

Seemingly mild 
Omicron still mur-
derous
eporting the first three lives 
claimed by apparently mild 
coronavirus variant can 
bring back the dark days of 
three-digit deaths so that it 
should be taken more seri-
ously.
It was in late December 2021 
that a new corona strain began 
to invade some countries, a 
variant that was thought to be 
milder, and this perception led 
some to abandon the obser-
vance of protocols and even 
the use of masks.
Despite public optimism for 
Omicron, health experts and 
virologists have warned from 
the outset about the abnor-
mality and seriousness of the 
new variant, and the need to 
continue to follow health pro-
tocols, complete vaccinations, 
inject the third dose, and even 
tighten the restrictions.
On Saturday, Health Ministry 
reported three deaths from the 
highly contagious Omicron 
strain.
“The number of Omicron in-
fections in the country has 
reached 1,162. Cities of Tabriz, 
Yazd, and Shahrekord have 
each reported a death due to 
the new variant, while a criti-
cally ill patient is hospitalized 
in Ahvaz,” health ministry 
official Mohammad Hashemi 
said, warning people to take it 
seriously.
“The people who lost their 
lives of Omicron were elderly 
and had not been fully vacci-
nated (three doses).

59 Iranian uni-
versities among 
world’s top for ac-
ademic quality

A total of 59 Iranian universities 
are listed among the top 3,000 
institutions in the world in terms 
of academic quality, accord-
ing to the 2021-2022 report 
released by University Rank-
ing by Academic Performance 
(URAP).
The URAP ranking system’s 
focus is on academic quality. 
URAP has gathered data about 
3,000 Higher Education Insti-
tutes (HEI) in an effort to rank 
these organizations by their 
academic performance based 
on several indicators, including 
article, citation, total document, 
article impact total, citation im-
pact total, and international col-
laboration.
Data for 3,000 HEIs have been 
processed and the top 2,500 of 
them are scored. Thus, URAP 
covers approximately 12% of all 
HEIs in the world, which makes 
it one of the most comprehen-
sive university ranking systems 
in the world.
Three Iranian institutions are 
ranked below 500, namely, the 
University of Tehran, Tehran 
University of Medical Sciences, 
and Tarbiat Modares University.
Harvard University tops the list, 
followed by the University of To-
ronto, University College Lon-
don, Stanford University.
Previously, in the 2020-2021 
report of this ranking system, 
56 Iranian universities were in-
cluded.
Iranian universities among 
world’s top ones
Most recently, a total of 51 uni-
versities from Iran have been 
listed in the Islamic World 
University Rankings 2021 an-
nounced by the Islamic World 
Science Citation Center (ISC).
Also, fifteen universities from 
Iran have been listed among 
the best institutions worldwide, 
by the U.S. News and World 
Report Best Global Universities 
rankings 2022.
The Quacquarelli Symonds 
(QS) Graduate Employability 
Rankings 2022 list has been 
released, which included three 
Iranian universities out of a total 
of 550 institutes worldwide that 
highlighted graduate employ-
ment processes.
Meanwhile, 41 Iranian univer-
sities in engineering sciences 
and 12 universities in comput-
er sciences have made a place 
among the top 1,188 univer-
sities in the world with the an-
nouncement of Higher Educa-
tion World University Rankings 
2022 by subject.
It also has introduced 59 Irani-
an universities among the top 
institutions in World University 
Rankings 2022.
The THE Education Young Uni-
versity Rankings 2021 listed 26 
Iranian institutions among the 
world’s best universities that are 
50 years old or younger.
Moreover, 34 Iranian universi-
ties and institutions were list-
ed among the top 1,000 in the 
world, according to Shanghai 
Ranking’s Academic Ranking 
of World Universities (ARWU) 
2021.
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 Iran’s annual petrochemical 
production capacity is predicted 
to reach 100 million tons by the 
end of the next Iranian calen-
dar year (March 20, 2023), the 
managing director of National 
petrochemical Company (NPC) 
announced.
Morteza Shahmirzaei said that 
68 production complexes with 
the annual nominal capacity of 
about 90 million tons are cur-
rently active in the country, and 
regarding the planning the figure 
is forecast to reach 100 million 
tons by the end of the next year.
Iran’s petrochemical industry 
has a clear vision and promising 
outlook for its development, the 
NPC managing director further 
stressed.
Petrochemical production has 
risen eight percent in Iran dur-
ing the first six months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-September 22, 2021), 
compared to the same period of 
time in the past year, according 
to an official with the NPC.
Jalal Mir-Hashemi, the NPC’s di-
rector for the production control, 
put the six-month petrochemical 
output at 32.8 million tons, and 
highlighted that the petrochem-
ical plants operated with a good 
capacity during this period, Sha-
na reported.
According to the official, consid-
ering the country’s current needs 
for the production of healthcare 
products like face masks, the 
petrochemical industry is con-
tinuing to increase output to 
supply feed in such areas.

With the measures taken and the 
sustainable supply of feed in the 
current year, the production of 
various products in petrochemi-
cal complexes has increased and 
while meeting the needs of do-
mestic markets, the export pro-
grams have also been realized, 
Mir-Hashemi noted.
Emphasizing that Iran’s petro-
chemical industry is one of the 
most important pillars of the 
country’s development and the 
driving force of the economy, he 
said: “The main approach of the 
National Petrochemical Compa-
ny is to complete the production 
chain, diversify the products, 
provide feedstock for domestic 
industries and increase the add-
ed value of the products in this 
industry.”
Mir-Hashemi stated that ac-
cording to the plans made, the 
growth and leap of production 
of Iran’s petrochemical industry 
is on the agenda, adding: “All 
conditions and infrastructure 
have been provided to achieve a 
leap in production in the Iranian 
petrochemical industry in the 
current year; with the measures 
taken this year, the idle produc-
tion capacities of some existing 
complexes will also be revived.”
The petrochemical industry 
plays a crucial role in Iran’s non-
oil economy, as the petrochemi-
cal export is the second-largest 
source of revenue for the coun-
try after crude oil. Petrochemical 
exports already constitute nearly 
33 percent of the country’s non-
oil exports.

Annual petchem production capacity ex-
pected to reach 100m tons by March 2023

Transit of goods through Iran’s 
railway network rose over 200 
percent during the first nine 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 
21, 2021) to register the highest 
year-on-year increase over the 
past 10 years, IRIB reported.
Based on the data released by 
the Iranian Transport and Ur-
ban Development Ministry, over 
1.39 million tons of commodities 
were transited via the Iranian rail 
network in the mentioned nine 
months, 202 percent more than 
the previous year’s same period in 
which the figure stood at 460,000 
tons.
According to the mentioned data, 
prior to this record, the highest 
volume of transit had been reg-
istered in the Iranian calendar 
year 1396 (ended in March 2018) 
when 1.2 million tons of com-
modities had been transited.
During the first nine months of 
the current year, 955 locomotives 
and 27,602 freight wagons were 
active in the country, the number 
of which has increased by 0.1 
percent and two percent, respec-
tively, compared to the previous 
year.
Since the Islamic Revolution in 
1978 up until the previous Iranian 
calendar year (ended on March 

2021), the number of freight 
wagons active in the country has 
increased from 12,150 to 26,978 
which indicates more than 200 
percent of growth, based on the 
Transport Ministry data.
The amount of cargo transmis-
sion has also increased from 
seven million tons in 1978 to 51 
million tons in 2021.
Earlier this month, the spokes-
man of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration 
(IRICA) announced that transit 
of goods via Iran rose 53 percent 
during the ninth month of the 
current Iranian calendar year, as 
compared to the same period of 
time in the past year.
Ruhollah Latifi said that 1.057 
million tons of goods were trans-
ited via the country during the 
seven-month period. 
Iran is one of the countries that 
have a special status in trade and 
transit relations due to its strate-
gic location and special geogra-
phy, as the country is the passage 
of several important international 
corridors.
In the south of Iran is the Persian 
Gulf, which is home to the world’s 
major oil-producing countries. 
This region is considered the en-
ergy bottleneck of the world.
In the north of Iran is the Caspian 
Sea, which is the best bridge be-
tween Iran, Russia, Kazakhstan, 
Turkmenistan, and Azerbaijan and 
can play an important role in trade 
between these countries.
The country, also, borders Iraq, 
Turkey, Pakistan, and Afghanistan 
to the west and east.

Rail transit through
Iran hits new record high



Managing Director of Iran’s Petropars 
Company, which is in charge of devel-
oping Phase 11 of the giant South Pars 
gas field in the Persian Gulf, has said the 
company is going to take all the neces-
sary measures to complete the first part 
of the mentioned phase’s development 
project by the third quarter of the next 
Iranian calendar year (starts on Septem-
ber 23).
As Shana reported, Seyed Shamsedin 
Mousavi made the remarks on Sunday, in 
a ceremony held for his introduction as 
the new head of the company.
The ceremony was attended by Head of 
National Iranian Oil Company (NIOC) Mo-
hsen Khojasteh-Mehr.
Speaking at the ceremony, Kho-
jasteh-Mehr said: “National Iranian Oil 
Company trusts Petropars and we have 
very high expectations from this com-

pany and hope that they will be able to 
implement all projects, especially priority 
ones as scheduled.”
“Phase 11 of South Pars and South Aza-
degan [development projects] are among 
the priorities of the National Iranian Oil 
Company and even a day delay in the 
implementation of these projects will not 
be accepted,” Khojasteh-Mehr stressed.
Earlier this month, Petropars’ former 
Head Hamidreza Masoudi had announced 
the implementation of two new contracts 
which would accelerate the development 
of the mentioned phase.
According to Masoudi, the mentioned 
deals were concerned with the construc-
tion of an off-shore pipeline as well as 
the installation of the phase’s SDP11B 
platform.
“The engineering, procurement and im-
plementation activities corresponding 

to these two contracts have officially 
started since the beginning of the current 
[Iranian calendar] month [December 22, 
2021]),” Masoudi said.
When fully developed, the South Pars 
phase 11 project will have a production 
capacity of two billion cubic feet per day 
or 370,000 barrels of oil equivalent per 
day. The produced gas will be fed into 
Iran’s gas network.
Iran had previously awarded the devel-
opment of phase 11 project to a consor-
tium comprised of France’s Total, China 
National Petroleum Corporation (CNPC), 
and Petropars which is a subsidiary of 
the National Iranian Oil Company (NIOC), 
however Total and CNPCI pulled out of 
the project in 2019 due to the U.S. sanc-
tions.
Currently, Petropars is developing the 
phase 11 project after its partners left the 
contract.
The drilling operation for the first well of 
mentioned phase was officially started in 
December 2020. In the early production 
stage, the output of this phase will reach 
500 million cubic feet (equivalent to 14 
million cubic meters) per day.
South Pars is the world’s largest gas 
field, covering an area of 3,700 square 
kilometers of Iran’s territorial waters.
The giant field is estimated to contain 
a significant amount of natural gas, ac-
counting for about eight percent of the 
world’s reserves, and approximately 18 
billion barrels of condensate. The field is 
divided into 24 standard phases.

