
آگهی مزایـده عمومی
 شهرداری نطنز  در نظر دارد  پاک کردن کله پاچه های روزانه کشتارگاه  را از  طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت 

یکسال به متقاضیان واگذار   نماید.
بهای پایه:  به ازای هر کله پاچه مبلغ 40.000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 10.000.000 ریال می باشد که به 

یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود:  
1- ضمانتنامه معتبر بانکی .

 2- یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره  0107157166009  به نام شهرداری نطنز  نزد بانک ملی شعبه نطنز و یا مطالبات 
مورد تایید واحد مالی شهرداری   )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.(سایر اطالعات، جزییات و شرایط مربوط به معامله در  اسناد مزایده مندرج شده است در صورتی که برندگان اول و دوم و 
سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شنبه 

1400/11/16 و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.   
سید محمد اطیابی - شهردار نطنز تلفن تماس: 031-54222119  12
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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 چهارشنبه| 29 دی 1400| 19  ژانویه  2022 |  16 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 974|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
بســیاری از مناطــق کم برخــوردار 
کشورمان درحالی با مشکالت عدیده 
مواج هستند که برای حل مشکالتشان 
کارخانجات و شرکت های قدرتمندی 
داریم امــا اغلب در اختصــاص دادن 
بخشــی از درآمد خود به این مناطق 
کوتاهی می کنند. از طرفی ســرمایه 
دارانی که به دنبال کارآفرینی هستند 
نیز چندان تمایلی به اجرای پروژه شان 

در نقاط کم برخوردار نیستند.
به عبارتی در کشــورمان مسئولیت 
پذیــری اجتماعِی کارخانــه داران و 
شرکت های بزرگ ضعیف است و باید 
برای اصالح آن چاره ای بیندیشــیم. 
البته این زمزمه وجود دارد که قانونی 
دراین راستا تدوین شــود. باید اوالً از 
تجمع صنایع بزرگ و پردرآمد در یک 
منطقه شهری جلوگیری شود و دوما 
باید ملزم شوند تا بخشی از درآمدشان 
را بــرای رفاه اقتصــادی، اجتماعی و 

بهداشتی به این مناطق بپردازند.
مجلس شورای اســالمی وظیفه دارد 
در راستای ارتقاء مســئولیت پذیری 
اجتماعی کارخانه داران، شرکت های 
پربازده و نهادهای اشتغال زا تصمیمات 
الزم را اتخــاذ نماید. حتــی می توان 
مسئوالنی که دراین مسیر کوتاهی و 
قصور کرده اند را مورد مواخذه و پرسش 

قرار داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی
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مجید انصاری
سرمقالـــه
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معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان 
اصفهان بر بهره مندی بهینه از منابع به منظور 
بــرون رفــت از چالش ها و دسترســی پایدار 
مردم به خدمات تاکیــد کرد. مجتبی قبادیان 
در نشســت اعضای کمیته بهــره وری آبفای 
اســتان اصفهان گفت: با نوآوری، خالقیت و 
ارائه ایده های جدیــد می توان بهره وری از منابــع را افزایش داد و بر 

کاستی های موجود غلبه کرد.
وی با بیان این که آبفای استان در سال های اخیر استفاده حداکثری 
از منابع را ســرلوحه کار خود قرار داده و به رغم محدودیت منابع آبی 
و مالی، همچنان خدمات خود را به صورت مســتمر ربه مردم عرضه 
می کند افزود: به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
ســال گذشــته در ارزیابی مســتندات بهره وری که توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شد، در میان 64 دستگاه اجرایی 

موفق به کسب سطح عالی شد.
معاون منابع انســانی و تحقیقات آبفای اســتان اصفهان با بیان این 
که با بهره مندی از نیروی کار متخصص، متعهــد و فعال می توان بر 
محدودیت ها غلبه نمود تصریح کرد: تأمین و توسعه مستمر خدمات 
آب و فاضالب که جزو نیازهای ضروری همه قشرهای جامعه است تنها 

با تکیه بر توان و دانش نیروی انسانی متبحر و کارآمد میسر می شود.
قبادیان بر اهمیت بهروه وری و اثر بخشی فعالیت های نیروی کار تاکید 
کرد و اظهار داشت: آموزش شغلی مستمر، ایجاد زمینه های مناسب 
برای بروز خالقیت های مدیران وکارکنان، وجــدان کاری و انضباط 
اجتماعی در انجام وظایف محوله و فراهم کردن شــرایط پیشــرفت 

شغلی، موجب بهره وری نیروی کار می شود.
وی افزود: با توجه به ابالغ شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، 
استانداری و ســازمان برنامه و بودجه جهت تشکیل کمیته بهره وری 
در شرکت های خدمات رسان، این کمیته از سال 1394 با مشارکت 15 
نفر از معاونت ها و مدیریت های مختلف شرکت تشکیل شد و تاکنون 
سعی کرده با بهره گیری از روش های نوین، سطح بهره وری در شرکت 

و ارائه خدمات مطلوب به مردم را افزایش دهد.
 قبادیان فعالیت این کمیته را مطابق با ماده پنجم قانون برنامه چهارم 
توسعه و با توجه به الزامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
زمینه لزوم پی گیری فعالیت های ارتقای بهره وری دانســت: در چند 
سال اخیر کمیته بهره وری آبفای اســتان اصفهان با تجزیه و تحلیل 
روند فعالیت بخش های مختلف و ارزیابی شــاخص های بهره وری در 
خصوص پیشبرد اهداف شرکت، راهکارهای خوبی را پیشنهاد کرده 

است.

دبیر حوزه اصفهان حزب توسعه ملی گفت: به نظر 
می رسد تا ۲۲ بهمن توافق میان ایران با گروه 4+1 
حاصل شود، اما پایداری استفاده از مزایای امضای 
برجام باید در اولویت باشد و این اطمینان حاصل 

شود که غرب به تعهداتش عمل می کند.
محسن باســتانی در گفت وگو با ایسنا درباره روند 
مذاکرات برجام در وین و احتمال توافق میان طرفین، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه اخبار این مذاکرات به شکل قطره ای به بیرون درز پیدا می کند و اقامت 
کارشناسان و روســای نمایندگی هیئت های مذاکره کننده طوالنی شده، 
می شود گفت که مذاکرات ایران با گروه 1+4 بسیار جدی بوده و محورهای 
مذاکرات که رفع تحریم ها و تغییر روش ها است به خوبی پیش می رود و در کل 
مذاکرات روبه جلو است. وی افزود: مقامات آمریکایی و اروپایی نیز به مواردی 
اشاره کرده اند که نشان می دهد از روند روبه جلوی مذاکرات رضایت دارند. 
مهم ترین سیاستی که ایران در مذاکرات باید اتخاذ کند حفظ ظرفیت های 
کشور برای استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز است و در مذاکرات باید بر این 
حق تأکید شود، به طوری که حق استفاده صلح آمیز هسته ای برای کشورمان 
محفوظ بماند. این فعال سیاسی اصالح طلب، گفت: تیم مذاکره کننده ایران 
باید توجه داشته باشد مذاکرات را طوری هدایت کند که امکان قابلیت استفاده 
از تراکنش های بانکی بین المللی و داد و ستد برای کشور فراهم شود، به طوری 
که شرکت های خصوص و دولتی به راحتی بتوانند امور بانکی خود را انجام 

دهند و این امر بهترین راستی آزمایی برای طرف های مقابل ایران است.
باستانی تصریح کرد: برای برخی از قراردادها و تعهداتی که طرف های غربی 
باید به ایران بدهند در مذاکرات باید این موضوع مجاز شود که شرکت های 

بزرگ با ایران همکاری کنند تا فضای اقتصادی جهان برای ایران ســهل 
و آسان شود. قرارداد هسته ای باید برای ایران آورده داشته باشد و اگر آورده 
نداشته باشد امضای برجام سودی ندارد. در دولت قبل این قرارداد برای ایران 
در کوتاه مدت، آورده داشت که به دلیل خروج آمریکا از برجام این امر تداوم 
پیدا نکرد. بنابراین باید به پایداری استفاده از مزایای امضای برجام فکر کرد و 

آن را در اولویت قرار داد.
دبیر حوزه اصفهان حزب توسعه ملی ادامه داد: از طرف دیگر معتقدم مذاکره 
با نماینده آمریکا در برجام در نهایت باید انجام و این امر باید در قرارداد لحاظ 
شود، چراکه تعهد آمریکا الزم است. به هر حال به نظر می رسد تا ۲۲ بهمن 
توافق میان طرفین حاصل شــود که با این توافق می توان به کاهش فشار 

اقتصادی بر روی مردم امیدوار بود.
وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات 
و توافق نهایی اختالل ایجاد کند، گفت: مواضع اسرائیل نسبت به گذشته تغییر 
کرده و نرم تر شده است و اکنون اعالم کرده که اگر توافق خوبی میان ایران و 
طرف های مقابل امضا شود، استقبال می کند و تنها خواهان این امر است که 
ایران به سالح هسته ای مجهز نشود که جمهوری اسالمی بارها تأکید کرده که 

با وجود داشتن دانش این امر، هرگز به دنبال ساخت بمب اتم نیست.
باستانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قراردادهایی که ایران با چین و روسیه 
امضا کرده نشان دهنده تعامل مثبت با اقتصاد دنیا است و این پیام را می دهد 
که ایران براســاس اصل احترام مقابل، این آمادگی را دارد که با کشورهای 
اروپایی نیز روابط اقتصادی داشته باشد و منافع ملی ایران در گرو رابطه با تمام 
اقتصادهای کالن دنیا است و ایران باید از بین این اقتصادهای کالن بهترین را 

انتخاب کند تا منافع ملی به بهترین شکل تأمین شود.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان:

بهره مندی بهینه از منابع، راه برون رفت از چالش هاست

 دبیر حوزه اصفهان حزب توسعه ملی:

پایداری استفاده از مزایای برجام در اولویت باشد

 مدیریت مصرف
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توسعه
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آنچه نزد کارخانه هاو شرکت های بزرگ، 
کوچک است؛

مسئولیت پذیری اجتماعی
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رییس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی نقاشی کودک و نوجوان اصفهان مطرح کرد:

 بازتاب میزبانی اصفهان از کودکان لهستانی در جشنواره نقاشی
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رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:

همکاری های مشترک مپناو فوالد مبارکه منافع عمومی دارد

مدیریت شهری

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان یکــی از تکالیف ویــژه بازارهای 
روز کوثر را انجام اقدامات الزم در راستای 
تنظیم بازار دانســت و گفت: بر قیمت همه 
اجناس در این بازارها توسط ناظران مستقر، 

کنترل و نظارت می شود.
 امیرحسین ماه آورپور در گفت وگو با ایمنا، 
اظهار کرد: ســازمان میادین شــهری در 
بحث نرخ گذاری اقالم معیشــتی و تنظیم 
بازار، بازارهایی را در ســطح شهر اصفهان 
ایجاد کرده و در حیطــه نظارتی خود قرار 
داده اســت که به عنوان بازارهای روز کوثر 

شناخته شده است.

وی با بیان اینکه در حــال حاضر 13 بازار 
روز کوثــر در نقاط مختلف شــهر در حال 
خدمات رسانی به شهروندان اصفهانی است، 
افزود: بازارهای کوثر در راســتای وظیفه و 
رســالت اصلی تنظیم بازار با نظارت دقیق 
خدمت رسانی می کنند و کیفیت، نرخ پایین 
و رضایت مندی شــهروندان را بــه عنوان 

سرلوحه خدمت رسانی خود قرار داده اند.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: خط قرمز ما در فعالیت 
بازارهای کوثر، کیفیت، نرخ گذاری مناسب 

و برخورد مناسب با شهروندان است.
وی با بیــان اینکه در دوران شــیوع کرونا، 
بازارهــای کوثر جزو مجموعه های بســیار 
درخشان در راســتای سیاست های تنظیم 
بازار استان بوده است، افزود: مقوله قیمت 
مصوب کاالهای اساسی از ستاد تنظیم بازار 
و جهاد کشاورزی استان تعیین می شود و یا 
در جلسات کارگروه شهرستانی و کمیته ای 
قسمت های مختلف مانند جهاد کشاورزی، 
تعاون روستایی و یا جلسات ستادی تنظیم 
بازار اســتان با حضور اســتاندار یا معاون 

اقتصادی وی، صورت می گیرد.
ماه آور پور بــا تاکید بر اینکــه تمام موارد 

مربوط به پروتکل های بهداشتی و تنظیم 
بازار و نرخ در بازارهای کوثر رعایت شــده 
اســت و بر هر کدام از این بازارها با استقرار 
سه بازرس نظارت دقیق وجود دارد، تصریح 
کرد: بازرس مستقر از سوی سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری و 
شــهرداری، نماینده ویژه شبکه بهداشت و 
نماینده شبکه دامپزشکی که در بازارهای 
کوثر حضور مستقر و فعال دارند، همه روزه 
پاسخگوی شهروندان هســتند و بر ورود، 
نرخ گذاری و کیفیت تمــام کاالها نظارت 

دارند.
وی ادامه داد: از جمله مباحثی که به صورت 
روزانه برای نرخ گذاری دقیق با پایین ترین 
نرخ سطح شــهر مورد توجه قرار می گیرد 
و نظارت کیفی و کمی بــر روی آنها انجام 
می شود، مواد پروتئینی شامل گوشت مرغ، 

گوشت ماهی و گوشت قرمز است.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان گفــت: در حال حاضــر تخم مرغ 
با نرخ ۲1, 5۰۰ تومــان در بازارهای کوثر 
به فروش می رســد و البته بــر قیمت تمام 
 کاالها به صــورت روزانه رصــد و نظارت 

می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

کنترل و نظارت ویژه بر قیمت کاالهای بازارهای کوثر شهرداری جدی است 

ین
راس

ع:ای
منب
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3
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سرپرست فرمانداری شهرضا:

 جمعه بازار 
شهرضا ساماندهی شود

فوق تخصص مراقبت های ویژه تأکید کرد:

 واکسیناسیون زیر 12 سال
 راه پیشگیری از کرونا

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

  حذف ارز ترجیحی
 پاک کردن صورت مسئله است

چهره  برتر چهره روز

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 در بازدید از فوالد مبارکه:

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش 
ابرقدرت شدن ایران است

۶ قطعه ساز اصفهان با رفع مشکالت 
زیست محیطی خود، فعال می شوند

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: تولید محصوالت جدید، بومی سازی 
تجهیــزات و دیگر دســتاوردهای فوالد 
مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن جمهوری 
اســالمی ایــران است.محمدحســین 

صفارهرندی ...

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان گفــت: 6 بنگاه 
قطعه سازی اســتان که دچار مشکالت 
زیست محیطی شده اند، بشرط استفاده از 
فیلتراسیون و رفع مشکالت ُمبتالبه خود، 

66بصورت مجدد فعال می شوند.

How to Keep How to Keep 
Housework From Housework From 

Hurting Your Hurting Your 
Marriage Marriage 



رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی اســتان 
اصفهان گفت: امروز به شــکل 
سابق در دهه فجر نیاز به پوستر 
و بنــر نداریم و باید به ســمت 
رویکردهای جدید حرکت کنیم.

در  احمــدی  محمدعلــی 
جلسه هم اندیشــی مسئوالن 
شهرستان های ستاد دهه فجر 
انقاب اســامی، اظهــار کرد: 
هرکجــا از نیروهــای مردمی 
اســتفاده شــود، نتیجه کار با 

کیفیت تر خواهد بود.
وی افزود: ســاختارهای جدید 
تعیین و تغییرات ایجاد شــده 
است که این تغییرات منجر به 
تحول شوند، اما مسائلی همچون 
توجه به مساجد، حذف اقدامات 
و ساختارهای زائد باید در دستور 
کار قرار گیرد، باید بررسی شود 
ببینیم کجا می توانیم پیام های 
مقام معظم رهبری را عملیاتی 
کنیم، توجه به مساجد، محور 
قرار دادن مساجد، فعالیت مؤثر 
در مســاجد یکــی از اقدامات 
اساســی خواهد بــود و یکی از 
ویژگی های مسجد، مردمی بودن 
و فراگیر بودن آن است. اگر به آن 
توجه کنیم مردمی شدن هر نوع 
مراسمی را خواهیم داشت. باید 
برای همه اقشــار و تشکل های 
مختلف مردمــی برنامه و فکر 

داشته باشیم.
رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغات اسامی استان اصفهان، 
گفت: مســئوالن شهرستان ها 
باید زمینه را برای حضور همه 
مردم در دهه فجر فراهم کنند، 
فراگیری باید یکــی از مبنای 
مراســم مختلف در دهه فجر 
باشــد، باید تغییرات امســال 
محسوس و ســاختارهای زائد 
حذف شــود. باید توجه کنیم 
که فرمان رهبری به دســت ما 

می تواند جلوه پیدا کند.
احمدی گفــت: در این مدتی 
که تا دهه فجر باقی مانده باید 
بسترسازی شود که گروه های 
مختلف مردمی را در قالب های 
متفاوت برای بزرگداشت دهه 
فجر فعــال کنیم، تحــول در 
اجرای برنامه ها و مراســم باید 
ملموس باشد، و مسئوالن باید 
اقشار را نســبت به برنامه های 
دهه فجر فعــال و آگاه کنند و 
هیچ قشری نباید در دهه فجر 
مورد غفلت قرار گیرد. وی یادآور 
شد: در برگزاری برنامه های دهه 
فجر بایــد محورهایی همچون 
مخاطب خاص، اهداف خاص و 
برنامه گذاری خاص مورد توجه 
باشــد و ســعی کنیم در تمام 
مراسم همه اقشــار را ببینیم. 
گوش به فرمان رهبری هستیم 
و برای مردمی کردن دهه فجر، 
باید تحــوالت صــورت گیرد، 
چراکه مســئوالن و فرمانداران 
شهرستان ها امیدآفرین هستند.