The next time you tell yourself that 
you’ll sleep when you’re dead, realize 
that you’re making a decision that can 
make that day come much sooner. 
Pushing late into the night is a health 
and productivity killer.
Why You Need Adequate Sleep to 
Perform
We’ve always known that sleep is 
good for your brain, but new research 
from the University of Rochester 
provides the first direct evidence 
for why your brain cells need you to 
sleep (and sleep the right way—more 
on that later). The study found that 
when you sleep your brain removes 
toxic proteins from its neurons that 
are by-products of neural activity 
when you’re awake. Unfortunately, 
your brain can remove them ade-
quately only while you’re asleep. So 
when you don’t get enough sleep, the 
toxic proteins remain in your brain 
cells, wreaking havoc by impairing 
your ability to think—something no 
amount of caffeine can fix.
Skipping sleep impairs your brain 
function across the board. It slows 
your ability to process information 
and problem solve, kills your crea-
tivity, and catapults your stress levels 
and emotional reactivity.
What Sleep Deprivation Does to Your 
Health
Sleep deprivation is linked to a variety 

of serious health problems, including 
heart attack, stroke, type 2 diabetes, 
and obesity. It stresses you out be-
cause your body overproduces the 
stress hormone cortisol when it’s 
sleep deprived. While excess cortisol 
has a host of negative health effects 
that come from the havoc it wreaks 

on your immune system, it also 
makes you look older, because cor-
tisol breaks down skin collagen, the 
protein that keeps skin smooth and 
elastic. In men specifically, not sleep-
ing enough reduces testosterone lev-
els and lowers sperm count.
Too many studies to list have shown 

that people who get enough sleep live 
longer, healthier lives, but I under-
stand that sometimes this isn’t moti-
vation enough. So consider this—not 
sleeping enough makes you fat. Sleep 
deprivation compromises your body’s 
ability to metabolize carbohydrates 
and control food intake. When you 

sleep less you eat more and have 
more difficulty burning the calories 
you consume. Sleep deprivation 
makes you hungrier by increasing 
the appetite-stimulating hormone gh-
relin and makes it harder for you to 
get full by reducing levels of the sa-
tiety-inducing hormone leptin. People 
who sleep less than 6 hours a night 
are 30% more likely to become obese 
than those who sleep 7 to 9 hours a 
night.
How Much Sleep Is Enough?
Most people need 7 to 9 hours of 
sleep a night to feel sufficiently rest-
ed. Few people are at their best with 
less than 7 hours, and few require 
more than 9 without an underlying 
health condition. And that’s a major 
problem, since more than half get less 
than the necessary 7 hours of sleep 
each night, according to the National 
Sleep Foundation.
For go-getters, it’s even worse.
1. Stop Drinking Caffeine (at Least 
after Lunch)
2. Avoid Blue Light at Night
3. Wake Up at the Same Time Every 
Day
4. No Binge Sleeping (In) on the 
Weekend
5. Learn How Much Sleep You Really 
Need
6. Stop Working
7. Learn to Meditate

In Iran’s Diplomacy 
Map, West Is Just 
“One” Spot
 In line with the active diplomacy 
that Iran is pursuing in Vienna, 
President Ebrahim Raisi is pre-
paring to visit Moscow in the 
coming days to discuss various 
issues with his Russian counter-
part, Vladimir Putin.
Government spokesman Ali Ba-
hador Jahromi referred to the 
dynamic and balanced diplomacy 
of the government in remarks on 
Saturday.
“The president is preparing for 
a visit to Russia and the foreign 
minister went to China, the min-
ister of transport was in Syria, 
the minister of culture went to 
the Dubai 2020 Expo, and Mr. 
Bagheri is focusing on the Vienna 
talks.
Last week, several foreign offi-
cials were present in Iran.
Diplomacy in the #popular_gov-
ernment pays attention to the 
#broad field of national interests. 
Dynamic, all-around, and re-
sult-oriented,” Bahadori Jahromi 
tweeted. 
It seems that what Iran is seeking 
is an active diplomatic approach, 
especially in the economic field.
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian visited China on 
Thursday to hold extensive talks 
with his Chinese counterpart, 
Wang Yi.
On Friday, Amir Abdollahian told 
reporters that from January 14, 
the 25-year cooperation docu-
ment between Iran and China will 
go into effect.
Iran and China inked the 25-year 
partnership on March 26, 2021, 
in Tehran. China would invest 
$400 billion in Iran over the next 
25 years, according to the agree-
ment.
As a result, China will be a regular 
importer of Iranian oil. Yet despite 
U.S. sanctions and pressure, 
Beijing is purchasing Iranian oil. 
Another benefit of the 25-year 
partnership is that it will even-
tually improve Iran’s oil and gas 
production in three critical fields.
China has committed to acceler-
ate the construction of the South 
Pars gas field’s phase 11. When 
France departed Iran due to illegal 
U.S. sanctions, China National 
Petroleum Corporation (CNPC) 
increased its share of the gas field 
phase 11 project to 50.1 percent 
from 30 percent.
The 25-year cooperation doc-
ument will provide Iran with a 
plethora of economic opportuni-
ties and serve as a roadmap for 
the future of Iranian diplomacy. 
Such an approach is being pur-
sued by the Iranian Foreign Min-
istry with the 20-year agreements 
that Iran plans to sign with Russia 
and Venezuela. 
President Raisi’s looming visit to 
Russia is also in line with Iran’s 
economic diplomacy. Ministers 
responsible for economic and 
trade affairs will accompany the 
president on the trip. 
On the same note, Venezuelan 
President Nicolas Maduro, who 
will visit Iran soon, has said he 
will pursue economic agreements 
with Iran. 
“I am going to Tehran very soon, 
for a visit that President Raisi 
offered me, so that we meet in 
person, to hold conversations 
and sign new agreements,” Ma-
duro said in an interview with Al 
Mayadeen Spanish. The interview 
was also broadcast on Venezue-
lan state television.
He did not give a date for the visit.
According to Maduro, the two 
presidents have held two tele-
phone conversations during 
which they agreed on new plans.

Sleep Deprivation Is Killing You and Your Career

Fadaei appointed as head of Iran Fara Bourse
The board of directors of Iran’s over-the-
counter exchange market, known as Iran 
Fara Bourse (IFB), have elected Meisam 
Fadaei as the new head of IFB, IRNA re-
ported on Sunday.
Fadaei had been appointed as the acting 
head of IFB on December 5, 2021, follow-
ing the resignation of the IFB’s former Man-
aging Director Amir Hamouni, and now he 
has been elected to take the position per-
manently.

Hamouni had served as the head of Iran 
Fara Bourse since September 2012. Iran 
Fara Bourse, one of the four Iranian ex-
changes, operates under the supervision of 
the Securities and Exchange Organization 
(SEO), a member of IOSCO. IFB was estab-
lished on November 12, 2008, to be a gate 
for the majority of companies to enter the 
capital market and enhance their corporate 
governance and their businesses by pro-
viding easier listing requirements.
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1st part of SP phase 11 project expected to go operational by late Sep.

Iran to send three 
skiers to 2022 
Winter Olympics

Three skiers will represent Iran at the 2022 Winter Olympic 
Games. 
The 2022 Beijing Winter Olympics are slated to begin Feb. 4. And 
will run until Feb. 20.
The opening ceremony of the Games will be held at the Beijing 
National Stadium (also known as the Bird’s Nest).
Seyed Sattar Seyd will compete at cross-country skiing and Hos-
sein Saveh Shemshaki and Atefeh Ahmadi will participate in al-
pine. Iran has sent male and female athletes to the Winter Games 
11 times since 1956, but none has returned home with medals.
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Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) has criticized several as-
pects of the government’s proposed 
budget bill for the next Iranian cal-
endar year (begins on March 21), 
ICCIMA portal reported.
Making the remarks in a meeting 
of the ICCIMA Board of Represent-
atives on Sunday, Gholam-Hossein 
Shafeie mentioned some of the as-
pects of the budget bill which can 
create serious challenges for the 
country’s private sector in the com-
ing year.
Lack of collaboration and communi-
cation with the private sector in pre-
paring the budget bill was the first 
issue raised by the ICCIMA head, 
saying: “First, the private sector 
has been completely absent from 
the next year’s budgeting process. 
Unlike in previous years when the 
private sector was formally invited 
to meet with those involved in pre-
paring the budget bill, this year pri-
vate sector was completely ignored 
in the process.”
The second issue regarding the 
mentioned bill was the income 
structure, especially the imbalance 
of tax increases for the private sector 
and state-owned entities. According 
to the government’s proposed bill 
for the next year’s budget, the to-

tal amount of taxes expected to be 
collected from the private sector in 
the next year has increased by 146 
percent, while the increase for the 
government-owned entities is only 
83 percent.
This entails that the private sector 
is expected to shoulder the major 
part of the government’s tax revenue 
burden in the coming year, which 
according to Shafeie will have seri-
ous negative impacts on this sector 
and on the country’s economy in 
general.
“In addition to this increase in pres-
sure on the private sector [through 
direct tax increases], we see that in 
various sections of the budget bill, 
eliminating existing tax exemptions 
is also on the agenda, which will 
intensify the pressure on the private 
sector even more,” Shafeie said.
Abrupt elimination of tax exemp-
tions, such as export tax exemp-
tions, will lead to widespread chang-
es in the planning of enterprises 
operating in the private sector and 
consequently reduces economic 
predictability, the official added.
Finally, the use of oil and gas re-
sources was another issue that the 
ICCIMA head pointed out, saying 
that the government plans to borrow 
half of the oil and gas resources that 
should be deposited into the Nation-
al Development Fund (NDF) in the 
next year for balancing its incomes 
and expenditures, while this can re-
duce the resources accessible to the 
private sector.
The NDF resources are to be invest-
ed in the country’s development 
projects, especially through pri-
vate companies; so, the question 
remains as to whether the use of 
these resources by the government 
is justified.

ICCIMA criticizes national budget 
bill for next Iranian year

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 11,682 
points to 1.31 million on Sunday.
As reported, 4.73 billion securities 

worth 23.459 trillion rials (about 
$80.893 million) were traded at the 
TSE. The first market’s index lost 
11,932 points, and the second mar-

ket’s index dropped 12,025 points.
TEDPIX lost 29,000 (2.1 percent) to 
1.334 million in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).

During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Company, 

Social Security Investment Compa-
ny, National Copper Company, and 
Barekat Pharmaceutical Group were 
the most widely followed ones.

TEDPIX loses 11,000 points on Sunday
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 علی قاســم زاده در جلســه علنی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
تقدیم الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
شهرداری اصفهان به شورای شهر 
اظهار کرد: یک پرســش و رویکرد 
مهم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ 
مورد بررســی قرار گرفــت و آن، 
اینکه آیا به سمت بودجه انقباضی 
و کاهشی برویم یا بودجه انبساطی و 
افزایشی داشته باشیم؛ پژوهش های 
انجــام شــده در معاونــت مالی 
شهرداری و بررسی بودجه ۱۰ سال 
گذشته شهرداری نشان می دهد که 
اگر بخواهیم بر اساس قدرت مالی 
ســال 95 شــهرداری اصفهان که 
عملکرد مطلوبی ثبت شــده است، 
حرکت کنیم، دســت ما در اجرای 
پروژه های عمرانی بسته خواهد شد.

وی افزود: در این راســتا در تنظیم 
بودجه سال آتی شــهر، از مدیران 
مناطق گرفتــه تا ســتادی، طی 
فرایندی درگیر بودجه نویسی شدند 
و در واقع، بودجه در اتاق دربســته 

نوشته نشده است.

  »کاهش آلودگــی«، »توجه 
بــه گردشــگری و فرهنگ« و 
»افزایش بهــره وری«؛ 3 هدف 

کالن بودجه
شــهردار اصفهان بیان کــرد: در 

بودجــه ۱۴۰۱ الزاماتی داشــتیم 
که یکی از آنهــا توجه به پروژه های 
در دســت اجــرا بود بــه طوریکه 
پروژه هایــی مانند متــرو و رینگ 
چهــارم از مــوارد مــورد توجــه 
شــهرداری در تنظیم بودجه بوده 

است.
وی تصریح کرد: در تدوین بودجه 
شهر به برنامه ۱۴۰5 به عنوان سند 
باالدستی و منشور مورد نظر، توجه 
شــده وتاکیدات شــورای اسالمی 
به عنــوان روح حاکم بــر حرکت 
شــهرداری در چهار سال آینده نیز 

مورد توجه قرار گرفته است.
قاســم زاده با بیان اینکــه بودجه 
پیشنهادی شــهرداری اصفهان در 
سال آینده ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومــان پیش بینی شــده که این 
بودجه نسبت به بودجه امسال رشد 
۴5 درصدی داشته است، گفت: سه 
هدف کالن شامل کاهش آلودگی 
هوا، ارتقای جایگاه شــهر با توجه 
به حوزه گردشــگری و فرهنگ، و 
افزایش بهره وری سازمانی در تدوین 
بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

  کاهش وابســتگی بودجه ای 
شــهرداری به درآمد عوارض 

ساختمانی
وی افزود: این بودجه پیشــنهادی 

است و شورا حق قانونی دارد به این 
الیحه ورود نمــوده و نقطه نظراتی 
را که از دید ما پنهان مانده اســت، 

ارائه کند.
شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه 
در تنظیم بودجه سعی شده اهداف 
راهبردی ۱۴۰5 دیده شود، گفت: 
بخش حمل و نقل و خدمات شهری 
با دارا بودن بــه ترتیب ۳۸ درصد و 
۱۷ درصد از بودجه، بیشترین سهم 

را در بودجه ۱۴۰۱ دارند.
وی با بیان اینکه در بودجه ســال 
۱۴۰۱ عــوارض پروانه نســبت به 
بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر دیده شده 
اســت، اضافه کرد: بودجه ۱۴۰۱ 
گویای رویکــرد تاکیدی و حرکت 
به سوی افزایش سهم مشارکت ها 
است، اتفاق جدیدی که در بودجه 
ســال آینده رقم خورده، اختصاص 
درآمد حاصل از ســرمایه گذاری و 

مشارکت ها می باشد که در این راستا 
ردیف بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی 

لحاظ شده است.

  ایجاد زمینه مشارکت بیشتر 
ســرمایه گــذاران در تکمیل 

زیرساخت های شهری
همچنیــن، محمدرضا نورصالحی، 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیــز در این جلســه اظهــار کرد: 
امیدواریم با زمانبندی مناسب در 
شورا قبل از پایان بهمن ماه، مراحل 
تصویب بودجه را به نتیجه برسانیم 
و شهرداری تکلیف خود را درقبال 

بودجه مصوب شده در شورا بداند.
وی با تشکر از شــهرداری اصفهان 
برای ارسال به موقع الیحه بودجه 
به صحن علنی شورای شهر گفت: 
تقویت رویکرد فرهنگی در اداره امور 
شهر، تقویت اعتماد عمومی، توسعه 

عدالت شــهری، توجه بــه اقتصاد 
مقاومتی، توجه به افزایش بهره وری 
و شفافیت، بهبود فرآیندها و کاهش 
فرآیندهای اضافــه از موارد مهمی 
است که امیدواریم در تدوین بودجه 

سال آتی رعایت شده باشد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان تصریــح کــرد: توجه به 
مناطق کم برخــوردار و بافت های 
فرسوده و تاریخی شــهر، توجه به 
محله محوری، کاهش آسیب های 
اجتماعی، توجه به رونق گردشگری 
و استقالل کســب و کارهای دانش 
بنیان و ایجاد زمینه مشــارکت هر 
چه بیشتر سرمایه گذاران در تکمیل 
زیرســاخت های شــهری از دیگر 
مواردی اســت که هدف قرار دادن 
آنها در تنظیم بودجــه می تواند به 
تحقق برنامه های مدیریت شهری 

کمک کند.

با حضور شــهردار اصفهان در صحن علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان، الیحه 11 هزار و 300 میلیارد تومانی بودجه 1401 
شهرداری اصفهان برای بررســی و تصویب به شورای اسالمی 

شهر تقدیم شد.
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ازتوسعه صادرات، 
راه اندازی نمایشگاه های تخصصی منطقه ای درکشورهای همسایه و افزایش 
توانمندی بانوان به عنوان رویکردهای جدید این شرکت یاد کرد. علیرضا 
مرتضوی درنشست خبری دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کاراصفهان 
با تاکید بر اینکه مستندسازی حلقه مفقوده مدیریت درکشوراست، گفت: 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با مشارکت شهرداری و اتاق 
بازرگانی فعالیت می کند و بنابراین، رویکرد اساسی این شرکت تسهیلگری 

درامرصادرات است. وی با تاکید بر اینکه صادرات موجب گره گشایی مشکل 
اشتغال و مسائل اجتماعی و اقتصادی می شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی 
و شهرداری اصفهان برنامه های مختلفی برای تسهیلگری صادرات دارند و 
نمایشگاه اصفهان به عنوان بازوی اجرایی این برنامه ها عمل خواهد کرد. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین   المللی استان اصفهان رویکرد دیگراین 
شرکت را استفاده از ظرفیت بانوان عنوان کرد و گفت: درنظرداریم ازظرفیت 
بانوان به طور مستقیم در فضای شهر بهره مند شویم. وی تاکید کرد: به زودی 

نمایشگاه دائمی توانمندی های اصفهان در بصره ایجاد خواهد شد؛ به دنبال 
آن هستیم که تعداد نمایشــگاه های منطقه ای برای ارائه توانمندی های 
بین المللی برندهای اصفهانی را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه در رویکرد 
نمایشگاه تجدید نظر کرده ایم و به جای تبلیغ برای حضور مردم در نمایشگاه، 
سعی داریم نمایشگاه را به سطح شهر ببریم، گفت: به عنوان مثال در ایام 
نوروز با اجازه شهرداری درنظر داریم نمایشگاه مبلمان شهری را به داخل 

پارک های شهر ببریم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

 توسعه صادرات
 و تأسیس نمایشگاه های 

منطقه ای، رویکردهای جدید 
نمایشگاه

معاون اقتصادی استاندار اصفهان 
گفــت: ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی در اســتان با حمایت 
دولت قادر به حضــور و فعالیت 
هرچه بیشــتر در عرصه اقتصاد 

دیجیتال خواهند بود.
امیررضــا نقــش، در جلســه 
دیجیتــال  اقتصــاد  کمیتــه 
اســتان افزود: ۶ وظیفه شــامل 
توسعه زیرســاخت های اقتصاد 
دیجیتال، برطــرف کردن موانع 
و شتاب بخشــی به شکل گیری 
زیســت بوم اقتصــاد دیجیتال، 
حمایت از پلتفرم ها و کســب و 
کارهای دیجیتال و فناوری پایه، 
بسترسازی برای توسعه اشتغال 
فنــاوری پایه و برطــرف کردن 
موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی 
در ســطح بین المللی و توســعه 
مهارت هــای الــزام آور اقتصاد 
دیجیتــال برای ایــن کمیته در 
ســطح کالن کشــوری در نظر 

گرفته شده است.

  کمیته اقتصــاد دیجیتال 
نیازمند کارگروه و اتاق فکر 

تصمیم گیری و مقررات
وی گفــت: کمیتــه اقتصــاد 
دیجیتال نیازمند کارگروه و اتاق 
فکر تصمیم گیری و مقررات است 
که در این راســتا کارگروهی را 
تشکیل می دهیم تا به سهم ۱۰ 
درصدی مشارکت اقتصاد مورد 

نظر دولت برسیم.
وی با اشاره به اینکه ما در استان 
دچــار اپیدمــی تعریــف پروژه 
هستیم، افزود: بسیاری از پروژه ها 
خروجی ندارد لذا ما ســاماندهی 
وضعیت و به ثمر رساندن ُمصوبات 

قبلی را پیگیری می کنیم.

  ضرورت استفاده از اساتید 
اقتصادی در کارگروه اقتصاد 

دیجیتال
معاون اقتصادیی استاندار اصفهان 
بــا تاکید بــه اینکه مــا روحیه 
مطالبه گری در پیشرفت طرح ها 
را بطور جدی دنبــال می کنیم، 
بیان داشت: ما در اتاق فکر اقتصاد 
دیجیتال، ُخبره محوری و اجرایی 
محور بودن را در دستور کار خود 
قــرار می دهیم و انتظــار داریم 
جلسات با شتاب و مرتب برگزار 

شود.
وی با تاکید به ضرورت استفاده 
از اســاتید اقتصادی در کارگروه 
اقتصاد دیجیتال افزود: استانداری 
نقش اجرایــی دارد اما بودجه ای 
بــرای این موضــوع نــدارد لذا 
از بخــش خصوصــی و فعاالن 
اقتصادی، حمایت ویژه خواهیم 

کرد.