احمدی خاطرنشان کرد: شاید 
یک سری از مشــکات مانند 
گرانی و.. وجود داشته باشد، اما 
ما می توانیم ظرفیت های جدید 
را در دهه فجر ایجــاد کنیم، با 
رویکرد دولــت انقابی عرصه 
خدمت فراهم شده است، امروز 
به شکل سابق در دهه فجر نیاز به 
پوستر و بنر نداریم، باید به سمت 
رویکردهای جدید حرکت کنیم.
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در شــــــهر 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اصفهان:

برنامه های دهه فجر 
متناسب با رویکردهای 

جدید باشد

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان:

اورژانس اصفهان با کمبود نیرو مواجه است

سرپرست اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: اورژانس اصفهان با کمبود نیرو مواجه اســت و با وجود مجوز 
به کارگیری نیروهای شرکتی و فراخوانی که داده ایم، اما همچنان جای خالی 

داریم و داوطلبی وجود ندارد.
فرهاد حیدری، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در هر پایگاه اورژانس باید به 
طور میانگین ۸ نیرو حضور داشته باشد، گفت: براساس این استاندارد ما نزدیک 
به ۴۰۰ نفر کمبود نیرو داریم که این کمبود را با استفاده از نیروهای شرکتی و 

به صورت اضافه کاری جبران می کنیم.
سرپرست اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خاطرنشان کرد: ۱۶۰ پایگاه اورژانس داریم که ۱۰ تا ۲۰ پایگاه در روز 
به خاطر کمبود نیرو تعطیل می شوند، اگرچه پرسنل ما به خاطر عدم همکاری 

پایگاه را تعطیل نمی کنند، فقط ممکن است اضافه کار نداشته باشند.
وی با دعوت از افرادی که تمایل به کار در اورژانس اصفهان به صورت شرکتی 
دارند، گفت: در هیچ استانی از پرسنل خودشان به صورت شرکتی نمی توانند 

استفاده کنند، چون خاف قانون است.
حیدری با اعام اینکه به دلیل مشکات مالی تعدادی از آمبوالنس های اورژانس 
اصفهان در تعمیرگاه هستند، تصریح کرد: این آمبوالنس ها در صورت تعمیر 
می توانند به چرخه فعالیت بازگردند. در حال حاضر ۲۴ آمبوالنس را با اعتبار ۳ و 
نیم میلیارد تومان می توانیم تعمیر کرده و به چرخه فعالیت بازگردانیم که در این 
زمینه با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و برخی دستگاه ها به زودی این اعتبار 

تأمین و آمبوالنس ها به تدریج وارد چرخه خدمت می شوند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد امدادرســانی در کانشهر اصفهان، 
گفت: ۵۷ پایگاه از ۱۶۰  پایگاه اورژانس استان در شهر اصفهان مستقر هستند 
که به دلیل ترافیک و برخی موانعی که وجود دارد گاهی آمبوالنس ها مجبورند از 

مسیرهای ویژه عبور کنند که حتی مشمول جریمه رانندگی می شوند.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در جامعه، از مردم خواست به محض دیدن 
آمبوالنس مسیر را باز کنند، زیرا این کار کمک زیادی به امدادرسانی می کند، 
همچنین سازمان ها باید امکان اســتفاده از خطوط ویژه را برای آمبوالنس ها 
فراهم کنند. حیدری در پاسخ به ســؤال دیگر ایسنا، میانگین امدادرسانی در 
استان را ۱۲ دقیقه اعام کرد و افزود: میانگین در پایگاه های شهری ۱۱ دقیقه، 
در شهرستان ها ۸ دقیقه و در جاده ۱۴ دقیقه است که تقریباً به میانگین کشوری 
نزدیک است. امسال میانگین زمان امدادرسانی ۴۰ ثانیه نسبت به سال قبل 

کاهش داشته و با افزایش پایگاه ها می توان این زمان را بیشتر کاهش داد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا درباره تجمیع دیسپچ در سال ۱۴۰۰، گفت: 
این تصمیم ملی بود و تمام دیسپچ ها به جز چند شهرستان، در اصفهان مستقر 
شده اند. این تصمیم یک سری معایب و یک سری مزایا دارد، از جمله مزایا این 
است که می توانیم اگر کد شهرستان اشغال بود، نزدیک ترین کد را اعزام کنیم و 
از ظرفیت شهرستان های همجوار نیز بهره مند شویم. با تجمیع دیسپچ آدرس 
گرفتن سخت می شود، اما از مردم می خواهیم آدرس را کامل و با جزئیات بیشتر 
بگویند، ضمن اینکه کدی که اعزام می شود از شهرســتان است و تا حدی از 

آدرس ها اطاع دارند.
حیدری با بیان اینکه ۶ شهرستان باقی مانده که هنوز به دیسپچ مرکزی متصل 
نشده اند، گفت: به علت مشکات مالی نتوانستیم مرکز دیسپچ در ساختمان 

اورژانس اصفهان را تجهیز کرده و کل شهرستان ها را پوشش دهیم.
سرپرست اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به نقاط کوری که برای برقراری تماس در استان وجود دارد، 
تصریح کرد: تاش می کنیم از سامانه ای استفاده کنیم که در صورت تماس، 
آدرس دقیق امدادخواه را مشخص کند، در این صورت زمان امدادرسانی نیز 
کاهش پیدا می کند. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان در پاسخ 
به سؤال دیگر ایسنا در مورد مزاحمت های تلفنی برای اورژانس، گفت: ۵ درصد 
از تماس های روزانه مزاحمت تلفنی است که شاید زیاد نباشد، اما در جایی که 
موضوع امدادرسانی مطرح است، حتی یک مورد هم زیاد محسوب می شود. 
این آمار به غیر از تماس های اشتباه و صرفاً مربوط به کسانی است که به قصد 
مزاحمت تماس می گیرند. وی در مورد میانگین امدادخواهی از اورژانس استان 
بیان کرد: میانگین امدادرسانی در سال جاری در استان نسبت به ۹ ماهه اول 
سال گذشته، ۲۰ بیشتر شده، اما تماس های تلفنی کمتر شده که نشان می دهد 
تماس ها واقعی تر شده اند. البته تماس ها نسبت به پیک کرونا تغییری نکرده و 
تعداد تماس برای مشکات تنفسی در زمان آلودگی هوا نیز تفاوتی پیدا نکرده 
است.به گزارش ایســنا، حیدری با بیان اینکه اکنون ۱۸ پد بالگرد در استان 
داریم، گفت: ۲۴ پد بالگرد دیگر در استان پیش بینی شده است و ۲ مورد در دهه 
فجر امسال افتتاح می شود. با تکمیل پدهای بالگرد در استان، اورژانس هوایی 
می تواند کل استان را پوشش دهد. سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: موتورالنس نیز جزو اولویت ها است 
و قرار شده به ویژه برای کانشهر اصفهان خریداری شود که با فعال شدن آنها، 
میانگین زمان امدادرسانی ۱۲ دقیقه کاهش می یابد. حیدی در خاتمه بر استفاده 
از ظرفیت خیرین تأکید و خاطرنشان کرد: قباً خیریه ای وجود داشت که تاش 
می کنیم آن را احیا و به مردم معرفی کنیم تا به کمک این خیریه، نواقصی که 

وجود دارد، برطرف شود.

 فوق تخصص مراقبت های ویژه
 تأکید کرد:

واکسیناسیون 
زیر ۱۲ سال؛ راه 

پیشگیری از کرونا

اســتاد تمام دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی گفت: 
شروع واکسیناسیون گروه سنی زیر ۱۲ سال، مهم ترین راه 

پیشگیری از ابتا به کرونا است.
ســید محمدرضا هاشــمیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: اکنون که قرار اســت مدارس به طور کامل بازگشایی و 
آموزش های حضوری از سر گرفته شوند، برای پیشگیری از 
شیوع کرونا باید تدابیر مهمی از ســوی مسئوالن اندیشیده 

شود.
 وی شروع واکسیناسیون گروه سنی زیر ۱۲ سال را مهم ترین 
راه پیشــگیری از ابتا به کرونا اعام کرد و افزود: می توان از 
تست های سریع )به روز شــده( در مدارس استفاده کرد و در 
هر مدرســه یک نفر مسئول تســت گرفتن از دانش آموزان 

عامت دار باشد، به همین منظور بهتر است دوره هایی برای 
کارکنان مدارس انجام شود.

فوق تخصص مراقبت های ویژه و اســتاد تمام دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی همچنین بر اجرای قرنطینه هوشمند 
تأکید کرد و گفت: اگر تست یک نفر از اعضای خانواده مثبت 
شد هیچ یک از اعضای آن خانواده نباید به مدرسه یا دانشگاه 
 برود و باعــث ابتای دیگران و گســترش ویروس در جامعه 

شود.
وی خاطرنشان کرد: با اطاع رسانی و اعتمادسازی در مدارس 
می توان خانواده هایی که تا امروز واکســینه نشــده اند را به 

واکسیناسیون هرچه زودتر ترغیب و تشویق کرد.
هاشــمیان با بیان اینکه هنوز در مــدارس برخی کارکنان 

واکسن کرونا تزریق نکرده اند و باید برای واکسینه شدن آن ها 
اقدامات الزم انجام شود، گفت: واکسیناسیون دانش آموزان 

برای حضور در کاس های درس باید اجباری شود.
فوق تخصــص مراقبت های ویــژه با تأکید بر لــزوم در نظر 
گرفتن فاصله یک تا یک و نیم متری در بین دانش آموزان در 
کاس های درس، تصریح کرد: در زمینه اســتفاده از ماسک 
و نظافت و شستشــوی مداوم دست ها باید اطاع رسانی های 

مفیدی به دانش آموزان ارائه شود.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی در خاتمه 
خاطرنشــان کرد: در صورت ابتای تعدادی از دانش آموزان 
یک کاس به کرونا، بهتر است که آن کاس حداقل ۱۰ روز 

تعطیل شود.

 نشست خبری

رییس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی نقاشی کودک و نوجوان اصفهان مطرح کرد:

 بازتاب میزبانی اصفهان از کودکان لهستانی در جشنواره نقاشی

یک عضو کمیسیون عمران در مجلس:

ناوگان ریلی کشور نیازمند تقویت و نوسازی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

بارگذاری جدید کشاورزی در حوزه زاینده رود ممنوع است
یک عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسامی گفت: ناوگان خطوط ریلی بیشتر 

باید توسط بخش خصوصی تقویت شود و در توسعه ریل باید دولت وارد شود.
 رحمت اهلل فیروزی درباره لزوم توسعه شبکه ریلی کشور، اظهار کرد: در مجموع چون 
قشر متوسط بیشتر از خطوط ریلی اســتفاده می کنند، دولت باید در تقویت و توسعه 

خطوط ریلی اهتمام ویژه داشته باشد.
 همچنین ناوگان ریلی کشور نیز باید تقویت و نوسازی شود به خصوص که با گران شدن 

بلیت هواپیما، ناوگان زمینی کشور نیز باید بیشتر توسعه یابد.
 وی افزود: توسعه شبکه ریلی کشور یکی از راه های نجات اقتصاد کشور نیز محسوب 
می شود، چراکه ناوگان این خطوط بخش عظیمی از کاالهای تجاری را جابجا می کند 

و این امر یک ضرورت است.
نماینده مردم نطنز در مجلس گفت: همچنین نوسازی ناوگان خطوط ریلی از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت، چراکه عمر برخی از این ناوگان به بیش از ۵۰ ســال قبل بر 
می گردد. البته وزارت راه و شهرسازی برنامه توسعه خطوط ریلی را در دستور کار دارد. 
فیروزی تصریح کرد: ناوگان خطوط ریلی بیشــتر باید توسط بخش خصوصی تقویت 
شود تا در حوزه واردات و صادرات موفق تر عمل کنیم و نیازهای کشور تأمین شود. در 
توسعه ریل باید دولت وارد شــود و بخش خصوصی به نوسازی قطارهای مسافربری و 

باری بپردازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: بدلیل مشکات زیست محیطی 
و کمبود منابع آب در استان، صنایع بخش کشاورزی به هیچ وجه حق بارگذاری جدیدی 
در حوزه زاینده رود نخواهند داشت. مساحت اراضی کشاورزی استان اصفهان ۵۶۹ هزار 
هکتار است که در ســال های طبیعی از حیث بارندگی حدود ۷۰ درصد آن به کشت 
محصوالت زراعی مانند انواع غات، حبوبات و محصــوالت علوفه ای، جالیزی و انواع 

سبزی و صیفی اختصاص دارد.
مهرداد زینلیان، در حاشــیه برگزاری کمیته امور زیربنایی استان اصفهان در گفت و 
گو با ایرنا افزود: هر اقدامی در این پیوند باید با تأیید و بررســی شرکت آب منطقه ای 

صورت بگیرد.
وی همچنین با اشاره به دستور جلسه امروز این کارگروه اظهار داشت: این کارگروه به 
بررسی ۱۱۹ مورد از مسائل صنایع و کاربری های کشاورزی استان پرداخت که در پی 
آن، موضوع ۱۹ سکونتگاه شهری در شهرستان های چادگان و اردستان و و طرح انتقال 

کوره های گچ مورد بررسی قرار گرفت.
زینلیان تصریح کرد: در این کارگروه، بررسی ساخت و ساز اتاق های کارگری و نگهبانی 
در باغ ها با تاکید بر حفظ اراضــی زراعی و باغات مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شــد 
محدوده ۱۹ سکونتگاه در چادگان و اردســتان که فاقد طرح و محدوده مصوب بودند، 

مشخص شود تا مردم از مزایای اخذ پروانه و آموز زیربنایی استفاده کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی اصفهان گفت: نمایشگاه محصوالت مشاغل 
خانگی باعث تقویت روابط عمومی افــراد فعال در زمینه مشــاغل خانگی و تقویت اصول 

بازاریابی در این حوزه می شود.
نســرین کاردانی اصفهانی در گفت وگو با ایســنا، درباره برپایی نمایشگاه تولیدات مشاغل 
خانگی در اصفهان، اظهار کرد: نمایشــگاه حکیم، فعالیت خود را از اوایل آبان و در روزهای 
پنجشنبه با عنوان نمایشگاه »پنجشــنبه های مهارتی« آغاز کرد. در این نمایشگاه، بانوان 
فعال در حوزه مشاغل خانگی تولیدات دست ساز خود را که شامل انواع سرویس آشپزخانه، 

زیورآالت سنتی، عروسک سازی، خمیر گل چینی و ... است، عرضه می کنند.
دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی اصفهان گفت: در این نمایشگاه، هر هفته 
به صورت میز به میز درباره کیفیت کاالها و اشباع کاالها از لحاظ کمیت و ... مشاوره می دهیم 
تا فعاالن حوزه مشاغل خانگی نسبت به گذشــته ارتقا پیدا کنند و همچنین اگر افرادی در 
خانه مشغول به کار هستند، مردم و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه با فعالیت آنها آشنایی 
پیدا کنند. وی افزود: از سوی دیگر این نمایشگاه باعث تقویت روابط عمومی و اجتماعی افراد 
فعال در حوزه مشاغل خانگی می شود تا بتوانند به ضروریات اولیه کار خود دست پیدا کنند.

کاردانی با تأکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه می تواند به توسعه مشاغل خانگی کمک کند، 
اظهار کرد: متأسفانه بیشتر افراد حاضر در این نمایشگاه نه تنها کارت ویزیت نداشتند، بلکه 
محصوالت آنها شرایط بسته بندی مناسبی نداشت و همچنین نحوه چیدمان محصوالت آنها 
مناسب نبود که در این زمینه آموزش ها و توصیه های الزم به آنها داده شد. وی با بیان اینکه 
در این نمایشــگاه افراد فعال در حوزه های مختلف با یکدیگر در تعامل هستند و از کیفیت 
کارهای مختلف مطلع می شود، افزود: حدود ۲۰ میز در این نمایشگاه تا پایان سال رزرو شده 
و حدود ۱۰ میز به صورت متغیر در اختیار افراد قرار می گیرد و افراد در حوزه های مختلف نیز 
هر هفته حضور می یابند. دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی اصفهان گفت: 
در حال حاضر افراد فعال در حوزه مشاغل خانگی در حال دریافت دستگاه پوز هستند و به 
آن ها آموزش های الزم برای طراحی لوگو، یا ایجاد پیج در اینستاگرام و به نوعی روش های 
بازاریابی به صورت اصولی، عملی و کاربردی آموزش داده می شود. وی همچنین ادامه داد: در 
ساعات تعطیلی و استراحت نمایشگاه، به افراد حاضر در این نمایشگاه مباحث آموزشی حوزه 
مشاغل خانگی توسط اساتید مختلف در زمینه مباحث بسته بندی و بازاریابی ارائه می شود.  

آیین رونمایی از سه کتابی که به تازگی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان منتشرشده، 
۲۸ دی ماه با حضور مترجمان این آثار برگزار می شود.

محمدرضا رهبری، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان با اعام این خبر به ایسنا گفت: در 
سال جاری، با تغییر مدیریت انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، رویکردهای این نشر نیز تغییر 

محسوسی کرد تا چرخهٔ تولید کتاب در انتشارات روزآمد شود.
او ادامه داد: در این رویکرد جدید، در کنار ارتقای کیفیت کتاب ها با جدی گرفتن مرحلهٔ داوری 
علمی و انتخاب آثار، به ویرایش زبانی نیز توجه ویژه شده و همچنین، برای چشم نواز و راحت 
خوان بودن آن، در امور گرافیکی، صفحه آرایی و حتی انتخاب جنس کاغذ به سلیقهٔ مخاطب 

امروز احترام گذاشته شده تا او کاالی فرهنگی با ارزشی را دریافت و به محتوا نیز اعتماد کند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان خاطر نشان کرد: نتیجهٔ این رویکرد جدید، در یکی 
از کتاب هایی که ۲۸ دی ماه از آن رونمایی می شود محسوس است؛ کتاب »هر احساسی را باور 
نکن« نوشتهٔ رابرت لیهی که سهیا سبزواری و محسن لعلی آن را ترجمه کرده اند تا به مخاطب 
کمک کنند هیجان های خود را بفهمد و شیوه های متفاوتی را برای پاسخ به آن ها بیابد. او دربارهٔ 
دومین کتابی که در این آیین از آن رونمایی می شود، توضیح داد: از کتاب »راهبردهای درمان 
شناختی رفتاری در درمان کودکان و نوجوانان مضطرب و افسرده«، نوشتهٔ ادوارد بونگه، خاویر 
ماندیل، آندرس کانسولی و مارتین گومار نیز که توسط نفیسه فرخی، محسن لعلی و عصمت 
مقصودی گنجه ترجمه شده، به عنوان کتابخانه ای از منابع بالینی یاد می کنند که به درمان 

اضطراب کودکان و نوجوانان کمک می کند و به همین دلیل به چاپ دوم رسیده است.
رهبری افزود: سومین کتابی که ۲۸ دی ماه میزبان رونمایی از آن هستیم، کتاب »فنون درمان 
شناختی رفتاری در درمان اختاالت روانی« است. این کتاب نیز که با استقبال خوبی از سوی 
مخاطبان مواجه شده و به چاپ دوم رسیده، تلفیقی از تکنیک های درمان اختاالت روانی را 
به شکلی سازمان یافته و قابل استفاده، فراروی روان شناســان، روان پزشکان و مشاوران قرار 
می دهد. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان یادآور شد: کتاب دیگری نیز با نام »دست 
نامهٔ قصه درمانی« سال جاری از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان منتشرشده که در 
بیست و سومین جشنوارهٔ بین المللی قصه گویی، از سوی هیئت داوران جشنواره، شایستهٔ تقدیر 
شناخته شد و ما نیز، در آیین رونمایی از تازه های نشــر، از مترجمان و مدیر تولید این کتاب 

تقدیر خواهم کرد.

دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی اصفهان خبر داد:

عرضه تولیدات مشاغل خانگی در پنجشنبه های مهارتی
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان:

تازه های نشر جهاد دانشگاهی اصفهان رونمایی می شوند

رییس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
بین المللی نقاشــی کودک و نوجوان اصفهان 
گفــت: بدلیل تقارن هشــتادمین ســالگرد 
میزبانــی اصفهــان از کودکان لهســتانی با 
برگــزاری جشــنواره امســال، مــا درصدد 
اســتفاده از ظرفیت آن رویداد مهم هستیم. 
در اول ســپتامبر ۱۹۳۹ با حمله آلمان نازی 
به لهســتان، جنگ جهانی دوم آغاز شد و در 
جریــان آن هزاران تن از کودکان لهســتانی 
به اصفهان فرستاده شــدند. آنان در این شهر 
می توانستند برای درمان بیماری هایی که در 
یتیم خانه های فاقد امکانات شوروی )سابق( 
به آنها مبتا شــده بودند، تحت مراقبت قرار 
بگیرند. در سال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، تقریباً 
۲ هزار کودک لهســتانی وارد اصفهان شدند 
و به همین دلیل به اصفهان »شــهر کودکان 

لهستانی« نیز می گفتند.
ُمجتبی شــاهمرادی، در نشست خبری این 
جشنواره در کتابخانه مرکزی اصفهان افزود: 
هشتادمین سالگرد میزبانی اصفهان از کودکان 
لهستانی رویدادی اســت که باید در حافظه 

تاریخی این شهر ماندگار شود.
وی با بیان اینکه از طریــق نمایندگی وزارت 
خارجه در اصفهــان و همچنین شــهرهای 
خواهرخوانده آن در جهت گسترش فراخوان 
شرکت در این جشــنواره ارتباط برقرار شده 
است، اضافه کرد: با توجه به تجربیات مثبتی 
که در جشنواره های ۲ سال گذشته داشتیم، 
سعی داریم از ظرفیت "شهروند دیپلمات ها" 
و همچنین کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، بســیج، آموزش و پرورش و برخی 

ارگان های مرتبط نیز استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه جشنواره امسال 
با شعار "شهر من، شــهر زندگی" در این شهر 
برگزار می شــود، گفت: کودکان و نوجوانان 
می توانند دیدگاه مثبت یا منفی خود را در باره 
شهر اصفهان در نقاشــی های ارسالی خود به 

این رویداد فرهنگی بازتاب دهند.
شاهمرادی خاطرنشان کرد: وقتی تصویری را 
که هر کدام از کودکان و نوجوانان از اصفهان 
دارند در آثار ارســالی منعکس شود ما نیز با 
معایب و جذابیت های این شهر آشنا می شویم 

و می توانیم در راه رفع یا تقویت آنها بکوشیم.
وی با بیان اینکه نقاشــی های سنتی در باره 
مکان های تاریخی اصفهان مثل چهلســتون 
و عالی قاپو یکی از وجوه دلبستگی های مردم 
به این شهر اســت، افزود: امسال تاش شده 
است تا جشنواره نقاشی کودک و نوجوان در 
سطح باالتری برگزار شود تا به تبع آن پویایی 

و سرزندگی در این شهر نیز تداوم یابد.
شاهمرادی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا 
مبنی بر اینکه همسانی شعار جشنواره با شعار 
مدیریت شهری و بازتاب دیدگاه کودکان در 
آثار ُمنتخب جشــنواره تا چه انــدازه در رفع 
معایب شهر تاثیرگذار خواهد بود، توضیح داد: 
نگاه کودکان و نگاه مدیریت شهری ۲ مقوله 
متفاوت از یکدیگر است و الزاماً نمی توان گفت 
که کودکان فقط به معایب و نکات منفی شهر 

توجه می کنند.
وی با بیان اینکه تداوم این جشنواره به اقدامات 
عملی در شهر ُمنجر خواهد شد، افزود: زمانی 
که زیبایی های شــهری در دیدگاه کودکان 
مطرح شود ما نیز خواهیم کوشید تا آن موارد 
را تقویت کنیم و در شــهر دوست دار کودک، 
باید بیش از همه بدنبال زیســت پذیر بودن 

شهر برای کودکان و خانواده هایشان باشیم.

شــاهمرادی ادامــه داد: از همه کــودکان و 
نوجوان، مربیــان و خانواده ها دعوت می کنم 
که در مقام تســهیل برگزاری این جشنواره، 
خط روشــنی به برگزارکنندگان این رویداد 

فرهنگی ارائه کنند.
وی اظهــار امیدواری کرد که این جشــنواره 
بعنوان رویدادی ثابت در تقویم شــکل بگیرد 
و هر سال شاهد برگزاری آن در شهر اصفهان 

باشیم.
زهرا کاظمی، مســوول خانه کودک و مدیر 
اجرایی جشــنواره نیــز در این نشســت با 
بیان اینکه نقاشــی زبان مشــترک کودکان 
و نوجوانان اســت، گفت: موضوع جشــنواره 
بین المللی نقاشــی کــودک و نوجــوان در 
نخستین ســال برگزاری آن "اصفهان شهر 
دوستدار کودک"، در سال دوم با عنوان “آینده 
شهر من” بدنبال کشــف جذابیت ها از نگاه 
کودکان بــرای کمک بــه برنامه ریزی کان 
شهری بود و امسال هم شعار “شهر من، شهر 
زندگی”، توجه کودکان را به فضاهای سنتی 

شهری معطوف می دارد.
به گزارش ایرنا، کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ 
ساله از طریق ســایت iicpf.com می توانند 
برای ارسال آثار خود به ســومین جشنواره 
بین المللی نقاشی کودک و نوجوان اصفهان 
اقدام کننــد. طبق جدول زمان بندی شــده 
جشنواره نقاشــی کودکان و نوجوانان، آثار 
ارسال شده در نیمه اول اسفند، داوری و نتایج 

آن تا پایان سال اطاع رسانی خواهد شد.
نماد این جشــنواره، پوپک یا شانه به سر است 
که در ادبیات و تاریخ ایــران و جهان، جایگاه 

ویژه ای دارد.
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ضمن انتقاد از 
نیمه کاره ماندن چندین ساله مقبره شهدای گمنام چادگان، گفت: 
شهردار و مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود فوراً نسبت به تکمیل 
این طرح اقدام کنند چرا که نیمه تمام ماندن این پروژه به هیچ وجه 

پذیرفتنی نیست.
انتقاد معاون استاندار از عدم تکمیل مقبره شهدای گمنام چادگان/ 

جان نثاری: شهردار و سازمان عمران فوراً اقدام کنند
جان نثاری،  محمدرضا  چادگان،  از  فارس  خبرنگار  گزارش  به 
امروز  استانداری اصفهان صبح  امنیتی، اجتماعی  معاون سیاسی، 
در جلسه تکریم و معارفه فرماندار شهرستان چادگان اظهار داشت: 
فرمانداران و مسؤوالن در همه مراسم ها اعم از نماز جمعه، جماعت 
و مراسم هایی که به مناسبت های خاصی برگزار می شود تا مردم 
احساس کنند مسؤوالن از جنس خودشان هستند و همیشه درب 
اتاق به روی آنان باز باشد. وی افزود: فرماندار برای انجام کار، شب 
و روز نباید بشناسد و مردم انتظار دارند دولتمردان با درایت نسبت 
به انجام کاری پیگیری کنند و نتیجه را اعالم کنند تا چنانچه در 
انجام کاری مشکالتی بود با مردم باصداقت صحبت کنند و علت 
انجام نیافتن کار به مردم اعالم شود تا نسبت به دولتمردان اطمینان 
داشته باشند. جان نثاری گفت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در 
کنار دولتمردان نسبت به انعکاس خبر و پیگیرهای آن تا حصول 
نتیجه حضور فعال داشته باشند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان ضمن انتقاد از نیمه کاره ماندن چندین ساله مقبره 
شهدای گمنام چادگان، اظهار داشت: شهردار و مدیرعامل سازمان 
عمران زاینده رود فوراً نسبت به تکمیل این طرح اقدام کنند چرا 
که نیمه تمام ماندن این پروژه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، البته 
ساماندهی گلزار شهدا وضعیت مناسبی داشت که جای تشکر دارد.

بنی جمالی امام جمعه چادگان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت 
تکمیل شهرک صنعتی چادگان، اظهار داشت: فرماندار باید کفش 
آهنی به پا کند؛ مسؤوالن استان تمام مشکالت شهرستان را می داند 
و به آن واقف هستند و باید تالش کرد کمبودهای شهرستان و 
مطالبات مردم پاسخ داده شود. به گزارش فارس، در این مراسم از 
تالش های عباس توکلی فرماندار پیشین تقدیر و جواد شمسی پور 

به عنوان سرپرست جدید فرمانداری چادگان معرفی شد.

 انتقاد معاون استاندار از عدم تکمیل مقبره 
شهدای گمنام چادگان:

  شهردار و سازمان عمران
فورًا اقدام کنند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

حذف ارز ترجیحی پاک کردن صورت مسئله است
 یـک عضو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلی مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: حـذف ارز ترجیحـی بـه شـکل کلـی در واقع 
پـاک کـردن صـورت مسـئله اسـت و تأثیـر منفـی روی بـازار 

می گـذارد.
حسـین محمـد صالحـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره افزایش 
روز افـزون قیمـت برخـی از کاالهـا و فشـار بـر سـفره مـردم، 
اظهـار کـرد: بـا وجـودی کـه هنـوز ارز ترجیحی حذف نشـده 
اسـت، اما بـار روانی آن بـر قیمت کاالها تأثیر گذاشـته و چون 
نهاده هـای دامـی، دارو و تجهیـزات پزشـکی از ارز ترجیحـی 
شـود  حـذف  اقـالم  ایـن  ترجیحـی  ارز  اگـر  می برنـد،  بهـره 
قیمت هـا سرسـام آور بـاال مـی رود، همان طـور کـه هم اکنـون 

بـار روانـی ایـن امر سـبب شـده قیمـت این اقـالم افزایـش یابد.
وی افـزود: بـرای مثـال وقتـی ارز ترجیحـی نهاده هـای دامـی 
حـذف می شـود دامـدار بایـد ارز ترجیحـی نهاده هـای دامـی 
را آزاد تهیـه کنـد کـه بـه همیـن دلیـل قیمت گوشـت و لبنیات 
افزایـش زیـادی پیـدا می کنـد و تأثیـر منفـی بـر بـازار خواهـد 

داشت.
مجلـس،  در  فریدونشـهر  و  فریـدن  چـادگان،  مـردم  نماینـده 
گفـت: وقتـی ارز ترجیحـی حـذف می شـود باید ببینیـم درآمد 
حاصـل از حـذف ارز چگونه روی سـفره و معیشـت مردم تأثیر 
می گـذارد. هرچنـد کـه حـذف ارز ترجیحـی باعـث می شـود 
کـه جلـوی بسـیاری از اختالس هـا و مفاسـد گرفتـه شـود، امـا 

حـذف آن هـم در واقـع انتخـاب، میـان بد و بدتر اسـت. دولت 
می توانـد سـاز وکاری بیندیشـد تـا از درآمـد حاصـل از حذف 
ارز ترجیحـی مسـتقیماً این کاالها را وارد کند و این مسـئولیت 
را بـه بخـش خصوصـی واگـذار نکنـد تـا از فسـاد جلوگیـری 

شـود و بـار روانـی روی بـازار وارد نشـود.
محمـد صالحـی تصریـح کـرد: اگـر ایـن رویـه همچنـان ادامـه 
پیـدا کنـد تـا چندمـاه آینـده تـورم صعـودی می شـود. نظـارت 
فعلـی روی قیمـت کاالها کافی نیسـت و دولت بایـد در توزیع 
یارانـه نظـارت و مدیریـت اصولـی داشـته باشـد تا یارانـه ای که 
قصـد دارد بابـت حـذف ارز ترجیحـی بـه دهک هـای پاییـن 
اختصـاص دهـد بـدون هیـچ مشـکلی ایـن امـر را انجـام دهد و 

بـدون شـک تأثیـر مثبـت آن از بار روانـی که روی بـازار ایجاد 
می شـود، بسـیار کمتر اسـت.

ایـن عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس، افزود: 
حـذف ارز ترجیحـی بـه شـکل کلـی در واقـع پـاک کـردن 
بـازار می گـذارد.  تأثیـر منفـی روی  صـورت مسـئله اسـت و 
حـذف ارز ترجیحـی شـامل سـه کاالی مهـم نهاده هـای دامی، 
دارو و تجهیـزات پزشـکی می شـود. تجهیـزات پزشـکی کـه 
وزارت بهداشـت وارد می کـرد، اکنـون بـه صفر رسـیده و هیچ 
بودجـه ای بـرای وارد کـردن تجهیـزات اختصاص نیافته اسـت. 
بـرای مثال دسـتگاه های »سـی تی اسـکن« بـا ارز ترجیحی وارد 
چهار شنبه 29 دی ۱4۰۰ | شمــــاره 974می کردنـد، امـا در حـال حاضـر این تجهیـزات وارد نمی شـود.
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شهرستان

سازمان پدافند غیر عامل در استان ها در بخش های 
مصون سازی  در  پدافندی  ابالغیه های  با  مختلف 
این  البته  که  دارد  پررنگی  نقش  زیرساخت ها 
دستورالعمل ها به شرط اجرایی شدن در دستگاه های 
مختلف دولتی و خصوصی مانند یک سپر دفاعی 
به  عامل  غیر  پدافند  ضرورت  کرد.  خواهند  عمل 
حدی است که کمیته ای تحت این عنوان در همه 
دستگاه های اجرایی نیز تشکیل می شود تا متناسب 
با وظایف آن دستگاه مأموریت های پدافند غیرعامل 
را پیگیری و اجرا کنند. برای روشن شدن وظایف 
پدافند غیر عامل در برهه های حساس گفت وگویی 
را با عبدالرسول صفری، مدیر کل پدافند غیرعامل 
استانداری اصفهان انجام دادیم که در ادامه مشروح 

آن را با مهرمی خوانید؛
از  صیانت  طرح  با  ارتباطی  چه  غیرعامل  پدافند   |

فضای مجازی و سایبری دارد؟
وظیفه  سایبری  پدافند  حوزه  در  غیرعامل  پدافند 
و  الکترونیکی  زیرساخت های  سازی  مصون 
سیستم های سایبری دستگاه ها و ادارات و مراکز مهم 
نفوذ  و  تهاجمات، خراب کاری  برابر  در  را  کشور 
سایبری دشمنان بر عهده دارد اما اینکه تا چه حد 
طرح صیانت از فضای مجازی با این مأموریت ارتباط 
داشته باشد بنده اطالعی ندارم و این موضوع باید از 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی سؤال شود.

| کمبود دانش فنی بومی یکی از ضعف های پدافند 
چگونه  است،  شده  عنوان  ما  کشور  در  غیرعامل 

می توان این مهم را جبران کرد؟
امروزه تولیدات علمی خوبی در حوزه های مختلف 
تخصصی پدافند غیرعامل تألیف و منتشر شده است 
که نسبت به اوایل شروع کار خیلی پیشرفت داشته اما 
به هر حال چون سابقه علمی بعضی از کشورهای دیگر 
طوالنی تر از ما بوده است، بنابراین گاهی آثاری که 
منتشر شده ترجمه یا اقتباس از دانش پدافند غیرعامل 
دیگر کشورها است اما در زمینه تولیدات علمی بومی 
در کشور خودمان در قالب پایان نامه های دانشگاهی 
یا توسط اساتید دانشگاه های وابسته به مراکز نظامی 
مثل دانشگاه امام حسین، مالک اشتر یا دانشگاه دفاع 
ملی کارهای خوبی صورت پذیرفته است و اخیراً نیز 
تفاهمات و مذاکراتی با دانشگاه آزاد اسالمی و سایر 
دانشگاه های دولتی از طریق سازمان پدافند غیرعامل 
پدافند  دانش  تخصصی  رشته های  تا  شده  انجام 

غیرعامل در دانشگاه ها ایجاد شود.
در  غیرعامل  پدافند  کمیته  تشکیل  در خصوص   |

آموزش و پرورش آیا اقدامی صورت گرفته است؟
کمیته پدافند غیرعامل در همه دستگاه های اداری از 
جمله آموزش و پرورش استان تشکیل شده است 
مأموریت های  دستگاه  آن  وظایف  با  متناسب  و 
پدافند غیرعامل را پیگیری و اجرا می کنند. در طی 
برای  اصفهان،  اخیر  سال های  اجتماعی  اعتراضات 
جلوگیری از این امر به عنوان یک مشکل اجتماعی 
پدافند غیرعامل چه تمهیداتی و اقداماتی انجام داده 

است؟

اجتماعی  اعتراضات  به  رسیدگی  بحث  در  البته 
این موضوعات  پدافند غیرعامل مسئولیتی ندارد و 
بر عهده دفتر سیاسی استانداری است، اما در رابطه 
با اینکه در خالل تجمعات صنفی ممکن است افراد 
ناراضی تعرضاتی به زیرساخت های مدیریت شهری 
مدیریت  امر  متولیان  دارد  ضرورت  باشند،  داشته 
شهری مطابق با الگوهای پدافند غیرعامل نسبت به 
تا  کنند  اقدام  شهری  زیرساخت های  مصون سازی 
آسیب کمتری در این گونه حوادث به آن وارد شود.