  مروری بر مصوبات
به گــزارش ایرنــا، در جلســه 
کمیته اقتصاد دیجیتال اســتان 
اصفهان، رشــد ۲ برابری اقتصاد 
دیجیتال، هوشمندسازی تجارت 
الکترونیکــی، انقــالب صنعتی 
چهارم، کسب و کار الکترونیک در 
بخش های اقتصادی، پیشگیری 
از انحصارطلبــی و ایجاد فضای 
رقابتی، تقویت لجستیک اقتصاد 
دیجیتال، توسعه صادرات با ۱5 
کشور همســایه از طریق اقتصاد 
دیجیتال و تبادل دوجانبه کاال، 
توســعه فیبرنوری، ایجاد بستر 
سرمایه گذاری و ُممانعت از خروج 
نُخبگان استانی مورد بحث قرار 

گرفت.
بر اســاس ُمصوبه هیات دولت، 
»کارگــروه اقتصــاد دیجیتال« 
ُمتشــکل از وزیران ارتباطات و 
فناوری اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، صمت، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دفاع، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری و رییس 
کل بانک مرکزی تشــکیل شده 

است.

خبر اول

ISFAHAN
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معاون اقتصادی استاندار اصفهان خبر داد:

حمایت از 
سرمایه گذاران اقتصاد 

دیجیتال

به همت تالشــگران ذوب آهــن اصفهان، پروژه های بهینه ســازی 
الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون و نصب بگ فیلتر واگن توزین کوره 

بلند به بهره برداری رسید.

  الف: بهینه سای الکتروفیلتر 110 آگلومراسیون:
وظیفه بخش آگلومراســیون تولید آگلومره با شــرایط فنی مناسب 
جهت مصرف در بخش کوره بلند می باشد. در فرآیند تولید آگلومره، 
از مخلوط کردن چندین نوع ماده ریزدانه مختلف با خواص فیزیکی 
و شیمیایی متفاوت که در پروســه های دیگر تولید می شوند، پس از 
مرطوب کردن، همگن کردن و عبور دادن آن ها از کوره پخت، ماده ای 
جدید با ترکیب شیمیایی یکنواخت به وجود می آید که به آن آگلومره 

)کلوخه( می گویند.
 در طی فرآیندهای پخت آگلومره در ماشین های پخت، تولید ذرات 
غبار به عنوان یک جنبه زیســت محیطی منفی مطرح اســت. طی 
سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از 
ماشین های پخت آگلومره پروژه 5 گانه زیست محیطی تعریف و اجرا 
گردید. این پروژه بر اساس استفاده از فن آوری های پیشرفته تصفیه 
غبار و شامل مهندسی، ســاخت و نصب ۶ عدد الکتروفیلتر بر روی 
خروجی ماشین های پخت شماره های ۱ و ۲ و ۳ واحد آگلومراسیون 
و مسیرهای انتقال مواد مربوطه بود. هر شش الکتروفیلتر این پروژه 
از سال 9۴ به بهره برداری رسیده و میزان غبار را تا سطح استاندارد 
درجه ۲ ذرات ســازمان حفاظت محیط زیســت برای کارخانجات و 
کارگاه هــای صنعتی در خروجی دودکش ها کاهش داده اســت. در 
ادامه پروژه مذکور و به منظور ارتقاء شــاخص های زیست محیطی و 
کمینه سازی میزان غبار خروجی از دودکش الکتروفیلتر ۱۱۰ و ارتقاء 
شاخص های بهداشت حرفه ای )کنترل گرد و غبار داخل کارگاهی در 
محدوده استانداردهای مرتبط( پروژه بهینه سازی الکتروفیلتر ۱۱۰ 
آگلومراسیون تعریف و فاز اجرائی آن در توقف آگلوماشین شماره یک 
آگلومراسیون از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱9 آغاز و طی مدت ۱۲ شبانه روز و 

با صرف هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال انجام گردید.
این اقدامات بــه عنــوان گام اول اصالحات و بهینه ســازی بر روی 
الکتروفیلتــر ۱۱۰ صــورت گرفتــه و در روند تکمیل ایــن پروژه 
فعالیت هایی برنامــه ریزی و در حــال اقدام می باشــد. بنابراین از 
آنجائیکه اهداف این پــروژه مطابق اندازه گیری هــای انجام گرفته 
توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیســت محقق شده است، در گام 
بعدی برای حفظ و تثبیت این شــرایط اقدام خواهد شد و در ادامه 
نیز، برنامه ریزی هــای الزم جهت اجرای عملیــات گام اول برای دو 
الکتروفیلتر ۱۲۰ و ۱۳۰ با توجه به تجربیات کسب شده اقدام خواهد 

شد.
در پایان الزم اســت از کلیه همکاران محترم حوزه ها و مدیریت های 
مختلف کارخانه و پیمانکار پروژه کــه با تالش مجدانه خویش نتایج 
مثبت یاد شده را رقم زدند و از مساعدت مدیر عامل محترم شرکت 
که همواره ضمن تاکید بر بهبود شــرایط زیست محیطی کارکنان و 
مردم شریف منطقه، با حمایت های بی دریغ خویش اجرای پروژهای 
زیست محیطی در شــرکت را ممکن و هموار ساخته اند سپاسگزاری 

نماییم.

  ب: پروژه بگ فیلتر واگن توزین کوره بلند شماره یک
در امتداد پروژه های بهبود زیست محیطی شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان، در کارگاه واگن توزین کوره بلند شماره یک بعلت عدم وجود 
سیستم تهویه برای جمع آوری گرد وغبار حاصل از تعیین میزان تناژ 
مواد مختلف شارژی به کوره بلند )شامل کک متالوژی، سنگ آهن، 
آگلومره و مواد کمک ذوب( به کوره بلند پروژه نصب بگ فیلتر واگن 
توزین کوره بلند شــماره یک با هدف کاهش گرد و غبار کارگاهی به 
زیر 5 میلیگرم بر مترمکعب تعریف گردید. یکی دیگر از اهداف اصلی 
پروژه جلوگیری از انتشار آالینده های واحد مذکور به محیط زیست 
و کنترل خروجی مربوطه به زیــر ۳۰ میلی گرم بر نرمال متر مکعب 

بوده است.
این پروژه با استفاده از توان شرکت های داخلی از مورخه 9۷/۸/۱ و با 
هزینه بالغ بر ۴9.۳ میلیارد ریال و ۱۱۶۶۱۴ یوروآغاز و طی یک برنامه 
زمان بندی سه ساله در آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. در طول 
این پروژه میزان ۱5۰ متر مکعب خاکبرداری، ۲۰۰ متر مکعب بتن 
ریزی، ۱۳۲ تن اسکلت فلزی به شرح}ونتیالتور ۸ تن، بگ فیلتر ۴5 
تن، نوار نقاله ۱ تن، داکتینگ )شامل دودکش، کانال، هود و دمپر( ۶۶ 
تن، االواتور ۳ تن، بونکر ذخیره غبار 5 تن{، تعداد ۶۴۰ بگ پلی استر 

سوزنی و سیستم جت پالس استفاده گردید.
 در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات و تست سرد و گرم به صورت 
 ۱۰۰ درصد انجام گرفته اســت و در مرحله رفع پانچ لیســت ها قرار 

دارد.

 اقتصاد کالن

 به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان درعرصه حفاظت ازمحیط زیست؛

گام بلند دیگری برداشته شد

اقتصاد استان

الیحه 11 هزار و 300 میلیارد تومانی بودجه شهرداری به شورای شهر تقدیم شد:

تاکید بر سرمایه گذاری و سهم مشارکت ها

»بازگشایی و جریان دائمی زاینده رود یک مطالبه عمومی برای 
مردم اصفهان است، چرا که خشک شدن این رودخانه از جهات 
مختلف به اصفهان ضربه زده که یک مورد آن، انقراض تدریجی 

ورزش های آبی از بستر زاینده رود است«.
احسان بعیدی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ادامه وضعیت 
خشکی زاینده رود و تبعات آن در وضع سالمت و ورزش مردم 
اصفهان می گوید: مشکالتی که خشکی زاینده رود برای جهان 
شهر اصفهان ایجاد کرده است، یکی و دو مورد نیست، یکی از 
مهم ترین ضربات جبران ناپذیری که این خشکی به اصفهان وارد 
کرد، انقراض تدریجی بسیاری از رشته های ورزشی به خصوص 
قایقرانی اســت. وی ادامه داد: اصفهان مهد بســیاری از انواع 

رشته های قایقرانی در ایران و آسیا بود و همواره شاهد تمرینات 
قایقرانان حرفه ای در رودخانه زاینده رود و در محدوده شــهر 
اصفهان بودیم که با جریان موقتی زاینده رود و خشکی شدن آن 
در سال های اخیر، عمالً عرصه برای ورزشکاران تنگ شد و کم کم 
این ورزشکاران مجبور به کوچ تمرینی یا خداحافظی با رشته های 
خود شدند. وی افزود: بسیاری از رشته های آبی همانند کاناپولو 
در اصفهان فعالیت خود را شروع و سپس به سایر استان ها منتقل 
شدند و یا رشته هایی مثل کایاک و دراگون بوت در حال فراموشی 
است، در حالی که در زمان تمرینات این ورزشکاران، تصویری 
زیبا و آرام بخش نیز برای شهروندان ایجاد می شد. نگاهی به آمار 
ورزشکاران رشته های آبی و به ویژه ملی پوشان، عمق اتفاقی که 

برای این رشته ها افتاده را نشان می دهد.
معاون فرهنگی تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در عرصه تفریحی نیز همواره 
قایق های تفریحی یکی از جذابیت های گردشگری اصفهان بود، 
که متأســفانه این ظرفیت دیگر وجود ندارد و مردم اصفهان و 
گردشگران داخلی و خارجی تنها از آن یک خاطره به یادگار دارند.

بعیدی اضافه کرد: ورزشــکاران یکــی از مطالبه گران جدی 
جریان دائمی زاینده رود هستند، زیرا بهره مندی از این ظرفیت 
برای احیای ورزش قهرمانی در انواع رشــته های قایقرانی و نیز 
ظرفیت های جاری بودن رودخانه در کنار پل های زیبای تاریخی 

و بی نظیر برای اهداف تفریحی و گردشگری است.

معاون فرهنگی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان هشدار داد:

انقراض تدریجی ورزش های آبی ناشی از خشکی زاینده رود !