ثروت،  توزیع  غیرعامل  پدافند  اهداف  از  یکی   |
جمعیت و سرمایه های ملی در کل فضای سرزمینی 
کشور از طریق اعمال سیاست تمرکز زدایی، آمایش 
سرزمین و پراکندگی زیرساخت های کلیدی، مراکز 
حیاتی و حساس است، شما در این زمینه چه اقداماتی 

به ویژه در بحث شهرستان های استان انجام داده اید؟
در بحث توزیع ثروت، جمعیت و سرمایه های ملی 
سرزمینی  آمایش  سند  اساس  بر  استان  سطح  در 
استان که متولی آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
است صورت می پذیرد و ارتباطی با وظایف پدافند 
بحث  در  بعد  به   ۹۸ سال  از  البته  ندارد  غیرعامل 
احداث و استقرار صنایع و اجرای پروژه های عمرانی، 
خدماتی، کشاورزی و صنعتی قبل از اجرا از ادارات 
مختلفی از جمله اداره کل پدافند غیرعامل استعالم 
مالحظات  و  الزامات  هم  ربط  ذی  وکارشناسان 
پدافندی در بحث مکان یابی و ساخت و ساز را به 

متولیان این پروژه ها ابالغ می کنند.

که  است  آمده  اساسی  قانون  پنجاهم  اصل  در   |
فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط 
باشد  قابل جبران آن همراه  یا تخریب غیر  زیست 
با توجه به اهمیت دفاع غیرعامل در  ممنوع است، 
این زمینه و بحران آبی، خشکسالی رودخانه و باتالق 

گاوخونی در اصفهان چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
عمرانی  و  اقتصادی  فعالیت های  اینکه  بر  نظارت 
حیطه  در  کند  وارد  آسیبی  زیست  محیط  به  نباید 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  وظایف 
مسئولیتی  زمینه ها  این  در  غیرعامل  پدافند  و  است 
به بهداشت و سالمت  ندارد و در مواردی هم که 
عمومی این نوع فعالیت ها ارتباط پیدا کند دانشگاه 
علوم پزشکی متولی آن است. در بحث خشکسالی 
و بحران آب در استان نیز مربوط به وظایف شرکت 
آب منطقه ای است. البته در بحث پایداری و تداوم 
آب شرب اصفهان سازمان پدافند غیرعامل کشور 
مجوز احداث سامانه انتقال آب گالب ۲ را چند سال 
قبل صادر کرد و بر اساس همین الزام پدافندی این 
سامانه احداث و اکنون در مراحل پایانی آن است که 
به عنوان مکمل تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ وارد 
مدار خواهد شد و در رابطه با موضوعات سالمت 
به  پدافندی  اقدامات  و  الزامات  استان  شرب  آب 
این  قبل  سال ها  و  منعکس  استان  آبفای  شرکت 
مالحظات در زیرساخت های تأمین آب استان لحاظ 
زمینه  این  در  خاصی  مشکل  و  است  شده  اجرا  و 

وجود ندارد.

اردستان  شهرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
اردستان  روستایی شهرستان  راه های  از  از ۴۰ درصد  بیش  گفت: 
خراب و نیازمند روکش آسفالت است. ابوالفضل کوهی اظهار کرد: 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان در دو سال 
گذشته ۲ نفر از نیروهای زحمت کش خود را بر اثر سانحه رانندگی 

و در حین انجام کار از دست داده است.
وی با بیان اینکه بارها به کارکنان اداره تأکید کرده ایم که در موقع 
فعالیت، ایمنی و نکات ضروری را رعایت کنند، افزود: پرونده حادثه 
منجر به فوت یکی از نیروهای راهداری که چند روز گذشته در 
و  قانونی  مراحل  سیر  بود،  کرده  تصادف  نائین   - اردستان  محور 
قضایی خود را طی می کند و دیگر نباید شاهد این گونه حوادث تلخ 

باشیم.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان درباره 
گالیه مردم درباره خرابی راه های روستایی، تصریح کرد: اردستان با 
بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی یکی از شهرستان های استان است 
که بیشترین راه را در این بخش دارد و طبیعتاً حجم خرابی که در 

حوزه راه این منطقه وجود دارد نسبت به مابقی مناطق بیشتر است.
کوهی با بیان اینکه اکنون بیش از ۴۰ درصد از راه های روستایی 

شهرستان خراب و نیازمند روکش آسفالت است، گفت: از وضعیت 
خرابی جاده های روستایی شهرستان باخبر هستیم، ولی با بی پولی 

نمی توانیم این حجم خرابی را جوابگو باشیم.
نماینده مردم در مجلس شورای  پیگیری های  با  امسال  افزود:  وی 
اسالمی و مساعدت مسئوالن استان و وزارتخانه، حدود ۱۰۰ کیلومتر 
و  است  شده  انجام  شهرستان  راه های  در  گرم  آسفالت  روکش 

همچنان این عملیات ادامه دارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان با بیان 
اینکه مرحله اول روکش آسفالت کمربندی اردستان به طول ۱۲.5 
کیلومتر به پایان رسید، گفت: برای اجرای این طرح حدود ۶۰ میلیارد 
ریال هزینه شده است و مرحله دوم روکش آسفالت این محور نیز تا 

یک ماه آینده آغاز می شود.
کوهی افزود: با تأکید مسئوالن شهرستان، اجرای روشنایی کمربندی 
به طول 5.۴  اردستان در دستور کار قرار گرفته و مرحله اول آن 
کیلومتر با هزینه ۲۰ میلیارد ریال انجام شده و برای ادامه روشنایی 
محور کمربندی اردستان نیز گودبرداری و اجرای فونداسیون پایه ها 
اجرا شده است و به زودی نصب پایه ها و برق کشی محور و روشنایی 

آن آغاز می شود.

رییــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفه ای 
خواهــران شهرســتان خمینــی شــهر 
اســتان اصفهــان از برگــزاری جلســه هم 
ــی  ــای آموزش ــرای دوره ه ــی اج اندیش
ــازار محــور در مراکــز کمــپ تــرک  ب

اعتیــاد خبــر داد.
اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن کل آم
اصفهــان، هاجــر پیرمرادیــان رییــس 
در  شــهر  مرکــز خواهــران خمینــی 
ــر گفــت: جلســه هــم  تشــریح ایــن خب
اندیشــی پیرامــون اجــرای دوره هــای 
مراکــز  در  محــور  بــازار  آموزشــی 

کمــپ تــرک اعتیــاد شهرســتان برگزار 
گردیــد.

وی بیــان داشــت: ایــن جلســه بــا حضور 
کارشناســان مراکــز تــرک اعتیــاد و 
عامــری زاده بــه عنــوان کارآفریــن برتر 
ــع  ــه صنای ــان در زمین ــتان اصفه شهرس

دســتی برگــزار گردیــد.
ــه در  ــن جلس ــزود: در ای ــان اف پیرمرادی
خصــوص آمــوزش و اشــتغال معتــادان 
ــه  ــان ب ــدن آن ــه و بازگردان ــود یافت بهب
ــراری  ــا برق زندگــی ســالم اجتماعــی ب
بیمــه و مزایــای دیگــر اشــتغال مباحثــی 

مطــرح شــد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان:

 ۴۰ درصد از راه های روستایی اردستان خراب است

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان خبر داد:

  برگزاری جلسه هم اندیشی
 اجرای دوره های آموزشی بازار محور

در مراکز کمپ ترک اعتیاد

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

گردنه »کلوسه« در شهرستان فریدونشهر مسدود است

سرپرسـت فرمانـداری شـهرضا گفـت: با توجه به احتمال گسـترش سـویه اُمیکـرون، در 
مـدارس در صـورت بروز عالیـم عمومی سـرماخوردگی، حتی در صـورت منفی بودن 
تسـت کرونـای دانش آمـوز از حضـور آن هـا در مدرسـه تـا رفـع کامـل عالیـم بیمـاری 
ممانعـت بـه عمـل آیـد. بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از شـهرضا، سـید امیـر جعفری، 
سرپرسـت فرمانـداری شـهرضا ظهـر امـروز در جلسـه سـتاد مقابلـه بـا کرونا بـا تقدیر از 
بسـیجیان در اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی اظهـار داشـت: در جهـان مبتالیـان بـه کرونا 
۴ و 5 رقمـی اسـت و در ایـران ۳ رقمـی شـده و فـوت بـر اثـر کرونـا بسـیار کاهـش پیدا 

اسـت. کرده 
وی بـا بیـان اینکـه در سـه هفتـه گذشـته تنهـا یک مـورد فوتـی در شـهرضا بر اثـر کرونا 
داشـته ایم و ایـن مـورد نبایـد سـبب عادی انـگاری مـردم شـود، افـزود: در سـتاد کرونای 
اسـتان اصفهـان مصـوب شـده با توجـه به احتمال گسـترش سـویه اُمیکـرون، در مدارس 
در صـورت بـروز عالیـم عمومـی سـرماخوردگی، حتـی در صـورت منفی بودن تسـت 
کرونـای دانش آمـوز و عـدم تزریـق واکسـن از حضـور آن هـا در مدرسـه تا رفـع کامل 
عالیـم بیمـاری و گواهـی پزشـک معتمـد ممانعـت بـه عمـل آیـد؛ در سـتاد اسـتان ایـن 

مصوبـه اجـرا شـده و در شـهرضا هـم باید اجرا شـود.
جعفـری بـا تأکیـد بـر اینکـه رانندگان حمـل و نقـل درون و برون شـهری باید نسـبت به 
تزریـق واکسـن اقـدام کـرده باشـند، گفت: رعایت شـیوه نامه هـای بهداشـتی در ادارات 
دولتـی بایـد انجـام شـود و تدابیـر الزم بـرای اقشـار آسـیب پذیری کـه در طول دو سـال 
گذشـته از کرونا آسـیب دیده اند، اندیشـیده شـود؛ وضعیـت اقتصادی تـاب آوری مردم 

را پایین آورده اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری شـهرضا بـا تأکیـد بـر سـاماندهی وضعیـت بـازار و جمعـه بـازار 
بـا همـکاری  بـازار  بـه سـاماندهی جمعـه  نسـبت  بایـد  اوقـاف  شـهرضا عنـوان کـرد: 
شـهرداری، راهـور، نیـروی انتظامـی و شـبکه بهداشـت اقـدام کنـد و به متخلفـان اخطار 
داده شـود، فـروش هـر گونـه مـواد غذایـی، بهداشـتی و آرایشـی در جمعه بـازار ممنوع 

اسـت؛ سـالمت جامعـه بـا هیـچ چیـز قابـل تعویـض نیسـت و در اولویـت قـرار دارد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دز سـوم واکسـن در اُمیکرون بسـیار مهم اسـت و مـردم باید آن 
را مهـم بداننـد، خاطرنشـان کـرد: حـدود ۱۰ درصـد در شـهرضا واکسـن نزده انـد و باید 
از محدویت هـای طـرح هوشـمند مدیریـت کرونـا بـرای مدیریـت مقابله با ایـن بیماری 

اسـتفاده کرد.
 اُمیکرون در بزاق تکثیر می شود و به صورت گلودرد نمایان می شود

حجت الـه تنهایـی، مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شـهرضا در ادامـه جلسـه با اشـاره به 
شناسـایی افـراد مبتـال به اُمیکـرون در شـهرضا اظهار داشـت: تاکنون ۸۷ درصـد از مردم 
شـهرضا دز اول، ۷۶.۶۲ درصـد دز دوم ۱۴.۷۹ و ۱5 درصـد دز سـوم واکسـن کرونـا را 

در شـهرضا تزریـق کرده اند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا تغییـرات سـوش جدیـد ویـروس، بایـد در حالـت آماده بـاش قـرار 
داشـته باشـیم، افـزود: بـا یک ویـروس جدید روبه رو هسـتیم و باید با آن آشـنا شـویم و 

نقشـه مسـیر را بـر اسـاس شـرایط موجود تعییـن کنیم.
تنهایـی بـا بیـان اینکه هر سـویه جدید ویـروس کرونا می توانـد با عالیم سـرماخوردگی 
همـراه باشـد، گفـت: سـویه های کرونـا بـا تغییـر جهـش، سـبب افزایـش شـدت بیماری 
شـده اسـت، بعضـی از ایـن سـویه ها ممکـن اسـت عـوارض باالیـی داشـته باشـد، آنچـه 
کـه امروز مطرح اسـت، تغییر سـرایت پذیری و شـدت بیمـاری و واکسیناسـیون در برابر 

ویروس اسـت.
مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شـهرضا با اشـاره به تغییر سـرایت پذیری ویروس کرونا، 
بیـان کـرد: ایـن ویروس ۲ تـا ۳ برابر ویروس قبلی سـرایت دارد و به صـورت خانوادگی 
عالمـت  نخسـتین  کسـی  هـر  اسـت،  مهـم  کـه  آنچـه  می شـوند،  مبتـال  کارمنـدی  و 
سـرماخوردگی را پیـدا کـرد در ابتـدا باید قرنطینه شـود و حتماً از ماسـک اسـتفاده کرد.

وی بـا بیـان اینکـه اگر اُمیکرون افزایش پیدا کرد خیلی بر تسـت حسـاس نیسـتیم، عنوان 
کـرد: ویـروس دلتـا در ریه انتشـار پیدا می کرد، امـا اُمیکرون در بزاق تکثیـر پیدا می کند 
و کمتـر بـه ریه می رسـد و بیشـتر به صورت گلودرد اسـت و سـه روز اول فـرد را آزرده 

و در روزهـای بعـد فرد را خسـته می کند.
از  و  شـود  انجـام  حفاظتـی  درمان هـای  بایـد  اُمیکـرون  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  تنهایـی 
آنتی بیوتیک هـا نبایـد اسـتفاده شـود، ادامـه داد: شسـت و شـوی دهـان و حلـق بـا آب و 
نمـک هـر چنـد سـاعت یـک بـار و اسـتفاده از دمنوش هـا بسـیار مهم اسـت؛ بـا بیماری 
روبـه رو هسـتیم کـه بیشـترین تأثیر محافظتـی، قرنطینه کردن و شناسـایی افـرادی که در 

تمـاس بـا فـرد مبتـال بودند، اسـت.
 ایمنی در برابر اُمیکرون با تزریق دز سوم واکسن

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمان شـهرضا با تأکید بر اینکـه با کمک بسـیج باید رهگیری 
تمـاس و آموزش هـای الزم در ایـن زمینـه بـه مـردم داده شـود، گفت: آنتـی بیوتیک در 
سـوش جدیـد کمتر تأثیـر دارد، آنچه که در تغییر شـدت بیمارزایی نـوع ویروس جدید 

اتفـاق افتاده بیشـتر به صورت گلودرد و عالئم سـرماخوردگی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود آن کـه کشـورهای اروپایـی واکسیناسـیون زودرسـی 
داشـتند درگیـر ابتـال بـه بیمـاری و بسـتری اُمیکـرون شـده اند، عنـوان کـرد: افـرادی که 
واکسـن را سـه نوبـت زده باشـند تا حدود زیـادی در برابر بیمـاری ایمنـی الزم را دارند.

تنهایـی بـا تأکیـد بر اینکه در طرح شـهید سـلیمانی تا پایـان فروردین ۱۴۰۱ بـه باالی ۹5 
درصـد واکسیناسـیون باید برسـیم، افـزود: دچار یک باورهای نادرسـت درباره واکسـن 
در جامعـه هسـتیم، مـردم اعتقاد دارنـد اُمیکرون ضعیف و در حد سـرماخوردگی اسـت 
و نسـبت به اسـتفاده از ماسـک و پروتکل های بهداشـتی رعایت کمتری دارند در حالی 

که با ویروسـی روبه رو هسـتیم که قدرت انتشـار بیشـتری دارد.
بهمـن سـویه  اول  هفتـه  اینکـه در  بیـان  بـا  و درمـان شـهرضا  بهداشـت  مدیـر شـبکه 
جدیـد اُمیکـرون سـویه غالـب در جامعـه می شـود، افـزود: بایـد بسـیار مراقـب باشـیم 
و دسـتورالعمل هایی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا را اجـرا کنیـم، بسـیج بایـد فعـال شـود و بـا 
توسـعه آموزش هـا مـردم را بـه اسـتفاده از ماسـک ترغیب کند تـا از ابتال به پیک ششـم 

جلوگیـری کنیـم.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه اگـر تعـداد بیمـاران افزایـش پیدا کـرد، تعـدادی از ایـن بیماران 
حسـاس و دارای بیمـاری زمینـه ای هسـتند، بنابرایـن احتمـال نیـاز بـه بسـتری زیـاد اتفاق 
می افتـد، بیـان کـرد: متوسـط رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و اسـتفاده از ماسـک در 
شـهرضا بـه ۴۰ درصـد رسـیده اسـت، خودمراقبتـی در مقابله بـا کرونا باید تـا ۸۰ درصد 
افزایـش پیـدا کنـد، دز سـوم بایـد تا پایـان فروردین تکمیـل شـود و در گروه های هدف 

بایـد واکسیناسـیون را بـه ۹5 درصد برسـانیم.

سرپرست فرمانداری شهرضا:

جمعه بازار شهرضا ساماندهی شود

گزارش

نقـل  و  و حمـل  راهـداری  اداره کل  راهـداری  معـاون 
جـاده ای اصفهـان گفـت: همـه محورهای این اسـتان جز 

گردنـه »کلوسـه« در شهرسـتان فریدونشـهر، بـاز اسـت.
فـرزاد دادخـواه، روز دوشـنبه در گفت وگـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: ایـن گردنه هـم اکنون بـا ۲ دسـتگاه بلدوزر 
در حـال بازگشـایی اسـت تـا امشـب بازگشـایی شـود. 
وی ادامـه داد: اکیپ هـای راهـداری بـا توجـه بـه پیـش 
بینـی هواشناسـی بـرای بارش هـای پیـش رو، اکنـون در 
محورهـای اسـتان مسـتقر و در حـال آمـاده باش هسـتند. 
نقـل  و  و حمـل  راهـداری  اداره کل  راهـداری  معـاون 
جـاده ای اصفهـان بـه مـردم توصیـه کـرد که از سـفرهای 
غیرضـروری خـودداری کننـد و بـرای کسـب اطـالع از 
وضعیـت راه هـا، پیـش از سـفر از طریـق تماس با سـامانه 
 ۳۷۷۹۱۴۱۲ و   ۳۷۷۹۱۴۱۱ شـماره های  و   ۱۴۱ گویـای 
کل  اداره  کننـد.  حاصـل  تمـاس   ۰۹۱۳۳۲۸۸۰۰۰ و 
هواشناسـی اسـتان اصفهـان نیـز اعـالم کرد: سـامانه سـرد 

بارشـی و بـارش بـرف و بـاران و گاهـی وزش باد شـدید 
از بعـد از ظهـر امروز تا اواسـط روز سـه شـنبه )فـردا( در 
مناطق غرب، شـمال و جنوب اسـتان پیش بینی می شـود.

فعالیـت ایـن سـامانه بـه لغزندگـی سـطح جاده هـا و معابر 
عمومـی و کاهـش دیـد بویـژه در جاده هـای کوهسـتانی 
و مناطـق مرتفـع خواهـد انجامید لـذا به راننـدگان توصیه 
می شـود از تـردد در جاده هـای برفگیـر تـا پایـان بارش ها 
اجتنـاب کننـد. گردنـه کلوسـه بـا ترانشـه های ۲ طرفـه، 

یکـی از مرتفع تریـن نقـاط کشـور محسـوب می شـود.
ایـن گردنـه ارتباط زمینی روسـتاهای کلوسـه، وسـتگان، 
دورک، کاهگانـک، کاهـگان بـاال، گاهـگان پاییـن و 
وزوه را بـا سـایر نقـاط شهرسـتان فریدونشـهر در غـرب 

اسـتان اصفهـان برقـرار می کنـد.
 بـا بـارش بـرف و کـوالک، تـردد در ایـن گردنه، بسـیار 
سـخت و در برخی اوقات غیرممکن می شـود تا عملیات 

برفروبی توسـط راهداری صـورت گیرد.

گفت و گو
در گفت وگو با مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان مطرح شد؛

سامانه دوم انتقال آب اصفهان مجوز پدافند غیر عامل را دارد



After six years three Iranian 
diplomats have started their 
work in Iran’s office in the Or-
ganization of Islamic Coopera-
tion (OIC) in Jeddah.
Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian 
announced on December 23 
last year that Saudi Arabia has 
issued visa for three Iranian 
diplomats to be deployed at 
the OIC. Amir Abdollahian 
broke the story in a joint press 
conference with Iraqi Foreign 
Minister Fuad Hussein, whose 
country has been acting as an 
intermediary between Iran and 
Iraq.
Saudi Arabia cut ties with 
Iran after a number of angry 
protestors attacked the Saudi 
embassy in Tehran in early 
January 2016 in protest to the 

Saudi execution of prominent 
cleric Nimr al-Nimr. A number 
of protestors also attacked the 
Saudi consulate in Mashhad at 
the time.
Also, in a recent interview with 
Al Jazeera, Amir Abdollahian 
said the issuance of visa for 
the diplomats by the Saudi 
Kingdom is a and “good” sign.
“Soon our diplomats will be 
stationed at the office of the 
Islamic Republic of Iran at the 
Organization of Islamic Coop-
eration in Jeddah. I think our 
diplomats will be deployed 
soon, which is a good sign,” 
the foreign minister said.
Jeddah is the permanent ven-
ue of the 57-member organi-
zation.
The last Iranian permanent 
representative to the OIC was 

Mahdi Hamze’ei, along with 
other Iranian diplomats.
According to ISNA, the OIC 
foreign ministers held an 
emergency meeting in Jeddah 
over the attacks on the Saudi 
diplomatic premises in Teh-
ran. The participants issued a 
statement in which they con-
demned attacks on the Saudi 
diplomatic missions in Iran 
and said attacks run contrary 
to the Geneva and Vienna con-
ventions in protecting foreign 
diplomatic missions.
In their statement the foreign 
ministers also said the at-
tacks on diplomatic centers go 
against the OIC and UN char-
ters which are established to 
foster friendly relations, mutu-
al respect and cooperation be-
tween member states.

Seyyed Abbas Araqchi, a 
senior Iranian diplomat, who 
had participated at the emer-
gency meeting said Iran has 
condemned the attacks and 
launched an investigation to 
bring those involved in the at-
tacks to the book.
At the time senior Iranian of-
ficials including the Leader of 
the Islamic Revolution cen-
sured attack on the Saudi dip-
lomatic premises.
A member of the Iranian Par-
liament National Security and 
Foreign Policy Committee an-
nounced on Saturday that re-
lations between Iran and Saudi 
Arabia are being revived and 
the groundwork is being pre-
pared for Iran and Saudi Ara-
bia to reopen their embassies 
in Riyadh and Tehran.
“Relations between Iran and 
Saudi Arabia are being revived 
and embassies are preparing 
to reopen, which has impor-
tant implications for reducing 
regional tensions and increas-
ing global cohesion,” Jalil Ra-
himi Jahanabadi wrote on his 
Twitter page.
Jahanabadi added “security in-
stitutions and the media must 
watch out for the evils of the 
Zionists and the stupidity of 
the extremists” as Iran and the 
Saudi Arabia are taking steps 
to normalize ties.
According to Amir Abdollahi-
an, Iranian negotiators have 
held four rounds of “positive 
and constructive” talks with 
the relevant Saudi officials in 
Iraq. 

“Due to the holding of parlia-
mentary elections in Iraq and 
the fact that the Iraqi govern-
ing body and the heads of the 
three branches are all involved 
in forming a new government 
in the future, the role played by 
Iraqis was naturally affected by 
the electoral atmosphere. What 
we have stated as our official 
position is that whenever the 
Saudi side wants the relations 
between the two countries to 
return to normal, we are ready 
and welcome the reopening 
of our embassies and consu-
lates,” Amir Abdollahian told Al 
Jazeera.
He added, “We are also plan-
ning to send our pilgrims for 
Hajj, if the coronavirus con-
ditions allow, and again, if the 
conditions allow, even for the 
Umrah pilgrimage. The Hajj 
and Pilgrimage Organization 
of the Islamic Republic of Iran 
also has its own instructions 
for this issue. I personally think 
that the Saudi side still needs 
more time to be able to reach 
a conclusion and a decision. 
We have announced our read-
iness for a new round of talks 
in Baghdad.”
Iran and Saudi Arabia started 
direct talks through Iraq’s medi-
ation to restore ties during Has-
san Rouhani’s the presidency. 
However, efforts to revive the 
ties have intensified during the 
rule of President Ebrahim Raisi 
who has declared cementing 
ties with neighbors and region-
al countries as a foreign policy 
priority.

Iran sends three diplomats to Jeddah after six years

MP: We must make 
good use of neigh-
boring countries’ 
capacities
etween Iran and China could 
help circumvent sanctions on 
Iran.
“We must make good use of the 
capacity of neighboring coun-
tries,” Fada Hossein Maleki said 
on Sunday.
About the launch of the imple-
mentation of the 25-year strate-
gic agreement between Iran and 
China, Maleki said it is one of the 
most important developments. 
“The two countries are sup-
posed to use only their own 
capacities in this agreement, 
and the implementation of this 
agreement has nothing to do 
with the outcome of the Vienna 
talks and will not be affected by 
it,” he added. 
He added that the implementa-
tion of the 25-year agreement 
sends an important message to 
the West that they can no longer 
escalate their oppressive sanc-
tions against Iran, the MP said.
Maleki, a former Iranian dip-
lomat, said Iran is determined 
to use its special geographi-
cal location and capacities to 
strengthen economic and trade 
relations with the outside world, 
saying, “China is a powerful 
country in the field of trade. Of 
course, the Chinese know very 
well that Iran is also a powerful 
country and they need us.”
Maleki stressed, “In the agree-
ment between Iran and China, 
there is no way that whatever 
the Chinese government wants 
will be implemented, and Iran’s 
demands must be carefully im-
plemented.”
Noting that the Iran-China agree-
ment is based on the interests of 
the two countries, he continued 
by saying that after the issue of 
concluding a long-term agree-
ment between Iran and China 
was first reported in the media, 
the Westerners became angry 
because they are well aware that 
trade relations between the two 
Asian countries could seriously 
weaken the status of the West, 
especially in the economic field.
Regarding Iran’s expectations 
from China, the representative 
of Zahedan in the parliament 
said, “The Chinese should ac-
cept and implement a series 
of commitments, especially 
regarding the purchase of oil 
from Iran. There are also other 
serious issues that need to be 
examined skillfully and imple-
mented in the Iran-China agree-
ment. Both countries need each 
other and we need trade and 
economic relations with China.”
Maleki outlined that the agree-
ment could lead to circumven-
tion of sanctions on Iran, refer-
ring to concerns among certain 
Western countries about a long-
term agreement between Iran 
and China. 
He added, “Iran no longer puts 
all its capabilities in the basket 
of the Joint Comprehensive Plan 
of Action and relations with the 
West and we must make good 
use of the capacity to commu-
nicate with neighboring coun-
tries.” 
The Joint Comprehensive Plan 
of Action, or JCPOA, is the offi-
cial name for the 2015 nuclear 
deal.
The MP added that conclusion 
of long-term agreements be-
tween Iran and neighboring 
countries will force the Western-
ers to abandon their misconcep-
tion that Iran would be in trouble 
without them. 
“The Westerners should know 
that so far they have not taken 
any positive action towards Iran 
and have only aggravated the 
problems and troubles of our 
country, so we should not wait 
for them,” the former diplomat 
concluded.

MP says Iran 
doesn’t seek inter-
im nuclear agree-
ment
Alireza Salimi, a member of the 
Iranian parliament presiding 
board, has dismissed some ru-
mors that Iran is seeking a tem-
porary agreement in the Vienna 
negotiations, calling a temporary 
agreement “a deception”.
Salimi added that Iran is not seek-
ing interim agreement in negoti-
ations with the P4+1 countries in 
Vienna.
The new round of negotiations 
to revive the 2015 nuclear deal, 
officially called the Joint Compre-
hensive Plan of Action, started on 
November 29. 
“In interim agreement, no guar-
antee can be taken from the other 
side and this model of agreement 
cannot meet our demands,” Sali-
mi remarked.
The MP stated that interim agree-
ment cannot bring economic 
prosperity to Iran or lure inves-
tors.
“I call on the negotiating team to 
continue their work with more 
common sense and precision, as 
they have done so far in the ne-
gotiations, and to take note of the 
obstacles that may be thrown in 
their way,” the lawmaker suggest-
ed. In conclusion, he also sug-
gested that the Iranian negotiators 
should notice that if they reach an 
agreement with the negotiating 
partners from the West, they must 
get the necessary guarantees that 
the nuclear agreement will not be 
reneged on again.
In line with an agreement between 
the heads of negotiating teams, 
the chief negotiators of Iran and 
the three European countries on 
Friday returned to their capitals 
for more consultations and will 
resume talks after two days. 
However, expert talks will con-
tinue non-stop and the return of 
chief negotiators to their countries 
does not mean that the 8th round 
of talks has stopped.

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

Chief negotiators 
will return to Vien-
na on Monday
The eighth round of the Vienna 
talks will continue on Monday 
with a return of the heads of the 
Iranian and P4+1 negotiating del-
egations to the Austrian capital.
Negotiations for the revival of the 
Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA) began on November 
29 in Vienna at the level of deputy 
foreign ministers. The parties, 
despite many differences in vari-
ous discussions, have been able 
to reach significant solutions to 
resolve differences. 
Tehran has repeatedly said that 
“nothing is agreed upon until 
everything is agreed upon.”
EU foreign policy chief Josep Bor-
rell spoke in a news conference 
on Friday after an informal meet-
ing of the Foreign Affairs Council 
in France that a comprehensive 
joint action plan with Iran was 
likely to be agreed.
“I think we’re coming to the end 
of a very long process that oc-
cupied me and my colleagues,” 
he said. “After the United States, 
we want the agreement back,” 
Borrell continued, noting that the 
deal worked well before President 
Trump decided to pull out of it. 
Lifting all sanctions, taking nu-
clear steps and ensuring that 
the United States will not pull 
out of the agreement again have 
been the most important points 
of discussions between Iran and 
the P4+1 countries, as well as the 
United States.
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The value of trade between Iran 
and Russia rose 41 percent 
in the first nine months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2021), 
as compared to the same peri-
od of time in the past year, the 
spokesman of the Islamic Re-
public of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi put Iran-Russia 
trade at 3.558 million tons val-
ued at over $1.656 billion in the 
mentioned nine-month period, 
of which 838,602 tons worth 
$432.877 million were Iran’s ex-
port to Russia and 2.729 million 
tons worth $1.224 billion were 
Iran’s imports from that country.
The official said that Iran’s ex-
port to Russia rose 29 percent in 
value and 15 percent in weight, 
and its imports from that coun-
try increased 45 percent in value 
and 11 percent in weight in the 
first nine months of this year 
from that of the previous year.
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man Pak has stressed the need 

for establishing export consor-
tia between Iran and Russia for 
accelerating mutual trade under 
the framework of the agreement 
with the Eurasian Economic Un-
ion (EAEU).
Peyman Pak made the remarks 
in a meeting with the Russian 
Ambassador to Tehran Levan 
Dzhagaryan Back in November 
2021.
In this meeting, major Russian 
companies were introduced to 
the Iranian side to cooperate in 
various sectors including pro-
duction, trade, and export, while 
the issue of extraterrestrial cul-
tivation and establishing joint 
plants for food processing were 
also discussed.
The need for cooperation be-
tween the two countries to fa-
cilitate the transit of goods and 
the removal of customs barriers 
by the Russian side as well as 
facilitating the issuance of visas 
to traders and drivers were also 
among the issues discussed in 
the meeting.

Tehran-Moscow trade up 41% in 9 months 
on year

A member of the Iran-Belgium 
Chamber of Commerce has said 
Belgian companies are interested 
in participation in Iran’s housing 
construction projects including the 
government’s newly started Nation-
al Housing Movement.
According to Vahik Shahinian, the 
negotiations between Iran and Bel-
gium on cooperation in the housing 
and construction sector go back 
to the Iranian calendar year 1386 
(ended in March 2008) when a 
joint seminar was held between the 
companies of the two countries on 
exploring the capacities of the Irani-
an construction market.
“Belgian companies have shown in 
practice that they are willing to co-
operate in Iran’s construction pro-
jects with advanced technologies 
and investment, but at that time 
there was not enough follow-up 
by Iran,” Shahinian told IRNA on 
Monday.
The official noted that most of 
the mentioned Belgian companies 
are active in the field of modern 
construction materials and they 
can establish factories in Iran for 
manufacturing basic building parts 
with new materials.
“The production of main building 
parts using new technologies will 
eliminate human errors; these 
manufactured parts are ready for 

transfer to projects and will be as-
sembled into larger sections at the 
site,” he added.
The official noted that the Belgian 
side is also ready to consider other 
proposals from Iran for partner-
ship in housing construction pro-
jects.
“Iran needs real and direct coop-
eration with large manufacturing 
companies and successful mass 
construction builders all around 
the world, to be able to better man-
age its accumulated construction 
needs and develop this sector,” 
Shahinian added.
The Iranian government is current-
ly pursuing a plan to build over two 
million affordable housing units 
for less privileged classes and in 
this regard, large domestic com-
panies are bidding to participate in 
this national project.
Back in November 2021, Transport 
and Urban Development Minister 
Rostam Qasemi had said the land 
for the construction of 2.4 million 
affordable housing units was pre-
pared and allocated across the 
country.
The official noted that in the first 
phase of the new program, the 
construction of two million hous-
ing units has been put on the agen-
da and the share of each province 
has been determined.
Earlier this month, IRNA reported 
that following the government’s 
public call for the registration of 
people needing affordable housing 
units under the framework of the 
National Housing Movement, over 
2.387 million people have regis-
tered in this program.

Belgian companies eager to take part in 
Iran’s housing projects



TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), lost 4,271 points to 
1.306 million on Monday.
As reported, 4.576 billion securities 
worth 32.747 trillion rials (about $112.92 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 4,155 points, 
and the second market’s index dropped 
5,411 points.
TEDPIX lost 29,000 (2.1 percent) to 
1.334 million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mo-
barakeh Steel Company, Bandar Abbas 
Oil Refining Company, Iran Khodro Com-
pany, Saipa Company, Social Security 
Investment Company, National Copper 
Company, and Barekat Pharmaceutical 
Group were the most widely followed 
ones.
The government has applied several new 
changes in the national budget bill for 

the next Iranian calendar year (begins 
on March 21, 2022) which according to 
experts and analysts will ensure the stock 
market’s stability and growth in the com-
ing years.
Reducing taxes on production units ac-
tive in the stock market, strengthening 
the Capital Market Development and 
Stabilization Fund, eliminating subsidized 
foreign currency allocations, and stabiliz-
ing the ownership interest of the mines 
are some of the measures considered 
in the budget bill to support the capital 
market.
Allocating a 20-percent tax on legal en-
tities is considered in next year’s budget 
bill which is less than the previous years. 
Reducing the taxes imposed on produc-
tion units will make them more profitable 
and therefore their performance in the 
stock market will improve.
Also, the direct taxes collected from pro-

duction units is expected to be injected 
into the Capital Market Development and 
Stabilization Fund in order to be used to 
improve and develop the market.
Based on the next year’s budget bill, no 
subsidized foreign currency will be allo-
cated to special entities to import certain 
goods. Experts and analysts believe that 
this decision is going to have a very pos-
itive impact on the stock market since it 
will prevent rent and unrealistic pricing.
The draft of the national budget bill also 
indicates that the government will be less 
reliant on the stock market to compen-
sate deficits and fund various develop-
ment projects, which is another positive 
aspect of the mentioned bill since the 
stock market will be less affected by the 
politics and will follow a normal trend 
created by supply and demand.

When you or your partner is unhap-
py about the allocation of household 
chores, the stress level in your home can 
increase tremendously. If you ask wives 
what their top source of stress is, quite 
a few will respond that it is the fact that 
their husbands don’t want to do their 
share of work around the house.1 
Stress levels increase in your home 
when either one of you is unhappy about 
unfinished chores. Couples fight over 
who does what around the house almost 
as much as they fight over money. 
Surveys and studies consistently point 
out that even though many women work 
outside the home, they still tend to do 
most of the household chores.
Uneven Chore-Splitting Can Erode the 
Partnership of Marriage 
Marriage is a partnership that includes 
the practical business of running the 
household. That means keeping fi-
nancial records, home maintenance, 
shopping, planning, cleaning, cooking, 
childcare, transportation, etc. When the 
practical aspects run smoothly, there is 
more peace and harmony.1 
However, if friends drop in and the 
house is a mess, or if there are no clean 
clothes to wear, or it rains hard and the 
leaky roof wasn’t fixed because of pro-
crastination, then irritations grow. Mis-
understandings surface and a conflict 
can arise. 
How to Share Household Chores 

The biggest mistake you can make in 
your quest to have your partner do more 
chores around the house is to ask for 
help. Asking for help implies that the 
responsibility for the chores belongs to 
just you. In actuality, chores are shared 
responsibilities, and doing a good job 
dividing up the housework is essential 
to ensure a happy marriage. Here’s how 
to do it. 
Learn About Priorities 
Set your priorities as a couple. What is 
truly important to each of you? Many 
couples find they look at the division of 
chores differently.1 Domestic disorder 
simply doesn’t bother some people. 
But if you are comfortable with 
a messy home and it bothers 
your spouse, you both need 
to compromise. Compromise 
works best if you select prior-
ities, rather than trying to 
completely satisfy both 
partners. 
Discuss how you both 
feel about home-cooked 
meals versus quick 
meals or eating out 
now and then.2 Find 
out your own and each 
other’s feelings about 
dust, a clean toilet, an 
unmade bed, a per-
fectly manicured lawn, 
paying bills on time, and 

so forth. If one of you feels that a toilet 
should be cleaned every two or three 
days, then you need to share that infor-
mation so you can understand what you 
each feel is important. 
Anticipate Roadblocks 
Sit down together and make a list of the 
chores that each of you absolutely hates 
to do.3 What one hates, the other may 
be able to tolerate. If both of you detest 
the same chore, then figure out a way 
to compromise in getting this particular 
unpleasant task done. Or perhaps you 
could tackle the horrid chore together, 
as a team. 