وزیر دفاع به اصفهان سفر کرد:

بازدید از شرکت صنایع الکترواُپتیک و دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رأس هیاتی با حضور در شرکت صنایع الکترواُپتیک صاایران و 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، از بخش های مهم این دو مجموعه بازدید کرد.
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی با حضور در شرکت صنایع الکترواُپتیک صاایران اصفهان از قسمت های 
مختلف این صنعت بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردها، محصوالت و توانمندی های این صنایع آشنا 
شد. وزیر دفاع در حاشیه این بازدید در جمع مدیران شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران اظهار کرد: 

حضور در این شرکت، افتخار، توفیق و سعادت بزرگی برای بنده است.
وی تصریح کرد: آنچه همیشه برای ما راهگشا بوده، این است که معتقد باشیم بدون اذن خداوند هیچ 
اتفاقی نخواهد افتاد و هرچقدر اعتقادمان به خدا و اهل بیت )ع( محکم باشــد، در انجام فعالیت ها و 

اقدامات خود نیز موفق خواهیم بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ابراز خرسندی از فعالیت ها، ظرفیت ها و توانمندی های شرکت 
صنایع الکترواُپتیک صاایران افزود: با توجه به نوع فعالیت و تالش ُمجاهدانه ُمتخصصان شرکت صنایع 

الکترواُپتیک صاایران، اقدامات ارزشمندی در این بخش انجام شده است.
وی خطاب به مدیران این شرکت گفت: بی شک آینده متعلق به شما خواهد بود و مسیر بسیار روشنی 
در پیش روی خواهید داشت. در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در 

باره فعالیت های این شرکت و آخرین دستاوردها و توانمندی های آن گزارشی ارائه کرد.
صنایع الکترواُپتیک صاایران )صاپا( با هدف تولید انواع تجهیزات پزشکی، سامانه های کمک بازرسی و 
حفاظت الکترونیک، محصوالت اپترونیک و اپتومکانیک، شیشه های هوایی و ریلی و عینک، فعالیت 
خود را از ســال ۱۳۸۰ در اصفهان آغاز کرد. امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی همچنین با حضور در 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان ضمن بازدید از بخش های مختلف این دانشگاه و آشنایی با 
توانمندی های این مجموعه بر مزار شهدای گمنام این دانشگاه حاضر شد و به مقام شامخ شهدا ادای 
احترام کرد.به گزارش ایرنا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی خاص ملی 
و آموزش و تربیت کارشناسان و کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۶۳ 
تأسیس شد. این مرکز علمی دارای ۲ پردیس در شاهین شهر )واقع در ۲۰ کیلومتری شمال اصفهان( و 
تهران است. دانشگاه مالک اشتر دارای رشته های مختلفی در زمینه های ارتباطات و فناوری اطالعات، 
برق و الکترونیک، علوم کاربردی، علوم و فناوری زیردریا، مدیریت و فناوری های نرم، مکانیک و هوا فضا، 
مواد و فناوری های ساخت، مهندسی پدافند غیرعامل، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، 

مهندسی مواد، فناوری های زیستی و علوم و فناوری دفاعی است.

معاون استاندار:

تدوین سند خدمات الکترونیک در استان اصفهان ضروری است
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری اصفهان گفت: باید برای تدوین سند توسعه خدمات 
الکترونیک به شهروندان در این استان بر اساس اسناد باالدستی و با تبیین شرح وظایف دستگاه های 

مختلف تالش بیشتری انجام شود.
مصطفی خضری در دومین جلســه کارگروه فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک استان در 
استانداری اصفهان افزود: این سند باید بر اساس سند باالدستی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک 
تدوین می شود.وی با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک یکی از دغدغه های مدیران استان است ادامه 

داد: برای تدوین این سند باید آسیب شناسی و ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب استان انجام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این سند باید شهروند محور باشد 
اظهار داشت: می خواهیم خدمات خود را در درجه اول برای رضایت شهروندان به صورت الکترونیک 

ارائه دهیم و کاهش هزینه ها و شفافیت در مراحل بعدی قرار دارد.
وی با بیان اینکه صرف ارسال پیامک برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان کافی نیست اضافه کرد: 
باید فهرستی از الزامات تحقق دولت الکترونیک در استان از جمله بودجه، تعریف فرآیندها، اختیارات، 

مالحظات امنیتی و چالش های آن مورد توجه قرار گیرد.
خضری خاطرنشان کرد: مدیریت فناوری اطالعات استانداری باید ضمن بررسی الزامات و چالش های 
تحقق دولت الکترونیک در استان را بر اساس اسناد باالدستی، وضعیت موجود را تبیین و ترسیم و 
الزامات و چالش های آن را بررسی کند. وی تاکید کرد: دغدغه مدیریت استان اصفهان حذف هرگونه 
مراجعه برای پیگیری های اداری برای یک دوره زمانی مناسب و منطقی است و در این حوزه دغدغه هایی 
وجود دارد که امیدواریم با کمک همه دستگاه ها و پیگیری مدیریت فناوری اطالعات استانداری بتوانیم 
به این امر مهم دست پیدا کنیم. به گفته وی، با پیشنهاد اعضای این کارگروه باید به سمت تدوین سند 
باالدستی توسعه خدمات الکترونیک به شهروندان در استان اصفهان بر اساس اسناد باالدستی و با تبیین 
شرح وظایف برای دستگاه های مختلف اقدام کنیم.معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان 
گفت: پایش انجام الزامات قانون دسترسی آزاد به اطالعات به عنوان دستور کار بعدی این جلسه بود 
که مقرر شد پایش مجددی در این زمینه انجام شود و در صورت وجود نواقصی در این حوزه، نسبت به 
رفع آنها با محوریت و مسوولیت مدیریت روابط عمومی استانداری اقدام شود.دومین جلسه کارگروه 
فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک استان در دوره جدید با دستور کار توسعه دولت الکترونیک 
و اخذ و پاسخگویی الکترونیک نامه های مردم به اســتانداری در سالن جلسات شماره ۲ استانداری 

اصفهان برگزار شد.



بانک
رئیسکلبانکمرکزیباتاکیدبراجرایمطالباترئیسجمهور:

لیستبدهکارانعمدهبانکهادرسامانهکدالمنتشرمیشود

رئیس کل بانک مرکزی از دستورات رئیس جمهور درباره اصالح رفتار 
نظام بانکی خبر داد. »علی صالح آبادی« در حاشــیه مراسم هفتمین 
همایش مالی اسالمی گفت: اعتبارسنجی موضوع مهمی است و چنانچه 
افراد حائز رتبه اعتباری مناســب باشند، بانک می تواند با وثایق سهل 

تسهیالت خرد را پرداخت کند.
وی افزود: باید دسترســی آحاد مردم به سیستم بانکی تسهیل شود 
به ویژه در وام های خرد و مردم انتظار دارنــد بانک مرکزی مقررات را 
اصالح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: الزام بانک ها به رعایت شرایط را بیشتر 
خواهیم کرد تا تسهیالت خرد را پرداخت کنند و در آینده ای نزدیک 
مجموعه ای از شرایط را به شبکه بانکی ابالغ خواهیم کرد تا در چارچوب 

مورد نظر فعالیت کنند.
وی اظهار داشت: مقررات رمز ریال ملی در شورای پول و اعتبار تصویب 
شده و در آینده عملیاتی می شود و در خصوص دیگر رمز دارایی ها در 

دولت و کمیسیون های مربوطه در حال بررسی است.
صالح آبادی درباره جلســه امروز خود با رئیس جمهور گفت: در این 
جلســه، هدایت تســهیالت به بخش مولد در حوزه اقتصادی، بهبود 
وجهه نظام بانکی، تسهیل دسترســی مردم به تسهیالت، تحول در 
فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، بهبود ارتباط بانک ها با مشتریان 
و سایر ذینفعان، اصالح ناترازی سیســتم بانکی و به طور کلی اصالح 
سیستم بانکی، تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم 
بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض الحسنه جزو محورهای مورد نظر 

رئیس جمهوری بود.
وی در پاسخ به اختالف قیمت ارز سامانه نیما و آزاد و تأثیر آن بر بازار 
سرمایه گفت: معامالت در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا است و 
بانک مرکزی دخالتی در این امر ندارد اما اختالف جزئی بین ســامانه 
نیما و بازار متشکل طبیعی است زیرا در سامانه نیما حوالجات معامله 

می شود و معامالت عمده است و در بازار متشکل معامالت خرد است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین توضیح داد: سه درصد از منابع سپرده 
بانک ها باید به خرید اوراق مالی اســالمی که از نقدشــوندگی باالیی 
برخوردار است اختصاص یابد و این به دلیل مدیریت نقدینگی است 
تا چنانچه بانک ها ناترازی نقدینگی داشته باشند این اوراق را در بازار 

بفروشند و برای مدیریت نقدینگی است.
وی در پاســخ به ایرنا در خصوص تاکید رئیس جمهــوری بر معرفی 
بدهکاران بانکی نیز گفت: لیست بدهکاران عمده بانک ها در صورت های 

مالی بانک ها در سامانه کدال منتشر می شود.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه امروز با رئیس جمهوری 
گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد از جمله 
آنکه بانک ها باید تســهیالت را به ســمت بخش های مولد در حوزه 
اقتصادی چه حوزه های تولیدی یا خدماتی هدایــت کنند و این امر 

بایستی جز اولویت های پرداخت تسهیالت شبکه بانکی باشد.
صالح آبادی افزود: همچنین رئیس جمهور تأکید ویژه ای بر بهبود وجهه 
نظام بانکی داشتند چراکه بانک ها خدمات ارزنده ای را ارائه می کنند و 
در این باره خود بانک ها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه 
معرفی کنند. همچنین الزم است دسترسی مردم به تسهیالت خرد و 

با وثایق سهل امکان پذیر شود.

وی خاطرنشــان کرد: بحث عدالت بانکی و تحــول در فرایندها، نگاه 
تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانک ها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر 
ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری است که باید بهبود یابد. 
همچنین بحث کفایت ســرمایه بانک ها، اصالح ناترازی نظام بانکی و 

اصالح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.
صالح آبــادی در ادامــه تأکید کرد: هدایت تســهیالت به ســمت 
سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که بانک ها 
امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن 
اشاره کردند. از این رو رئیس جمهوری بانک ها را به عنوان مجموعه ای 
که سرمایه های مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا بانک ها 

باید در این زمینه شرایط را بهبود بخشند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی 
ریاســت جمهوری گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز با 
رئیس جمهوری شد، موضوع واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانک ها 
بود، از این منظر تصمیم بر آن شــد که بانک ها یا این واحدها را فعال 
کنند و یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ایشان 
تأکیداتی درباره بانکداری اسالمی و تقویت جریان تقویت قرض الحسنه 

و نقش بانک های قرض الحسنه در این باره داشتند.
وی با شاره به عملکرد سامانه نیما تأکید کرد: معامالت در سامانه نیما بر 
اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین 
نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان 
نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معامالت ارزی اختالفی وجود داشته باشد. 
چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه می شود و در بازار متشکل معامالت 

ارزی اسکناس خرد است.
دکتر علی صالح آبادی همچنین امــروز در »هفتمین همایش مالی 
اسالمی« که به همت »انجمن مالی اســالمی« امروز در محل بانک 
مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دســتورالعمل رمزریال گفت: 
هفته گذشته در شــورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب 
و چارچوب های مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی 
شدن و راه اندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار 
مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاست گذاری از دیدگاه های 
مختلف استقبال می کنیم. وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در 
بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب 
قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته 
این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی اســت و در زمینه بانکداری 
اسالمی نیز باید نهادسازی و نظام سازی در داخل کشور انجام شود. دکتر 
صالح آبادی با بیان اینکه اخیراً اصالحاتی بر روی دستورالعمل شورای 
فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصالحات تالش 
شده است موضوع بانکداری اسالمی جامع تر دیده شود. همچنین در 
کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، 
کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عماًل موضوعاتی 
که شورای فقهی ارجاع می شود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی 
می شود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای 
فقهی بررسی می شد که این امر فرایند تصمیم گیری را زمان بر می کرد. 
با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت 

شفاف و روشن باشد می تواند سریعاً تصمیم گیری شود.

رمزارز

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: رمز ارز به گونه ای 
شکل گرفته اند که هیچ قدرتی نتواند در آن دخالت کند 
و این نکته مثبتی اســت که دولت ها و قدرت ها نتوانند 
محدودیتی در مبادالت ایجاد کننــد. آیت اهلل غالمرضا 
مصباحی مقدم در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی 
اسالمی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲ تا 
سه هزار نوع رمز ارز در دنیا مطرح است. نکته قابل توجه 
در رمزارزها این است که پشتوانه رسمی و قانونی ندارد و 
به گونه ای شــکل گرفته اند که هیچ قدرتی نتواند در آن 
دخالت کند. این نکته مثبتی است که دولت ها و قدرت ها 
نتوانند محدودیتی در مبادالت ایجاد کنند.وی افزود: البته 
جنبه منفی هم دارد و آن این است که آیا مال هستند یا 
نه؟ این مساله جای تردید دارد و اینکه می توان در قبال آن 
پول پرداخت کرد یا نه و از این حیث هنوز به بلوغ نرسیده 
است. رئیس شــورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگرچه 
برخی از عقال این موضوع را قبــول ندارند اما یک امر عام 
نیست. وی افزود: نکته دیگر این است که اگر آن را یک پول 

درنظر بگیریم، پول آن گاه معنی پیدا می کند که مقیاسی 
برای سنجش ارزش ها و واسطه مبادالت باشد، در حالی که 
رمزارزها دچار نوسانات شدیدی هستند و این نشانگر این 
است که مقیاس نیســت. آیت اهلل مصباحی مقدم گفت: 
ابهام های بسیاری در خصوص رمزارزها وجود دارد. مالکان 
و سهم آن ها مشخص نیســت و ابهام دیگر این است که 
شاید نتوان آینده روشنی برای آن متصور شد. این عوامل 
موجب شده که علما اعالم کنند رمزارزها مشروع نیست. 
البته رهبر معظم انقالب فرمودنــد رمزارزها تابع قانون 
است. وی ادامه داد: قانون پذیرفته است تا رمزارزهایی به 
صورت کنترل شده در وزارت صنعت تولید و در واردات کاال 
به کار گرفته شود، اما برای مصارف دیگر رمز ارز نیازمند 
قانون اساسی هستیم.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی 
تصریح کرد: همچنین رمز ارزهایی می توانند توسط بانک 
مرکزی یا بانک های منطقه شکل بگیرند که در این صورت 
هیچ گونه مناقشه ای نخواهد داشت، از نظر شرعی مال است 

و امکان استفاده آن در مبادالت وجود دارد.

رمزارزنیــوز: بیت کویــن )BTC( بــار دیگر از 
دستیابی به سطوح باالی 44000 دالر باز ماند. 
اغلب آلت کوین های بازار رشد محدودی را ثبت 
کردند ولی در بین آن ها، کاردانو )ADA( با رشدی 
8 درصدی بهترین عملکرد را داشته است. چند 
روز پیش بود که ارزشمندترین کوین بازار کریپتو 
بعد از یک دوره نزول و حتی رســیدن به سطوح 
زیر 40000 دالر، با تالش گاوها برای ریکاوری 
از ضررهای هفته گذشــته، قله هفتگی 44500 
دالر را ثبت کرد. البته خرس ها بار دیگر دســت 
به کار شــدند و اجازه افزایش قیمــت را ندادند. 
از این رو، بیت کوین دوباره به ســرعت ســقوط 

کرد و تنها در چند ثانیه ۲500 دالر از ارزش آن 
کاسته شد. این اتفاق باعث شد که برای سومین 
بار در 7 روز گذشته، قیمت به زیر سطح 4۲000 
دالر کشیده شــود. البته روز گذشته این دارایی 
ارزشــمند واکنش خوبی به این سطح حمایت 
نشان داد و دوباره به سطوح باالی 43000 دالر 
رسید. ساعاتی بعد از این اتفاق، دوباره قیمت به 
زیر 43000 دالر کشیده شد ولی گاوها بار دیگر 
تالش کردند که قیمت را به سطح 44000 دالر 
برسانند که البته موفق نشــدند. در حال حاضر، 
بیت کوین بار دیگــر در کانال 43000 دالر قرار 
گرفته و ارزش کل بازار آن هــم در حوالی 800 

میلیارد دالر نوســان می کند. اغلب کوین های 
باارزش بــازار، در حال حاضر نوســانات آرامی 
دارند. اتریوم )ETH( با رشــدی جزئی نسبت به 
روز گذشته، درحوالی سطح 3300 دالر معامله 
می شــود. بایننس کوین )BNB( روز گذشــته 
توانست به سطح 500 دالر دست یابد ولی االن 
دقیقاً زیراین ســطح حمایت حیاتی قرارگرفته 
است. سوالنا )SOL(، آواالنچ )AVAX(، پولکادات 
)DOT( وتــرا )LUNA( اما عملکــرد بهتری را از 
خود نشــان دادند. به این صورت که SOL سه، 
DOT چهار، LUNA پنج و AVAX هم چهار درصد 

رشد کرد.
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خرس ها درکمین و گاوها در دام افتادند:

رشد ۱۰ درصدی 
کاردانو در کمال 

ناباوری!

سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران 
و روسیه در ۹ ماه ســال ۱400، از 3.5 
میلیون تن و ارزش یک میلیارد و ۶5۶ 
میلیون دالر گذشت و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۲ درصد در وزن و 4۱ 

درصد در ارزش افزایش داشته است.
»سید روح اله لطیفی« در آستانه سفر 
رئیس جمهوری کشورمان به روسیه، 
در تشریح روابط تجاری تهران با مسکو 
اظهار داشــت: از تجارت سه میلیون 
و 558 هزار و 4۹۱ تنی کشــورمان با 
روســیه به ارزش یک میلیارد و ۶5۶ 
میلیــون و ۹۹7 هــزار و 3۲۲ دالر تا 
پایان آذرماه، 838 هزار و ۶0۲ تن کاال 
به ارزش 43۲ میلیــون و 877 هزار و 
3۹۲ دالر، ســهم صادرات از ایران به 
روسیه و ۲ میلیون و 7۲۹ هزار و 88۹ 
تن کاال به ارزش یــک میلیارد و ۲۲4 
میلیون و ۱۱۹ هــزار و ۹30 دالر نیز 
سهم واردات از روسیه بوده است. وی 
در خصوص میزان تغییرات در تجارت 
ایران با روسیه، گفت: آمارهای تجارت ۹ 
ماهه امسال، ۱۱ درصد رشد وزنی و 45 
درصد رشد ارزش کاالهای وارداتی از 
روسیه و رشد ۱5 درصدی در وزن و ۲۹ 
درصــدی در ارزش کاالهای صادراتی 

ایران به روسیه را نشان می دهد.
 ســخنگوی گمرک افزود: در ۹ ماهه 
امسال نســبت به ۹ ماهه سال ۹8 )۲ 
سال قبل( هم رشد 3۲ و 4۱ درصدی 
در وزن و ارزش واردات و 5۱ و 57 
درصــدی در وزن و ارزش صادرات را 
نشــان می دهد. لطیفی بیان داشت: از 
واردات ۲ میلیــون و 730 هزار تنی از 
روسیه، ۲ میلیون و 4۱7 هزار و ۱۱۶ تن 
کاال به ارزش ۹۶7 میلیون و 38۱ هزار 
و 583 دالر محصوالت دامی، غذایی، 
نهاده های دامی، محصوالت کشاورزی 
و مواد غذایی بوده که 88 درصد وزن و 
7۹ درصد واردات کشورمان از روسیه را 

به خود اختصاص داده است.
سخنگوی گمرک ادامه داد: با صادرات 
447 هزار و ۱33 تنی کاالهای مرتبط 
با محصــوالت دامی، میــوه و صیفی، 
محصوالت کشاورزی و غذایی به ارزش 
۲۶7 میلیون و ۲40 هزار و 3۹0 دالر، 
54 درصد وزن و ۶۲ درصد صادرات ۹ 
ماهه کشورمان به روسیه محصوالت 

غذایی و کشاورزی بوده است.

سخنگویگمرکخبرداد:
رشد۴۱درصدیتجارتایران

وروسیهدر۹ماهه۱۴00

صادرات
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قیمتگذاری شرکت کرمانی تویوتا ژاپن را حیرت زده کرد!

 تویوتای ژاپن حیران از کرمان ایران
یکعضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسمطرحکرد:

امکانپیگیریقضاییبازنشدنایربگ
خودروهایتصادفبهبهان

 یک عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس یازدهم پیگیری 
قضایــی بــاز نشــدن ایربگ 
خودروهای تصادف تلخ بهبهان 
را ممکن دانست و گفت: با جلب 
نظر کارشناســی این حق برای 
خریداران محفوظ اســت که از 
خودروسازان شــکایت حقوقی 

کنند.
 فرهــاد طهماســبی در مورد 
تصادف زنجیره ای بهبهان و باز 
نشدن ایربگ خودروهای ایرانی 
اظهار کرد: کیفیت و ایمنی خودرو از تعهدات خودروســازان اســت. امروز آنها به 

تکنولوژی دسترسی دارند و برای فراهم کردن بی نقص امکانات مکلف هستند.
نماینده مردم نی ریز و اســتهبان در مجلس یازدهم گفت: ایربگ یکی از امکانات 
خودروهای ایرانی عرضه شده به بازار اســت. اگر نظر کارشناسی بر این باشد که 
نقص نفی خودروها باعث تصادف شده اســت یا حتی میزان خسارات وارد شده به 
مردم را تشدید کرده است، خودروسازان مسئولند تا پاسخگوی خسارات مادی و 

معنوی باشند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد امکان پیگیری قضایی باز نشدن 
ایربگ ها گفت: با جلب نظر کارشناسی این حق برای خریداران محفوظ است که از 

خودروسازان شکایت حقوقی کنند.
این عضو مجمع نمایندگان اســتان فارس در پایان گفــت: طبق تعهداتی که بین 
خودروساز و خریدار منعقد شده اســت و البته وظایفی که خارج از قراردادهای به 

عهده خودروسازان است، شکایات حقوقی نتیجه بخش خواهد بود.