Agree on a Timetable 
It is important, too, to be considerate of 
one another’s body clocks. Some folks 
are morning people and some folks are 
night owls. Forcing one another to do a 
project or chore when they really aren’t 
ready to do it only creates tension. Tim-
ing is important. 
Touch Base on a Plan Each Week 
Let one another know what the coming 
week is going to be like: meetings, er-
rands, special occasions, etc. Then de-
cide who is going to do what, make a 
list, and post the list. Then let it go. 
Don’t nag each other about what you 
volunteered to do. If the task hasn’t 
been done by the following week when 
you next sit down to share expectations, 

that’s the time to bring it up.
Keep Reevaluating 
If one of you doesn’t follow 
through on promises to do 
your share of the work around 
your home, try and discover 
together why there is such 
reluctance. Sometimes one 
partner overcommits or 
underestimates the time 
it takes to get something 
done. Blaming your part-
ner for what hasn’t been 
accomplished will not 
be effective. Reevaluate 
your plan and adjust as 

needed. 

Be flexible and allow your partner to 
accomplish tasks in their own way.3 If 
having the towels folded a certain way 
is super important to you, then do it 
yourself. 
If after discussing the situation, the two 
of you really can’t get things done, then 
you need to make some choices. Look at 
some areas of your house and yard that 
you may want to cut back on to save both 
time and money. Or try to get your home 
organized so it runs more efficiently. 
Ask yourself if some chores even have to 
be done on a regular basis. For instance, 
if mowing the lawn is taking too much 
time, try replacing grass with wildflow-
ers. If you hate ironing, give away the 
clothes that need ironing and toss the 
iron. Do the really care if the windows 
sparkle? After a re-examination of your 
standard of housekeeping, your chores 
may become less draining emotionally 
and physically. 
Hire Help 
If you can’t or don’t want to lower your 
standards, you can hire some outside 
help if your budget can handle it.4 It re-
quires some organization on your part to 
create a list of tasks. You can hire some-
one to clean your bathrooms, vacuum, 
dust, shine windows, change bed linens, 
iron, mend, or take down seasonal items. 
This should not be viewed as help for 
one partner (the wife, for example) but 
for both partners.

Tehran, Baghdad 
discuss obstacles 
in way of expanding 
trade

An Iranian trade delegation 
visited Najaf in central Iraq on 
Monday to attend a meeting 
with the representatives of the 
Iraqi Federation of Industries 
in order to discuss ways of re-
moving obstacles in the way of 
expanding mutual trade.
The gathering was attended by 
senior officials from both sides 
including President of Iraqi 
Federation of Industries Adel 
Akab, Head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Gho-
lam-Hossein Shafeie, Head 
of Iran-Iraq Joint Chamber of 
Commerce Yahya Al-e-Eshaq, 
Head of the Iranian Parlia-
ment’s Economic Committee 
Mohammadreza Pour-Ebrahi-
mi, and a handful of Iraqi trad-
ers and entrepreneurs.
Speaking in this meeting, Sha-
feie, who headed the Iranian 
delegation, called for the devel-
opment of economic relations 
between the two countries 
and said: “Iraq is more than a 
trade partner for us and the ties 
between the two countries are 
so deep that we need to make 
more progress in the economic 
sectors.”
Further in the meeting, Akab 
welcomed the Iranian delega-
tion and expressed dissatis-
faction with the current level 
of trade between the two coun-
tries.
“We must admit that real eco-
nomic cooperation has not yet 
taken place between the two 
countries,” he said.
------------------------------------------------------

Putin to host Irani-
an president next 
week

President Vladimir Putin will 
host his Iranian counterpart 
Ebrahim Raisi for talks in Mos-
cow next week as Russia tries 
to help salvage a nuclear deal 
between world powers and 
Tehran, state television channel 
Rossiya-1 reported on Sunday.
Rossiya-1 did not disclose 
when precisely the meeting 
between the two leaders would 
take place, nor the issues they 
would discuss, according to 
Reuters. Russia is taking part 
in talks to revive a 2015 nu-
clear agreement between Iran 
and world powers - the United 
States, Russia, China, France, 
Britain, Germany and the Eu-
ropean Union - that lifted eco-
nomic and financial sanctions 
against Tehran in exchange 
for restrictions on its nuclear 
program. Donald Trump pulled 
Washington out of the deal 
in 2018, a year after he be-
came U.S. president. Iran later 
breached many of the deal’s 
nuclear restrictions and kept 
pushing beyond them.
Russian Foreign Minister Ser-
gei Lavrov said on Friday that 
progress had been made in the 
talks to revive the deal.

How to Keep Housework From Hurting Your Marriage 

Former Iran volleyball federation president 
Yazdani Khorram laid to rest

Former Iranian federations of volleyball 
and wrestling Mohammadreza Yazdani 
Khorram was laid to rest in Tehran’s 
Behesht-e Zahra Cemetery on Monday.
The sports officials, players and the 
fans attended the funeral ceremony.  
He passed away early Sunday at the 
age of 75 due to a heart attack.
Yazdani Khorram served as head of 

Iran volleyball federation from 1989 to 
2006 and made fundamental changes 
to the sport.
He also was president of the wrestling 
federation from 2006 to 2011.
Tehran Times extends deepest sym-
pathy to the Yazdani Khorram family, 
loved ones, and friends over his de-
mise.
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TEDPIX down 4,000 points on Monday

Over 8.8m tons of basic 
goods transported in 
nearly 10 months

More than 8.853 million tons of basic commodities were trans-
ported to the designated destinations throughout the country since 
the beginning of current Iranian calendar year (March 21, 2021), 
Siavash Hosseinpour, the director-general of coordination depart-
ment of Government Trading Corporation of Iran, announced.
As reported, the import of basic goods is anticipated to reach 10 
million tons in the current year.
Last month, the head of Ports and Maritime Organization (PMO) 
announced that unloading of basic goods at the port of country 
has risen 25 percent in the current Iranian calendar year, as com-

pared to the previous year.
The highest amount of import of basic goods was related to Imam 
Khomeini port (in southwestern Khuzestan province), Ali-Akbar 
Safaei noted.
“Currently, 17 ships are unloading and loading goods at the same 
time,” he said, adding, “We need 75,000 trucks to distribute basic 
goods.”
“We unload the basic goods in the shortest time and we do not 
have to worry about the supply of the basic goods”, the official 
added.
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Iranian economy is projected to 
grow by 2.4 percent in 2022 as oil 
production and industrial activity 
rebound in the country, accord-
ing to the World Bank’s Global 
Economic Prospects (GEP) report 
released earlier this month.
“In the Islamic Republic of Iran, 
the pandemic’s impact on the ser-
vices sector was limited and oil 
production and industrial activity 
rebounded, minimizing the slow-
down in economic growth,” the 
report stated.
The bank has increased its fore-
cast of Iran’s economic growth 
by 0.2 percent compared to its 
previous report published in June 
2021.
“Growth in the Islamic Republic 
of Iran in 2022 has been revised 
marginally higher with tapering 
COVID-19 mobility restrictions 
benefiting the services sector and 
a gradual recovery in the oil sec-
tor,” the report said.
It stated that the Iranian Gross Do-
mestic Product (GDP) is going to 
register a growth of 2.2 percent in 
2023.
In January 2021, the bank had 
predicted a 1.5 percent GDP 

growth for Iran in 2021 and a 1.7 
percent growth for 2022.
World Bank also sees the global 
economy grow by 4.1 percent in 
the current year, expecting it to 
further slow in 2023.
“The global economy is set to ex-
perience its sharpest slowdown af-
ter an initial rebound from a global 
recession since at least the 1970s. 
Global growth is projected to decel-
erate from 5.5 percent in 2021 to 
4.1 percent in 2022, reflecting con-
tinued COVID-19 flare-ups, dimin-
ished policy support, and lingering 
supply disruptions. Growth is envi-
sioned to slow further in 2023, to 
3.2 percent, as pent-up demand 
is depleted and supportive macro-
economic policies continue to be 
unwound,” the report read.
According to the World Bank, 
growth in advanced economies 
is forecast to decelerate from five 
percent in 2021 to 3.8 percent in 
2022 as the unwinding of pent-
up demand only partly cushions 
a pronounced withdrawal of fiscal 
policy support. Growth is project-
ed to moderate further in 2023 to 
2.3 percent as pent-up demand is 
exhausted.

WB sees Iranian economy expanding 2.4% in 2022

The Central Bank of Iran (CBI) 
plans to launch the national crypto-
currency in a pilot phase in the near 
future, an official with the bank an-
nounced without providing further 

details.
CBI Vice Governor for IT Affairs 
Mehran Moharamian said the bank 
sees cryptocurrencies as a solution 
for resolving inconsistencies and 

decentralizing resources, some-
thing that many countries have 
started to benefit from recently.
In 2018, Informatics Services Cor-
poration, the executive arm of the 
Central Bank of Iran in charge of 
operating the country’s banking 
automation and payment services 
network, was tasked with develop-
ing a national cryptocurrency. The 
company’s officials later said the 
Iranian cryptocurrency has been 
designed using the Hyperledger 
Fabric platform.
It is a blockchain framework imple-
mentation and one of the Hyper-
ledger Company’s projects hosted 
by Linux Foundation.

Iran to pilot national cryptocurrency soon
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وی با بیان اینکه رانــت برای افرادی 
که دسترســی به ارز ترجیحی دارند، 
ایجاد می شــود، گفــت: مهم ترین 
استدالل پشت حذف ارز ترجیحی و 

ارز دونرخی، بحث فساد است.
رئیــس ســابق ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان اصفهــان 
درباره اینکه چرا دولت ها دســت به 
چنین سیاســت هایی تحت عنوان 
سیاست های حمایتی می زنند، افزود: 
باید توجه داشت حتی در معافیت های 
مالیاتــی صــادرات، فعالیت هــای 
آموزشی، کشاورزی، فعالیت های نوع 
سوم اقتصاد شامل خیرین و NGO ها و 
... احتمال ایجاد رانت و فساد نیز وجود 
دارد. وی با تأکید بر اینکه به طورقطع 
حذف ارز ترجیحــی به صورت واقعی 
موجب تورم ۶ تا ۷ درصدی کاالهای 
اساسی می شــود، تصریح کرد: البته 
اثرات روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
افزایش قیمت قابــل مالحظه ای به 

همراه خواهد داشت.
اکبری میــزان افزایش قابل مالحظه 
قیمت ها را بعد از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وابسته به قدرت نظارتی دولت 
دانست و گفت: متأسفانه تجربه نشان 
داده که تمام دولت ها در زمینه نظارت 

زیاد قوی نیستند.
وی افزود: استدالل حذف ارز ترجیحی 
به دلیل ایجاد رانت و مفسده آن است و 
از سوی دیگر دولت در شرایط موجود 

توان پرداخت این ارز را ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره 
نگرانی حذف ارز ترجیحــی از دارو، 
گفت: دلیل نبودن برخــی داروها در 
کشور به دلیل تحریم هاست و ارتباطی 

به حذف ارز ترجیحی ندارد.
وی با اعتقاد بر اینکه دولت زمان خوبی 
را برای حــذف ارز ترجیحی انتخاب 
نکرده اســت، گفت: به طورقطع ارز 
ترجیحی باید از اقتصاد کشور حذف 
شود، اما اکنون شرایط برای اجرای این 

سیاست مناسب نیست و باید در زمان 
مساعد که شرایط ملتهب نباشد، این 

اتفاق رقم بخورد.
اکبری با تشبیه شرایط نامساعد زمان 
حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشــور 
به یک بیمار اورژانســی که عالوه بر 
خون ریزی داخلی، شکستگی بینی 
و پا دارد، توضیح داد: در این شــرایط 
ابتدا باید جلوی خون ریزی داخلی این 
بیمار را بگیریم و اگر در وهله نخست 
به شکستگی ها توجه کنیم این بیمار 

قطعاً فوت می کند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشــور 
اکنون در شرایط اورژانسی قرار دارد، 
تصریح کرد: در شرایط اورژانسی نباید 

در دســت به عمل بزنیم و تنها دلیل 
اصرار دولت به حــذف ارز ترجیحی، 
نداشــتن درآمدهای ارزی است. این 
اقتصاددان گفــت: به طورقطع دولت 
زمان مناسبی را برای این کار انتخاب 
نکرده است، اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از اقتصاد کشور درست است 
و دولت باید این کار را انجام دهد، اما 

زمان آن مناسب نیست.
وی اظهار کرد: امروز نرخ تورم در کشور 
به صورت وحشتناک باال است و دولت 
قصد دارد میزان حقوق ها را برای سال 
آینده افزایش ندهد، همچنین قصد 
رشــد ۷۰ درصدی مالیات ها را دارد، 
بنابراین به اعتقاد من در این شرایط 

اضطراری حذف ارز ترجیحی اشتباه 
است درصورتی که این سیاست، کار 

درستی محسوب می شود.
رئیس ســابق ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان درباره 
اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد وصول 
درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است، 
گفت: به عنوان فردی که پنج ســال 
سکان درآمدهای استان را در دست 
داشتم، امروز در دولت استراتژی برای 

وصول مالیات را نمی بینم.
اکبری در پایان تصریح کرد: حذف ارز 
۴۲۰۰ از اقتصاد کشور یک کار درست 
و در یک زمان غلط و یا کار صواب در 

زمان ناصواب است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور، یک 
کار و سیاست درست، اما در یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب 
است. نعمت اهلل اکبری در گفت وگو با ایسنا، درباره حذف ارز ترجیحی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: مهم ترین استدالل حذف ارز ۴۲۰۰، بحث 
رانت و مفسده ای که در آن است و این مربوط به زمان کنونی نیست و بعد 
از انقالب بارها این موضوع مطرح شده که دونرخی بودن، نه تنها در ارز 

بلکه در هر چیزی، موجب ایجاد بازار سیاه می شود.
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رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به همکاری های 
مشترک این شرکت با فوالد مبارکه در زمینه های مختلف به ویژه در 
حوزه انرژی گفت: همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع 

عمومی دربر خواهد داشت.
عباس علی آبادی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا در بازدید 
از شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد مبارکه یک ثروت ملی و 
زیرساخت توسعه کشور محسوب می شود، اظهار کرد: صنعت فوالد 

به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر صنعت هر کشور است.
وی در ادامه افزود: اساساً کشورهایی که دارای فناوری تولید فوالد 
هستند، می توانند مدعی پیشرفت و توسعه باشند؛ خوشبختانه در 
کشور ما از صنعت فوالد به خوبی صیانت شده و این صنعت در مسیر 

درستی حفظ گردیده و توسعه و بهبود پیدا کرده است.
رئیس هیأت مدیره مپنا با اشاره به همکاری های مشترک این شرکت با 
فوالد مبارکه در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه انرژی خاطرنشان 

کرد: همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع عمومی دربر 
خواهد داشت. وی تأمین انرژی پایدار به ویژه برق را از مهم ترین اقدام 
مشترک مپنا و فوالد مبارکه دانست و اذعان داشت: صنعت فوالد، 
صنعتی حساس و پیچیده اســت و راه حل های مؤثری برای تأمین 
انرژی این صنعت در کشور وجود دارد که شرکت مپنا، آمادگی الزم 
برای هرگونه همکاری مشترک در راستای تحقق این مهم و ارتقای 

بهره وری صنایع فوالدی کشور را دارد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:

 همکاری های مشترک مپنا
و فوالد مبارکه منافع 

عمومی دارد

توسعه دو شهرک و ناحیه صنعتی 
در استان اصفهان با تصویب هیأت 
مدیره ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران در 

دستور کار قرار گرفت.
توســعه دو شــهرک و ناحیــه 
صنعتــی در اســتان اصفهان به 
تصویب مجمع عمومی شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان ها 

رسید.
شــهرک صنعتی »هرنــد« به 
مساحت 3۰ هکتار در شهرستان 
اصفهــان و ناحیــه صنعتــی 
»جمبزه« به مساحت ۷۰ هکتار 
در شهرســتان دهاقان اســتان 
اصفهــان، از جمله شــهرک ها و 
نواحی صنعتی تقاضــا محوری 
هستند که توسعه پیدا می کنند 
تا شرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان بتواند نســبت به جذب 
ســرمایه گذار و به تبع آن، ایجاد 
شغل پایدار در سطح آن مناطق 

اقدام نماید.
گفتنی اســت، از ابتدای ســال 
جاری تا کنون، ایجاد یا توســعه 
۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در ۲1 
استان کشور به وسعت بیش از پنج 
هزار و 9۰۰ هکتار به تصویب هیأت 
مدیره ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران 
به عنوان مجمع عمومی شرکت 
شــهرک های صنعتی استان ها 
رسیده است که برای طی فرآیند 
تصویب نهایی بــه مراجع قانونی 

ذیربط ارسال شد.
همچنیــن در راســتای تحقق 
شاخص افزایش ســطح اراضی 
صنعتــی در اختیــار، از ابتدای 
امسال تا کنون بیش از شش هزار 
و 5۰۰ هکتار به مجموع ســطح 
اراضی صنعتی در اختیار شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشور افزوده شده 
که در چارچوب ضوابط و مقررات 
مربوطــه و برنامه هــای مصوب، 
نسبت به آماده سازی و واگذاری 
این اراضی به متقاضیان سرمایه 
گذاری و کارآفرینی اقدام خواهد 

شد.
شایان ذکر است، با تهیه و ارسال 
گزارش فنی و اقتصادی ضرورت 
ایجاد و مــکان یابی شــهرک یا 
ناحیه صنعتی توســط شــرکت 
شــهرک های صنعتی هر استان 
و پس از بررسی و بازدید میدانی 
کارشناسان معاونت فنی سازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران، گزارش اظهار نظر 
کارشناسی به هیأت مدیره ارائه و 
در صورت تأیید مورد تصویب قرار 

می گیرد.
مطابق ضوابط و مقررات قانونی، 
مصوبه هیــأت مدیره ســازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران برای شــهرک ها و 
نواحی صنعتی بــاالی 5۰ هکتار 
باید به تصویــب مجمع عمومی 
این سازمان متشــکل از وزرای 
صنعت، معدن و تجــارت، جهاد 
کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، 
امور اقتصــادی و دارایی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور رسیده و 
سپس با بررسی و تأیید کمیسیون 
امور زیربنایــی، صنعت و محیط 
زیســت دفتر هیأت دولت، مورد 

تصویب هیأت وزیران قرار گیرد.
همچنین به اســتناد مفاد قانون 
حمایت از ایجــاد نواحی صنعتی 
روســتایی، مصوبه هیأت مدیره 
ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران به عنوان 
مجمــع عمومی شــرکت های 
استانی تابعه، شــرط الزم برای 
تصویب نواحــی صنعتی جدید 
با وســعت زیر 5۰ هکتار است و 
در عین حال تصویــب نهایی آن 
مشــروط به تأیید و اخذ مصوبه 
شــورای برنامه ریزی و توســعه 

استان می باشد.