گپ
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اقتصاد

در حالیکــه خودروهای مونتاژی در 
ایران جوالن می دهند، چــرا نباید 
خودروهای روز دنیا وارد شده و باعث 

کاهش قیمت خودروها شوند.
به گزارش تحریریه، اخیراً شــرکت 
مدیــران خودرو؛ شــرکت چینی - 
کرمانی و مونتــاژکار ایرانی از مدل 
فونیکس تیگو 8 پرو در ســاختمان 
صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
ایــران رونمایی کــرد، و قیمت باور 
نکردنی یــک میلیــارد و هفتصد و 
پنجاه میلیــون تومانی برای فروش 

در ایران در نظر گرفت.
 نکته مهم اینکه، قیمــت این مدل 
در کشــور چین در بازه )۲5.۱00$ 
- $۱۹.۶۱0( می باشــد. اگر مبنای 
قیمــت گــذاری مدیــران خودرو 
مدل فــول آپشــن ۲5۱00 دالری 
باشــد، قیمت تیگو 8 پــرو با دالر 
نیمایــی )۲4000 هــزار تومــان( 

۶0۲.400.000 خواهد بود.
 تعرفه قطعــات وارداتی از ۱0 تا 40 
درصد و بر مبنای دالر 4۲00 تومانی 

است.
 یعنــی عماًل شــرکت مونتاژکننده 
تنها ۲ درصد تعرفــه مؤثر پرداخت 

کرده است.
دلیل اینکه خــودروی مونتاژی در 
داخل ایران با وجود انــرژی ارزان، 
کارگــر ارزان ایرانــی و همچنین با 
درصدی )قانــون 40 درصــد را به 

عنوان کف داخلی ســازی مشخص 
کرده اســت( از داخلی سازی چند 
برابر قیمت کارخانه مــادر فروخته 

می شود را باید بررسی دقیق کرد.
 درحالی که شــرط داخلی ســازی 
رعایت معموالً رعایت نمی شــود و 
رقابت منطقی نیز شکل نگرفته است، 
چرا با این شرکت های گران فروش 
برخورد قانونی نمی شــود، آیا پای 
مســائل غیرفنی در میان است؟ در 
شرایطی که چینی ها به ارزان فروشی 

در جهان شهره هســتند و با همین 
ابزار بازارها را تسخیر می کنند، چرا 
طرف های ایرانی کاالهای چینی را با 
قیمت های نجومی عرضه می کنند؟

اگــر ۱.750.000.000 تومان را با 
دالر نیمایــی )۲4000 هزار تومان( 
محاســبه کنیم، قیمت تیگو 8 پرو 
معــادل 7۲000 هــزار دالر آمریکا 
خواهد بود، یعنی قیمت آن از شاسی 
بلند معروف تویوتا یعنی مدل سکویا 
۲0۲۲ پالتینیــوم با قیمت ۶۶550 

هزار دالر نیز بیشتر است.
 اگر قرار اســت مزیــت ارزان بودن 
خودروهــای چینی از بیــن برود، 
چرا بایــد ارز فراوان به اســم تولید 
در داخل؛ از کشــور خارج شــده و 
در نهایت خودروهایی با اســتاندارد 
درجه یک جهانی هم وارد نشود. آیا 
بهتر نیست به سراغ واردات از میان 
برندهای ممتاز جهانی به جای اصرار 
بر مونتاژ خودروهای چینی با قیمتی 

گرانتر؛ باشیم؟

رئیسشورایفقهیبانکمرکزی:

قدرتها،باوجودرمزارزنمیتوانندمحدودیتیدرمبادالتایجادکنند
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 ایمان صاحبی:   96 درصد کارمندان 
حــوزه فین تک بــرای دسترســی به 
تکنولوژی های پیشرفته مایل به تغییر 

شغل هستند.
با تغییر وضعیت مشــاغل بــه حالت 
هیبریدی، کارمندان خواستار دسترسی 
بــه ابزارهایی هســتند که شــرایط 
پیشرفت شــان را فراهم کند. تحقیق 
جدید سامسونگ الکترونیکس آمریکا 
نشان می دهد که 69 درصد کارمندان 
حوزه فین تک، خدمات مالی و بانکداری 
حاضرند برای دسترسی به فناوری های 
پیشــرفته و افزایش بهــره وری خود 
شغل شــان را عوض کنند. تحقیقات 
سامسونگ نشان می دهد که کارمندان 
حوزه فینتک برای تکنولوژی هایی که 
شــرایط کاری هیبریدی و دورکاری را 
فراهم می کننــد ارزش ویژه ای قائلند. 
از هر 10 نیــروی کار تقریباً 7 نفر اعالم 
کرده اند که بــرای دسترســی به این 
تکنولوژی ها حاضرند شغل فعلی خود را 
ترک کرده و به شرکت دیگری بپیوندند.

ســرمایه گذاری در فناوری های قابل 
حمل به منظور ایجاد بســتر همکاری 
و تعامل میان نیروهای دورکار فقط به 
بحث افزایش بهره وری محدود نمی شود. 
شــرکت های فینتک با ارائه ابزارهای 
پیشرفته به کارمندان اجازه می دهند 
از حداکثر توانایی های خود اســتفاده 
کنند. کارمنــدان می خواهند هر زمان 
و هر جا امــکان ارتباط بــا همکاران و 
مشتریان را داشته باشند و پیشرفت خود 
را در گرو این ابزارها می بینند. به همین 
خاطر شرکت ها می توانند با کمک این 
فناوری های پیشرفته در جذب نیروهای 

مستعد موفق تر عمل کنند.

   کاربر در مقابل نمودار مالی
با توجه به این که موقعیت مکانی دیگر 
محدودیــت خاصی برای نیــروی کار 
محسوب نمی شــود، افراد می خواهند 
قابلیت کار کردن از هر مکانی را داشته 
باشند. در واقع 54 درصد آن ها می گویند 
حتی پس از پایان همه گیری کرونا هم 

می خواهند به دورکاری ادامه دهند.

   کارمندان حوزه فین تک و مشکالت 
امنیتی

از ســوی دیگر اما تهدیدات امنیتی از 
جمله حمالت باج افــزاری بیش از هر 
صنعت دیگری حوزه مالی را هدف قرار 
داده اســت. یکی از مشکالت اصلی در 
بهبود امنیت این حوزه شکاف موجود 
 IT در بحث درک امنیت بیــن مدیران
و کارمندان اســت. 63 درصد مدیران 
IT در شــرایط دورکاری نگران امنیت 
داده های شرکت و مشــتریان اند، ولی 
فقط 6 درصد کارمندان فینتک در این 
نگرانی سهیم اند. به عالوه، زیرساخت ها 
باید بهبود یابد تا شــرایط اســتفاده از 
روش های جدید کار کردن فراهم شود. 
86 درصد از کارمنــدان و 93 درصد از 
مدیران IT معتقدند که شرکت ها باید 
زیرســاخت های فنی خود را در طول 
پنج سال آینده تغییر دهند. آن ها باید از 
فناوری های قابل حمل پشتیبانی کنند 
تا امکان برقراری ارتباطات شــخصی 
فراهم شود و امنیت سیستم ها ارتقا یابد. 
سامسونگ برای تدوین این گزارش از 
500 نیروی تصمیم گیرنــده در حوزه 
IT و 500 کارمند بخش خدمات مالی 
و بانکداری در آمریکا نظرسنجی کرده 
اســت. به نظر می رســد که برگزاری 
دورهمی هــای عادی و جشــن های 
متداول دیگر برای حفظ کارمندان کافی 
نیست و شرکت ها باید به فکر ارائه ابزارها 
و فناوری های بیشتر و پیشرفته تر باشند 
تا بتوانند نیروهای مستعد خود را حفظ 
کنند. این مسئله به خصوص با توجه به 
کمبود نیروی متخصص در بازار اهمیت 

دوچندانی پیدا کرده است.

۱۰ مهارتی که کودکان برای شغل آینده شان به آن نیاز دارند

مادرها بخوانند و پدرها بدانند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش رقابت با واردات خودروی خارجی منجر به کاهش 
هزینه تمام شده می شود، بدون اینکه نگران تحمیل خسارت های ســنگینی به مجموعه قطعه سازان باشیم. بهروز محبی نجم 
آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با تحریریه درباره معضالت اساسی تحمیل 
شده از سوی صنعت خودروسازی کشور بر اقتصاد و مردم گفت: امروز با صنعتی مواجه هستیم که به طور خاص نمی توان آن را 
یک صنعت پویا و رو به رشد نامید، چرا که صنعت خودروسازی ایران اشکاالت بنیادین و اساسی دارد که معضالت مختلفی برای 
جامعه ایجاد کرده است. وی در این باره افزود: هزینه های تمام شده باالی خودرو با کیفیت های بسیار پایین، وجود انحصار و توزیع 
رانت جایی برای دفاع از این صنعت باقی نگذاشته است. عدم ارائه خدمات پس از فروشی که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند 
از جمله موضوعاتی است که در کنار سایر موارد مهم از جمله ایمن نبودن خودرو، نگرانی و نارضایتی های زیادی در جامعه ایجاد 
کرده اســت. دولت هر چه زودتر باید راهکاری برای معضالت صنعت خودروسازی پیدا کند، چرا که چالش آفرینی های صنعت 

خودروسازی به یکی از مسائل درجه اول کشور تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

مشکل صنعت خودرو حضور دولت است

خبر ویژه
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تمایل به تغییر شکل در کارمندان حوزه 
فین تک باال گرفت:

96 درصد

هزینه تولید سرنخ )زنگ خور(  در این چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است٬ به عنوان 
مثال در 10 سال اخیر هزینه تبلیغات اینترنتی بیش از ۲0 برابر شده است و یا زنگ خور تبلیغات 
روزنامه به شدت کاهش پیدا کرده است٬ به همین دلیل تبدیل سرنخ به مشتری با این هدف که 
بتواند هزینه های تبلیغات ما را برگرداند٬  به شدت اهمیت پیدا کرده است. نرم افزار CRM دیدار 

میزان تبدیل سرنخ به مشتری را تا 300 درصد افزایش می دهد!