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

با تصویب هیأت مدیره سازمان 
در دستور کار قرار گرفت:

توسعه دو شهرک 
و ناحیه صنعتی در 

استان اصفهان

نشست شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان به منظور همگرایی 
پارلمانی و ایجاد راهبرد مشترِک بخش خصوصی و مدیریت شهری در راستای 
توسعه پایدار استان برگزار شد. حمیدرضا قلمکاری،نایب رئیس دوم ورئیس 
شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت: 
تالش اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم گذر از اتاق نسل اول و حاکمیت محور 
به اتاق نسل دوم و عضومحور اســت که هم ارزش افزایی کند، بنابراین باید با 
دیدی وسیع نسبت به وضعیت جامعه از جمله فرهنگ و اقتصاد و شبکه سازی 
به سوی بهبود شرایط برویم. اتاق نسل سوم پا را فراتر نهاده و بر مبنای توسعه 
پایدار، عالوه بر مسائل اقتصادی وارد مسائل اجتماعی هم می شود. وی حقوق 
شهروندی، مباحث زیســت محیطی و اخالق کسب وکار را مثال هایی از این 
مسائل دانست و افزود: طبق ماده 91 اصل ۴۴ قانون اساسی اتاق های بازرگانی 
می توانند بازوی مشورتی قوای سه گانه باشند، بنابراین ابتدا باید بدانیم نقاط 
ضعف و قوت مان چیست و چطور می توانیم از اتاق حاکمیت محور به سوی 
عضومحور و جامعه محور برویم. بنابراین امروز باید صدای واحدی از اصفهان به 
گوش کشور برسد که یکی از راهکارها، همگرایی میان اتاق بازرگانی، شهرداری 
و شورای شهر است. شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان نیز برای 
تصمیم سازی های کالن و با هدف دیده بانی استراتژیک برای رسیدن به اهداف 
استراتژیک تشکیل شد. ظرفیت اکولوژیکی شهر اصفهان تکمیل شده و باید 
آن را به سوی شهر فراصنعتی و هوشمند سوق دهیم، بنابراین باید با تعامل با 
مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری و مرکز پژوهش های 

شورای شهر اقداماتی برای شهر رقم بزنیم.

  تدوین سند جامع برنامه استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان
آرش شاهین، مشاور عالی شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این نشست گفت: برای عبور از نسل اول به نسل دوم اتاق بازرگانی نیاز به 
نقشه راه و حرکِت مأموریت گرا بود تا به سوی توسعه خدمات، توجه به نیازهای 
ذی نفعان و بهره گیری از ظرفیت شبکه ای در تعریف حل مسئله برود تا در گام 
بعدی، وارد نسل سوم و چهارم اتاق ها شود که نتیجه آن توسعه فعالیت های 
بین المللی متناسب با شبکه سازی و خردورزی است. پس از بررسی اتاق های 
بازرگانی دنیا، شورای مطالعات استراتژیک در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل 
شد و ایجاد تفکر اســتراتژیک، نظارت بر استقرار این سیستم، بهره گیری از 
نخبگان و بازنگری در برنامه های راهبردی اتاق در دستور کار قرار گرفت که 
این تفکر استراتژیک بر مبنای دانش، تجربه و لزوم افزایش اثربخشی و کارایی 
در برنامه های اتاق بود. وی با اشاره به تدوین سند جامع برنامه استراتژیک اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: در نهایت اولویت های اصفهان در 1۰ سرفصل تدوین 
شد که بهبود زیست بوم کسب وکار استان، توسعه پایدار، مسائل بین نسلی و 
سرمایه اجتماعی، تاب آوری و دوام پذیری کسب وکارها و اقتصاد دانش بنیان 
پنج اولویت نخست استان است و بر این اساس، هسته های مرکزی تخصصی 

را با نام »همت« ایجاد کردیم.

  شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان؛ یک ظرفیت 
باال به عنوان بازوی مشورتی است

همچنین مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن ابراز خرسندی برای ایجاد شورای مطالعات استراتژیک در اتاق با 
اشاره به ایجاد گسست در حوزه های گوناگون در شهر و کشور که موجب ایجاد 
ابرچالش ها در اصفهان شده است، گفت: شورای مطالعات استراتژیک اتاق 
ظرفیت باالیی بعنوان یک بازوی مشورتی دارد که می توانیم برای ابرچالش 
هایی که دغدغه مشــترک اتاق بازرگانی و شــورای شهر است، کمیته های 
مشترک تعریف کنیم. وی همچنین اشاره کرد: مهاجرت نخبگان از اصفهان 
و مهاجرت از سایر نقاط کشــور به اصفهان یکی از این ابرچالش ها است که 
پیامدهایی را به دنبال داشته است. اتاق بازرگانی اصفهان از گذشته تسهیل گر 
ارتباط صنعت با دانشگاه بوده و در چند سال اخیر تسهیل گر ارتباط صنعت 

با جامعه نیز شده و تنها به پیگیری مطالبات صنفی خود اکتفا نکرده است.

  طرحی که در شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان 
تدوین شده می تواند مورد استفاده مدیریت شهری قرار گیرد

سیدعلیرضا مرتضوی، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور اقتصادی و 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان نیز با بیان اینکه طرحی 
که در شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی تدوین شده می تواند مورد 
استفاده مدیریت شهری قرار گیرد، گفت: تحقق شهر همگرا، شهر فرهنگی و 
شهر زندگی نیاز به برنامه استراتژیک دارد، در غیر این صورت توفیق چندانی 
حاصل نمی شود. در مطالعات استراتژیک باید به آموزش همگانی و عمومی 
نیروی انسانی بســیار اهمیت دهیم، چون نظم و آموزش در موفقیت برنامه 

استراتژیک بسیار مؤثر است.

  به دنبال ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار با دانشگاه ها و شهرک علمی 
تحقیقاتی هستیم

در ادامه مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان بیان کرد: معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان معاونتی تصمیم ساز است که دو مأموریت اصلی شامل رشد و توسعه 
شهر، شهروندان و شهرداری و رفع مشکالت در این سه حوزه را دارد. در اداره 
پژوهش در کنار مشاوره های پژوهشی از وجود اتاق فکرها بهره می بریم. در 
اداره خالقیت و نوآوری به جذب ایده های نخبگان به صورت تخصصی و عام در 
قالب ایده کاپ ها می پردازیم. در اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان 
نیز به دنبال ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار با دانشگاه ها و شهرک علمی تحقیقاتی 
هستیم. اجرای هر طرح و برنامه در هر سازمان متعالی باید منطقی بوده و در 
گذشته آزمون خود را پس داده باشد یا پشتوانه علمی و پژوهشی داشته باشد، 
وگرنه ممکن است نتیجه چنین اقدام سلیقه ای، پژوه های نیمه تمام و اتالف 
سرمایه ها باشد. همچنین محمد طاالری مشاور استراتژی و محسن طاهری 
مشاور آینده پژوهی شــورای مطالعات اســتراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان 

پیشنهاداتی برای پیشبرد اهداف این شورا ارائه کردند.

گزارش

 نشست شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد

 همگرایی پارلمانی؛ راهبرد مشترک 
اتاق بازرگانی و مدیریت شهری

اقتصاد استان

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد؛

حذف ارز ترجیحی؛ کار صواب در زمان ناصواب

پیرو پیگیــری آموزش روســتایی در روســتاهای بخش 
امامزاده بادرود و بررســی و رفع مشــکالت شعبه شهری 
بادرود و فعالیت هرچه بیشتر در بخش آموزش های مهارتی 
ویژه مردم بخش، علی ترابیان رئیس مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرستان نطنز به همراه شهبازیان مسئول شعبه 
بادرود با اسماعیل زاده بخشدار بخش امامزاده بادرود دیدار 

و گفتگو کردند.
در این دیدار ترابیان گزارشی از فعالیت های شعبه شهری 
بادرود در بحث آموزش و آزمون ارائه و در ادامه بیان نمود: 
شعبه شــهری بادرود در ســال اخیر با حمایت های مرکز 
شهرستان در بحث آموزش فعالیت های بسیارچشمگیری 
داشته و دوره های آموزشی فراوانی برای مردم بخش برگزار 

شده است و با راه اندازی سالن سنجش الکترونیک تمامی 
آزمون های آنالین و عملی در بادرود برگزار می شود که این 
موضوع، مشکالت رفت و آمد و .... کارآموزان و آموزشگاهها 
به مراکز شهرستان را که دغدغه مردم شریف بخش امامزاده 

بادرود بود مرتفع نمود.
 ترابیان خواستار مســاعدت بیشتر بخشدار در بحث مکان 
شعبه بادرود، آموزش در شهرخالدآباد و آموزش روستایی و 
توجه بیشتر مجموعه اداری بخش امامزاده به آموزش های 
مهارتی گردید و اظهار امیدواری نمــود که این همدلی و 
همراهی در بین دستگاه ها ســبب افزایش مهارت آموزی 
در بین افراد و افزایش مهارت در بین اقشــار مختلف مردم 

جامعه شود.

اسماعیل زاده بخشدار بخش امامزاده بادرود بیان داشت: 
نقش اساسی آموزش در توسعه شهرها و روستاها را می توان 
ارتقای دانــش فرهنگی، اجتماعــی و تخصصی و افزایش 

مهارتها دانست.
وی افزود: ایجاد فرصتهای مناســب شغلی، افزایش تولید، 
افزایش درآمد و تقویت بنیه اقتصادی شهرها و روستاها و 
کاهش بیکاری و استفاده از عوامل رهاشده بیکار، از دیگر 
اثرات یک جریان آموزشی موفق می باشــد. از میان انواع 
آموزشــها، آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق شهری 
و روســتایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با قاطعیت 
می توان گفت که آموزشــهای فنی و حرفه ای در شهرها و 

روستاها، باعث تسریع روند توسعه خواهد شد.

بخشدار بخش امامزاده بادرود:

نقش اساسی آموزش درتوسعه شهرها و روستاها، مهارت آموزی است

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ۶ بنگاه قطعه سازی استان که دچار 
مشکالت زیست محیطی شده اند، بشرط استفاده از فیلتراسیون و رفع مشکالت ُمبتالبه خود، بصورت 

مجدد فعال می شوند.
احسان شهیر در شصت و چهارمین کارگروه ستاد تسهیل غیربانکی و رفع موانع تولید استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در جلسه امروز 13 پرونده بررسی شد، اظهار داشت: ۶ بنگاه در حوزه قطعه سازی که اغلب 
با کوره کار می کنند، دچار مشکل زیست محیطی هستند که در نشست امروز و برای ادامه فعالیت آنها 

مقرر شد از فیلتراسیون و اِلمان های جذب آالیندگی استفاده کنند.
شهیر گفت: این بنگاه ها پس از انجام 3۰ درصد از مراحل رفع اشکاالت محیط زیستی خود و با اخذ 

تعهدنامه و در راستای حفظ اشتغال موجود، دوباره فعال خواهند شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: در این جلسه رفع مشکالت 
۲ صادرکننده ملی که با استفاده از فناوری روز در زمینه مواد غذایی و تولید باطری فعالیت می کردند 

نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مساعدت الزم برای توسعه فناوری جدید در آنها صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: طرح توسعه در شرکت شهرک ها بر سر واگذاری زمین و مسائل زیست محیطی، 

مهم ترین معضل این ۲ شرکت بزرگ بود که برطرف شد.
به گفته شهیر، هفت واحد تولیدی در حوزه شرکت شهرک ها واقع در شهرستان های خمینی شهر، 
ُمبارکه، اشترجان و مورچه خورت دچار مشکل واگذاری زمین بودند که بررسی الزم در باره مسائل 
آنها در جلسه یادشده صورت گرفت. به گزارش ایرنا، عمده ترین مشکالت شرکت های مراجعه کننده 
به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان، مسائل محیط زیستی بر سر استقرار آنها در شعاع 5۰ 

کیلومتری و داخل محدوده شهری و توسعه محیط های صنعتی در شرکت شهرک هاست.
در حال حاضر 35۰ کارخانه آجر در اطراف شــهر اصفهان وجود دارد که از ســوی سازمان مدیریت 

برنامه ریزی در مکانی خارج از شعاع 5۰ کیلومتری اصفهان برای آنها جانمایی شده است.
به گفته استاندار اصفهان، این استان آلوده ترین هوا را در کشور دارد که کاهش آن نیازمند برنامه ریزی، 

هماهنگی و همراهی تمام بخش ها بویژه صنایع است.
 سیدرضا مرتضوی در کارگروه مقابله با آلودگی هوا در اســتانداری اعالم کرده بود: بازنگری و اجرای 

ُمصوباتی که پیش تر در کاهش آالینده ها مؤثر بود، اثربخش و ضروریست.
همچنین بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان از میان 
هشت کالنشهر ایران، عنوان نخست آلودگی هوا را دارد و در عین حال ُرتبه نخست تولید فوالد و ُرتبه 
نخست مصرف گازوییل را هم به خود اختصاص داده است و در این میان باید ُرتبه دوم تولید فراورده های 

نفتی و 5۰ درصد از تولید آجر کشور را هم به این ُرتبه آوری ها افزود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید محصوالت جدید، بومی سازی تجهیزات و دیگر 
دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن جمهوری اسالمی ایران است.

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: آنچه در بازدید از فوالد مبارکه مشاهده کردم، نشان دهنده 
دغدغه مدیران فوالد مبارکه برای حل مسائل مختلف، از مسائل زیست محیطی گرفته تا کاهش 
مصرف آب است که همه و همه در جهت منافع عمومی است؛ طبق گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، 
عالوه بر 9 شهر که از پساب آن ها برای تولید فوالد در این شرکت استفاده می شود، این شرکت در حال 
برنامه ریزی برای طراحی سیستم انتقال و تصفیه پساب های ۶ شهر دیگر نیز هست و این کار باعث 

می شود فوالد مبارکه از مصرف آب خام بی نیاز شود.
وی افزود: اگر این مسیر ادامه پیدا کند و فوالد مبارکه از میزان برداشت آب رودخانه کم کند، در افق 
1۴۰۴ این صنعت از مصرف آب خام به طور کامل بی نیاز می شود؛ این وعده بسیار شیرینی است که 

من در خالل بازدید از فوالد مبارکه دریافت کردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صنایع کشور برحسب ضرورت به خاطر شرایط 
تحریم به خودکفایی روی آوردند. وقتی از نزدیک این عرصه ها را می بینیم با افتخار می گوییم ایرانی 
تواناِی دانشمنِد اهل فناوری های نوین با اتکا به خود توانسته از ناامیدی در جامعه جوان جلوگیری کند.

وی با اشاره به توان داخلی جوانان کشور برای رفع تحریم ها گفت: ما یا باید یوغ بندگی دشمنان را به 
گردن می انداختیم و همه شرایط تحمیلی آن ها را می پذیرفتیم و البته مشخص نبود که در آخر چیزی 
به ما بدهند یا اینکه باید به اندیشه و زور بازوی ایرانی و همت ایرانی باشرف رو می آوردیم که این کار را 

انجام دادیم و اآلن به خاطر این استغنا در حال پیشرفت هستیم.
صفارهرندی تصریح کرد: حتی کســانی که ما را تحریم کردند بابت این تحریم ها و اقدامات خود 
پشیمان هستند. چون یک فرصت را از دست دادند و کشوری که می توانست از آن ها به صورت عادالنه 

دریافت هایی داشته باشد به جایی رسیده که اعالم می کند نیازی به آن ها ندارد.
وی با اشاره به دستاوردهای فوالد مبارکه برای بومی سازی قطعات و استقالل از نیاز به دیگر کشورها 
اذعان داشت: البته ما هیچ وقت دروازه های کشور خود را برای ارتباط با کشورهای دیگر نبسته ایم و 
دروازه های کشور گشوده خواهد بود و دادوستدها با دیگر کشورها ادامه دارد، ولی به طور مثال این باعث 
افتخار است امروز که حدود 95 درصد از تجهیزات فوالد مبارکه که در گذشته، پیچ و مهره موردنیازش 

از خارج کشور تأمین می شده، با حمایت بخش های دیگر صنعت، در داخل کشور تأمین می شود.
وی در پایان ضمن تمجید از موفقیت های فوالد مبارکه تصریح کرد: این ها خبرهای خوبی است که 

شنیده می شود نوید از ابرقدرت شدن جمهوری اسالمی ایران می دهد.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان:

۶ قطعه ساز اصفهان با رفع مشکالت زیست محیطی 
خود، فعال می شوند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از فوالد مبارکه:

دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت 
شدن ایران است



معاون فناوری نوین بانــک مرکزی گفت: رمــز پول بانک 
مرکزی با نام رمز ریــال به صورت آزمایشــی به زودی اجرا 

می شود.
مهران محرمیان در حاشیه مراســم هفتمین همایش مالی 
اسالمی افزود: موضوع رمز ارز در کشور ذی نفعان و متولیان 
متعددی دارد هم اکنون این موضوع بــه معاونت اقتصادی 
رئیس جمهوری ســپرده شده و جلســات متعددی در این 
خصوص برگزار و پیشرفت خوبی هم داشته است و امیدوارم 

در هفته های آینده خبرهای خوبی را بشنویم.
وی گفت: فتــوای رهبر معظم انقــالب در خصوص رمز ارز 
راهگشا و دقیق بود و موضوع را به مباحث قانونی واگذار کردند 
و موارد قانونی نیز در حال پیشرفت است و همگرایی خوبی 

بین قوای مختلف انجام می شود.
معاون فناوری بانک مرکزی اضافه کرد: در مسائل شرعی با 
توجه به اعتماد خوب رهبری به متخصصان به زودی شاهد 
گشــایش هایی خواهیم بود و اگرچه علمــا نظرات متعدد و 
 متفاوتی دارند، اما مبنا بر اســاس نظر رهبری راهگشــاتر 

است. 
وی در خصوص انتشار رمز ارز گفت: راهکار بانک مرکزی برای 
حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و از 
سوی دیگر موضوع حاکمیت پول کشورها وجود دارد بحث 

رمز پول ملی کشورها مطرح شده است.
 محرمیان ادامه داد: بسیاری از بانک های مرکزی کشورها در 
این خصوص فعالیت می کنند، در بانک مرکزی کشور ما نیز 

از چند سال گذشته این موضوع مطرح شده و اقدامات فنی 
انجام شده و مقررات آن در شورای پول و اعتبار نیز تصویب 
شده است. به گفته این مســئول، به زودی فاز آزمایشی رمز 
پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می شــود و اســتفاده 
عمومی دارد و به صورت اسکناس است اما در فضای دیجیتال 

منتشر و در اختیار مردم قرار می گیرد. 
وی درباره اســتفاده از رمز ارز در واردات کاال گفت: مصوبه 
مرداد ماه هیات وزیران بود که در واردات از رمز ارز استفاده 
کنیم که آیین نامه های اجرایی آن در حال تدوین است و به 
زودی اجرا و جزییات این موضوع اعالم می شود و هدف این 
است که افرادی که می خواهند در واردات از رمز ارز استفاده 

کنند مشکلی نداشته باشند.
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اسکناس جدید ایران در آستانه رونمایی؛

جزییات استفاده 
عمومی از »رمز ریال« 

منتشر شد

شرکت وال مارت )Walmart(، یکی از 
بزرگ ترین شرکت های خرده فروشی 
در جهان، تصمیــم دارد ارز دیجیتال 
خود را راه اندازی کنــد! یکی دیگر از 
برنامه های ایــن شــرکت راه اندازی 
مجموعه توکن هــای غیرمثلی خود 
اســت. احتماالً این شــرکت در حال 
برنامه ریــزی بلند مدت بــرای ورود 
قدرتمند به دنیای بزرگ متاورس است.