   معدن طالی شما اطالعات مشتریان شما است
آیا اطالعات کسانی که که در 3 سال اخیر از شما خرید کرده اند را دارید؟ اطالعات کسانی که با 
شما تماس گرفته اند ولی خرید نکرده اند چطور؟ دقت کنید که این اشخاص مشتریان بالقوه شما 
بوده اند. یک محصول A را به محصوالت خود اضافه کرده اید٬ چگونه می خواهید به مشتریان که 

در مورد محصول A اطالع رسانی کنید؟ سرمایه محصول B را از شما خرید کرده اند 
شما مشتریان شما هســتند )با آنها اصلی و معدن طالی کسب و کار 
و از خدمات شما اســتفاده کرده اند( ٬ ارتباط دارین٬ شما را می شناسند 
منجر به فروش بیشتر شما شود.ارتباط مؤثر بــا آن ها می تواند 

   الزم است که هوشمندانه تر تصمیم بگیرید
در چند ماه اخیر چه کارهای تبلیغاتی انجام دادید؟ آیا عدد و رقمی دارید که بدانید کدام موثرتر 
بوده است؟ ضریب تبدیل )درصد تبدیل زنگ خور به مشتری(  هر کدام از کارمندان فروشتان چه 
میزان است؟ آیا از شیوه ارتباط کارمندان فروش با مشتریان مطلع هستید؟ چند درصد مشتریان 
شما از شما بیش از یک بار خرید کرده اند؟ دانستن این اعداد به شما کمک می کند که تصمیمات 
هوشمندانه ای بگیرید. نرم افزار CRM دیدار همه این اطالعات را مثل آب خوردن در اختیار شما 

قرار خواهد داد.

crm پیشرفت شرکت با   
فروش یعنی پیگیری – CRM پیگیری های شما را متحول خواهد کرد

44 درصــد از کارمنــدان فــروش بعــد از اولیــن پیگیــری ســرنخ ها را رها 
می کنند 80 درصد از ســرنخ ها برای اینکه تبدیل به مشــتری شــوند به 5 بــار پیگیری نیاز 
دارند. ترکیب ایــن دو یعنی اینکه 44 درصــد از کارمندان فروش 80 درصد شــانس خود را 
برای موفــق کردن فروش ها از دســت می دهند! نرم افــزار CRM دیدار با ابــزار کاریز فروش 
 با منظم کردن٬ ســریع کردن و دقیق کــردن فرایند فــروش پیگیری های شــما را متحول

 می کند.

   با رفتن کارمندان فروش شما چیزی را از دست نخواهید داد
به این پرسش ها دقت کنید: با رفتن هر کارمند فروش چه میزان شما بابت پیگیری های جاری آن 
کارمند و ارتباط های ایشان با مشتریان قبلی متضرر می شوید؟ در سال چند کارمند فروش مجموعه 
شما را ترک می کنند؟ با نرم افزار CRM دیدار با رفتن کارمندان فروش آب از آب در کسب و کار شما 

تکان نخواهد خورد!

   نرم افزار CRM کسب و کار شما را رشد خواهد داد
زمانی می توانید شما یک شهر توریستی را برای جذب توریست تبلیغ کنید که یک اتوبان مناسب 
جهت رسیدن به آن شهر ساخته باشید٬ تبلیغ برای یک شهر توریستی با یک جاده خاکی جز نارضایتی 
مسافران و هدر رفتن پول تبلیغات شما چیزی به ارمغان نخواهد آورد. نرم افزار CRM زیر ساخت رشد 
شما را برای سرویس دهی به مشتریان بیشتر )با رضایت کامل( فراهم می کند و شما می توانید آماده 

فروش بیشتر٬ جذب مشتریان راضی تر و رشد شوید.

   نرم افزار CRM مشتریان شما را حفظ می کند
ممکن است یک مشتری راضی شما را معرفی نکند اما شک نکنید که یک مشتری ناراضی از شما به 
بدی یاد خواهد کرد! 68 درصد مشتریان دلیل عدم همکاری با یک شرکت را عدم مراقبت مناسب از 
آن مشتری توسط آن شرکت٬  اعالم کرده اند. خیلی از مواقع با یک ارتباط تلفنی ساده شما می توانید 
یک مشتری ناراضی را به یک مشتری راضی )تبلیغ کننده برای کسب و کارتان( تبدیل کنید. نرم 
افزار CRM دیدار ابزارهایی را به شما اریه می دهد که با ارتباط مؤثر و مداوم با مشتریان عالوه بر اینکه 

همیشه انتخاب اول آنها باشید٬ مشکالت آنها را درک کرده و به سادگی رضایت آنها را جلب کنید.

۱- خالقیت
شاید اولین چیزی که درباره خالقیت به ذهن می رسد این باشــد که فرد خالق کسی است که بتواند راه های جدید را 
کشف و امتحان کند. گویی یک فرایند ذهنی است که فرد در طی آن تالش می کند از آنچه دارد، بهترین را به وجود آورد. 

کنجکاوی، جست وجوگری و فکر کردن، می تواند منجربه خالقیت شود.

۲- مهارت گفت وگو و مذاکره
 طی گفت وشنود و مذاکره با دیگران، می توانیم از راه حل ها، ایده ها و دیدگاه های متفاوت دیگران نیز باخبر 

شویم. اگر افراد در کودکی مهارت گفت وگو کردن و شــنیدن نظرات دیگران را تمرین نکنند در بزرگ سالی 
مشکالت زیادی را متحمل می شوند و نمی توانند از پس مشکالت مختلف برآیند.

۳- توانایی حل مساله
مردم معموالً در برخورد با مشکالت و اتفاقات مختلف دو نوع برخورد دارند. آن ها یا به شدت هیجان زده می شوند و یا به دنبال 
یک راه حل می گردند. اگر افراد هیجان های شدیدی را تجربه کنند دچار اضطراب می شوند و در نتیجه میزان عملکرد حافظه آنها 

نیز کاهش می یابد. به این ترتیب نمی توانند راه حل های مختلف را بررسی کنند و از سد یک مشکل عبور کنند.

۴- مدیریت افراد دیگر
افراد بایستی مهارت مدیریت و برنامه ریزی برای افراد دیگر را حداقل یکبار تجربه کرده باشند. مثالً در مسافرت ها در خرید و یا 
تقسیم وظایف. اگر افراد در کودکی هرگز فرصت مدیریت منابع، زمان یا تقسیم کار بین افراد را نداشته باشند، در بزرگسالی هم 

نمی توانند از سد بسیاری از فشارها عبور کنند.

۵- هماهنگی و همکاری با دیگران
بسیاری از کودکان به خصوص آنهایی که تک فرزند هستند فرصت همکاری و شرکت در کارهای گروهی را از دست می دهند. 
به این ترتیب نمی توانند این مهارت ها را در خود پــرورش دهند. پس تالش کنیم تا جای ممکن کودکان را در کارهای گروهی 

مشارکت دهیم.

۶- هوش هیجانی
هوش هیجانی به توانایی و مهارت کنترل هیجانات خود و دیگران گفته می شــود. برخی افــراد می توانند به خوبی عواطف و 
احساسات دیگران را تشخیص دهند. اگر در دوران کودکی فرصت ابراز احساسات، دوست داشته شدن و دوست داشتن دیگران 

داشته ایم، در بزرگسالی هم بهتر و سریعتر می توانیم هوش هیجانی خود را به کار بگیریم.

۷- مهارت تشخیص و قدرت تصمیم گیری
اگر افراد در کودکی این مهارت را تمرین کرده باشند و فرصت تصمیم گیری و فکر کردن داشته باشند، می توانند در بزرگسالی 
هم با داشتن این مهارت، مشــکالت خود را به خوبی حل و فصل کنند. ما در مورد انتخاب کوچکترین چیزها هم می توانیم 
به کودک گزینه هایی برای انتخاب ارائه کنیم. مثاًل برای لباس پوشیدن یا انتخاب نوع بازی. او به این شیوه می تواند انتخاب 

کردن و تصیم گیری را تجربه کند.

۸- انعطاف پذیری شناختی
انعطاف پذیری شــناختی به عنوان مهارت و توانایی ذهن برای ســوئیچ کردن بین دو موضوع مختلف و توانایی فکر کردن در 
مورد مفاهیم چندگانه به طور همزمان توصیف شده است. این مهارت در کودکی با بازی های فکری، ساختنی و خراب کردنی و 

همچنین بازی های فکری پرورش می یابد.

۹- مهارت تشخیص نیازهای دیگران
این مهارت )در کسب و کار( به معنای توانایی شناخت و برآوردن نیازهای مشتری اســت. این مفهوم جدید که به تازگی رایج 
شده است، در آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود که الزم است ما آن را حداقل از دوران نوجوانی در کودکان خود پرورش 
دهیم. در حقیقت این مهارت نیز نوعی خالقیت در روابط است که با ارائه خدمات به مخاطب مورد نظر می توانیم نیازهای او را 
پیش بینی کنیم و روابط محکم تری با او ایجاد کنیم. در دوران کودکی بازی های گروهی یا دونفره مثل نمایش بازی یا بازی های 

وانمودی می توانند این مهارت را در کودکان پی ریزی کنند.

۱۰- تفکر انتقادی
این نوع تفکر دقیقاً از »نه« گفتن های کودکان سرچشمه می گیرد. اگر فردی در بزرگسالی در مقابل هر مساله ای، ذهن کنجکاو 
و سؤال کننده نداشته باشد و همه چیز را بی چون و چرا و سریع قبول کند یعنی مهارت »نه« گفتن، نقد کردن یا سؤال پرسیدن 
ندارد و از تفکر انتقادی بی بهره مانده است. اینکه در ذهن ما سؤال ایجاد شود و درباره علت ها، مستندات و دالیل سؤال کنیم، 

یعنی ما مجهز به تفکر انتقادی هستیم.

مهرنوش خالقی: افراد بایستی مهارت مدیریت و برنامه ریزی برای افراد دیگر 
را حداقل یکبار تجربه کرده باشند. مثالً در مسافرت ها در خرید و یا تقسیم 
وظایف. اگر افراد در کودکی هرگز فرصت مدیریت منابع، زمان یا تقسیم 

کار بین افراد را نداشته باشند، در بزرگسالی هم نمی توانند از سد بسیاری از 
فشارها عبور کنند. این مهارت ها را در کودک خود پرورش دهیم:

میزان تبدیل سرنخ به مشتری اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده است:

اطالعات مشتریان شما معدن طالی شما
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