بنابر گزارش ها، این شــرکت به دنبال 
ثبت اختراع فروش کاالهای دیجیتال 
است! کاالهایی مانند کیف، و اسباب 
بازی و بســیاری دیگــر از اقالمی که 
در یک فروشگاه بزرگ پیدا می شود. 
همچنین شرکت وال مارت به دنبال 
راه اندازی یک رمــزارز اختصاصی نیز 
هست و خبرها، حاکی از فعالیت شدید 
این شرکت در حوزه ارزهای دیجیتال و 

توکن های غیرمثلی )NFT( است. 
داده ها حاکی از شــروع طوفانی این 
شرکت در حوزه رمزارزها، متاورس و 
توکن های غیرمثلی است! در ماه اکتبر 
نیز این شرکت اقدام به امضای قرارداد 
همکاری با شرکت کوین استار جهت 
نصب 200 دســتگاه خودپرداز بیت 

کوین در فروشگاه های وال مارت کرد.

جهان مجازی هر روز حقیقی تر از دیروز

فروشگاه های زنجیره ای 
آمریکا در متاورس!

اقتصاد دیجیتال
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رئیس شــورای هماهنگــی بانک های 
دولتی با تاکید بر لزوم برچیده شــدن 
قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری که 
فرایند تخصیص تسهیالت به متقاضیان 
را طوالنــی می کنــد، گفــت: بانک ها 
باید به ســمت اعتبارســنجی به جای 
وثیقه محوری در پرداخت تســهیالت 

حرکت کنند.
محمدرضا فرزین در جلسه ای با حضور 
رئیس جمهور و تیــم اقتصادی دولت 
با مدیــران عامل بانک هــای دولتی و 
خصوصی بر نقــش محوری بانک ها در 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی تاکید 
کرد و افزود نظام بانکی باید با حرکت به 
سمت اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه 
محور، نه تنها سرعت پرداخت تسهیالت 
را افزایش دهد، بلکه بازگشــت منابع 
 به بانک را نیز بیــش از پیش تضمین 

کند.
 وی اظهار داشــت: به منظور تســریع 
روند فعالیت بنگاه ها و نیز رفع نیازهای 
اقتصادی متقاضیــان، فرایند پرداخت 
تســهیالت بانکی به عموم مردم باید 

آسان تر شود.
 رییس شــورای هماهنگی بانک های 
دولتی با بیان اینکــه ۸۳ درصد تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی کشور توسط 
نظام بانکی انجام می شــود، ادامه داد: 
اقتصاد ایران بانک محور است و بانک ها 
الزم اســت در ایــن خصــوص نقش 

مناسبی ایفا کنند.
 مدیرعامل بانک ملی ایــران به ارزش 

مالی بیــش از ۸0 هزار هــزار میلیارد 
تومانی بانک های کشور اشاره و با بیان 
اینکه اعتماد مردم به نظام بانکی بسیار 
قابل توجه است، اظهار کرد: اکنون ۸0 
میلیون نفر در بانک های کشور حساب 
بانکی دارند و به طور متوســط هر یک 
نفر، ۸ حساب بانکی را به خود اختصاص 

داده است.
 فرزیــن همچنین نقش نظــام بانکی 
را در ایجاد شــغل قابل توجه خواند و 
با بیــان اینکه بانک ها هر ســال مبالغ 
قابل توجهی به منظور ایجاد یا توسعه 
بنگاه های اقتصادی اشــتغال زا به طور 
تســهیالت پرداخت می کنند، گفت: 

اکنون بیش از 2۳0 هــزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی 
کشور شاغل هستند و بیش از این رقم 
نیز بازنشسته از بانک ها در کشور داریم.

    پرداخت ۱۵0 هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت در ۹ ماهه ۱۴00

وی همچنین با بیان اینکه »بانک ملی 
ایران، برند نظام بانکی است« و »هدف 
ما، افزایش فراگیــری مالی بانک ملی 
ایران است«، به ارائه گزارشی از عملکرد 

این بانک پرداخت. 
فرزین گفت: بانک ملــی ایران در همه 
شــهرها و روســتاها شــعبه دارد و ما 

معتقدیم این شرایط باید حفظ شود.
وی همچنین به پرداخــت ۱۵0 هزار 
میلیــارد تومان تســهیالت طی ۹ ماه 
نخست سال جاری توســط این بانک 
اشاره و خاطرنشان کرد: ۴0 درصد این 
مبلغ در قالب تسهیالت خرد پرداخت 

شده است. 
مدیرعامل بانک ملی، بانک کارگشایی 
را نیز محلی مناسب برای تأمین مالی 
خــرد خواند و بــا بیان اینکــه فرایند 
پرداخت تسهیالت در این بانک تنها 2۴ 
ســاعت و با دریافت وثیقه خرد صورت 
 می گیرد، بر توســعه ایــن روند تاکید 

کرد.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خبر داد:

حرکت نظام بانکی باید به سمت اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت
)SOL( جنک جهانِی مجازِی قهرمان بوکس جهان برای پامپ

 گارد »مایک تایسون« به افتخار »سوالنا« باال رفت!
»مایکل جرارد تایسون«، بوکسور حرفه ای سابق آمریکایی، اخیراً به دنیای رمزارز روی آورده 

است. او چندی پیش با اعالم جمله »All in on Solana« از رمزارز سوالنا حمایت کرده بود.
در ۱6 ژانویه، مایکل نظرسنجی و بحثی پیرامون رمزارز سواالنا در توییتر به راه انداخت. بسیاری 
از کاربران به این حرکت بوکسور سابق آمریکایی واکنش نشان دادند. برخی اقدامات تایسون را 
تالش هایی برای افزایش قیمت و ایجاد هیجان در بازار سوالنا اعالم کردند و برخی دیگر قیمت 
این رمزارز را غیرواقعی دانســتند. تعدادی از کاربران توییتر نیز نسبت به آینده سوالنا شک و 

تردیدهایی مطرح کردند. آن ها معتقد بودند احتماالً سوالنا دچار افت ارزش خواهد شد.
در زمان نگارش انتشــار این خبر، SOL با بیش از ۵ درصد سود هفتگی با ۱۵0.۵ دالر معامله 
می شود. این رمزارز ۱۵ هفته متوالی را با کاهش ارزش سپری کرد و باالخره از ۱0 ژانویه توانست 
جهت نمودار قیمت را تغییر دهد. الزم به ذکر است که سوالنا در سه ماه آخر سال 202۱ وارد پنج 
ارز دیجیتال برتر کریپتوکارنسی از نظر ارزش بازار شده است و پروژه ای جوان محسوب می شود.

توکن SOL یکی از معدود توکن هایی بود که طبق داده های CoinGecko بیش از ۱0000 درصد 
افزایش قیمت داشته است. از دیگر رمزارزهایی که چنین صعودی را تجربه کرده اند می توان به 
Fantom،Terra و Polygon اشاره کرد. در حال حاضر نیز سوالنا یکی از پروژه های محبوب در 
جامعه اتریوم است. هفته پیش در یک نظرسنجی که توسط ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، انجام 
شد، SOL در صدر لیست پرطرفدارترین رمزارزها پس از کاردانو و بیت کوین قرار گرفت. در این 
نظرسنجی بوترین از کاربران پرسیده بود: تصور کنید در سال 20۳۵ یک رمزارز نظام اقتصادی 

جهان را تحت سلطه خود قرار داده است. اگر آن رمزارز اتریوم نباشد، کدام ارز دیجیتال است؟
الکش شاه، تحلیلگر بانک آمریکا نیز اخیراً اشاره کرده است که سوالنا می تواند سلطه اتریوم 
را از بین ببرد و ســهم زیادی از بازار ETH را به دســت آورد. او گفت:Solana با تاکید بر روی 
مقیاس پذیری، هزینه های پایین تراکنش و سهولت استفاده، یک بالک چین بهینه سازی شده 
برای توسعه دهندگان قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز است. الکش همچنین 
تاکید می کند که سوالنا به دلیل سهولت استفاده و کارمزدهای ارزان، می تواند به مهمترین 
اکوسیستم دارایی دیجیتال تبدیل شود. او همچنین بیان داشت: این شبکه امکان پردازش 
6۵000 تراکنش را با میانگین کارمزد 0.0002۵ دالر فراهم می کند؛ در حالی تمرکززدایی و 

امنیت نیز رعایت می شود. 
منبع: رمزارزنیوز

رمزارز

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  4687 14006030200700 مورخ  05 / 10 
/ 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم بتول زمانی سودرجانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 19 وکدملی 1111678464 صادره 
از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 154 مترمربع پالک 7 فرعی از21 اصلی واقع 
در سودرجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای رجبعلی حسن پورفرزند شعبانعلی  
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 29 / 10 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  14 /  11 / 1400  
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

شناسه نوبت اول:  1261260  
شناسه نوبت دوم: 1261261 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 15 فرعی از 63اصلی بخش یک
شماره نامه: 140085602010012204-1400/10/7 رقیه یاوری فرزند محمدابراهیم باستناد 
یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی 
ششدانگ زمین پالک 15 فرعی از 63 اصلی در گلپایگان بخش یک که به شمار صفحه 200 
دفتر 36  امالک بشماره ثبت 5850 بنام رقیه یاوری فرزند محمدابراهیم می باشد ثبت وصادر 
و تسلیم گردید و بموجب سندرسمی دفتر خانه - به اوانتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 11359 مورخ 1395/10/22 در رهن بانک کشاورزی 
است.  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی ازبین رفته/ مفقود شده است چون در 
خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی 
ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی : 1400/10/29  محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک گلپایگان شناسه: 1262630
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 140021702014006335-1400/10/19 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 145/813 واقع سمیرم محله پشت باغ شهر ونک در 
دفتر امالک 53 صفحه 472 ذیل ثبت 10477 بنام خانم گلتاب نصیری ثبت و سند سریال 
792684 الف 85 صادر گردیده و موازی چهاردانگ مشاع دیگر در دفتر 53 صفحه 469 بنام 
فریادرس نصیری ثبت و سند سریال 792683 الف/85 صادر گردیده است سپس بموجب سند 
20464 مورخ 1390/3/2 دفتر 178 سمیرم ششدانگ پالک از طرف مالکین به محمدرضا 
نصیری انتقال قطعی گردیده است که نامبرده بموجب سند 20466 مورخ 1390/3/2 دفتر 
178 سمیرم ششدانگ پالک را در قبال مبلغ 224/400/000 ریال در رهن بانک صادرات شعبه 
سمیرم قرار داده است سپس اقای محمدرضا نصیری به موجب درخواست کتبی به شماره وارده 
140021702014006335 مورخه 1400/10/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود به گواهی دفتر 178 سمیرم رسیده است مدعی است که اسناد مالکیت به علت 
جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/29 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سمیرم شناسه: 1257969
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4037289 طبق تقاضای وارده شماره 4037289-1400/10/13 به استناد چهار برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده امیر اسداهلل شریف احدی از 
ورثه نصرت و میرزا اسداهلل مدنی برابر دادنامه 99/5/26-9909976892600679، 89/432-
89/8/1، 89/769-99/5/26، 9909976892600639-99/5/22 شعبه ششم شورای حل 
اختالف کاشان مدعی هست که سند 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروع مشهور 
به چهار جریبی به شماره 161 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان جریبی با 

حق مجرا از زمین شماره 162 فرعی به نام نصرت مدنی و میرزا اسداهلل مدنی ذیل 352 دفتر 6 
صفحه 497 و 493 به ترتیب 1/5 دانگ و 3 دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردید چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120  اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/29 رئیس اداره ثبت و امالک 

اسناد کاشان  شناسه: 1262318
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4037291-1400/10/27 طبق تقاضای وارده شماره 4037291 مورخ 1400/10/13 
و باستناد 4 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده آقای امیر 
اسداله شریف فرزند علی برابر دادنامه های حصر وراثت شماره 9909976892600679-
99/5/26 و 732/89-89/8/1 و 769/89-89/8/12 و 99/5/22-9909976892600639 
شعبه ششم شورای حل اختالف مدعی است اسناد مالکیت مرحومین نصرت مدنی فرزند علی 
نسبت به هفت ثمن مشاع از یک سهم از 9 سهم ششدانگ و نیز اسداله مدنی فرزند محمد نسبت 
به یک سهم و سه ربع مشاع از یک سهم از 9 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور به 9 
جریبی پالک 33/155 واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان با حق مجرا از زمین 156 و تصدیق 
حق مجرا برای زمین 144 و نیز وقوع دو حلقه چاه قنات وزیری در مورد ثبت که در صفحات 
113 و 109 دفتر 7 امالک ذیل شماره 390 ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده به علت 
جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده و تقاضای صدور سند المثنی را نموده لذا طبق تبصره 
1 ماده 120 اصالحی آیین نامه ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/29 رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک کاشان شناسه: 1262308
آگهی ابالغ مرحله دوم افراز

شماره: 14003005835-1400/10/27 نظر به اینکه آقای محمود رسولیان فرزند حاجی 
آقا از مالکین مشاعی پالک 1054 بخش 3 ثبت اصفهان بموجب درخواست وارده به شماره 
14003005835-1400/3/25 اعالم نموده به علت اینکه دسترسی به خواندگان به نام خانمها 
رباب نیر و طوبی شبی گردان دسترسی ندارد و آدرسی از نامبردگان نیز بدست نیاورده است لذا 
باستناد ماده 589 و 590 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون افراز مصوب 
سال 58 و ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا مصوب 1387 و مواد 72 و 73 قانون 
ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379 طی روزنامه یاقوت وطن به شماره 
749-1400/3/29 به نامبردگان ابالغ و در تاریخ 1400/5/4 بازدید از محل وقوع ملک با حضور 
خواهان و نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل آمده لذا با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 3 
طی شماره 3/00/1099-1400/9/22 اعالم نموده افراز سهم مشاعی خواهان مقدور نیست و 
نظریه رد افراز شماره 14003005835-1400/10/7 صادر گردیده است لذا طبق ماده 6 آیین 
نامه قانون افراز مراتب به نامبردگان فوق یا ورثه احتمالی آنها ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به دادگاه عمومی اصفهان 

تسلیم و رسید اخذ نمایند. رئیس ثبت منطقه مرکزی اصفهان  شناسه: 1262358
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027010303 مورخ 1400/9/4 زیبا سروری فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 1190129728 صادره از شهرضا بشماره ملی 1190129728 در ششدانگ 
یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 68/30 مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/14 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29  

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول: 1262733
شناسه نوبت دوم: 1262731

آگهی تبصره سه ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140085602118001256 نظر به اینکه آقای مهران صبوری احد از ورثه 
زهرا نیک نژاد سردهی طبق تقاضای وارده شماره 2283 مورخ 1400/6/29 درخواست سند 
مالکیت سهم االرث خود از پالک 2124 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک قمصر که در 
صفحه 293 دفتر 30 ذیل شماره 4567 بنام زهرا نیک نژاد سردهی ثبت و سند مالکیت 
بسریال 956618 صادر و تسلیم گردیده را نموده و اظهار می دارد که سند مالکیت اولیه 
باظهار نامبرده فوق در ید آقای عباس صبوری )زوج خانم زهرا نیک نژاد( احد از ورثه می 
باشد که به نامبرده اخطار قانونی گردیده ولی از تسلیم سند مالکیت طی فرجه قانونی به این 
اداره خودداری نموده است. لذا به موجب تبصره سه ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
فوق در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا اصل سند در نزد وی می 
باشد به این اداره مراجعه در غیر این صورت طبق مقررات سند سهم االرث صادر خواهد شد. 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر شناسه: 1260064
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4036689-1400/10/20 طبق تقاضای وارده 4036689 مورخ 1400/10/8 آقای 
حسین اسالمی به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی 
گردیده نامبرده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دوم به مساحت 222 مترمربع باقیمانده 1189 اصلی 2 فرعی واقع در بخش یک کاشان 
حق یک پنجره برای کارخانه شماره 1188 از مورد تفکیک گواهی شده است ذیل ثبت 
5728 دفتر 66 صفحه 107 به نام حسین اسالمی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. 
به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در 
جریان رسیدگی می باشد چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را  کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد تسلیم نماید تا 
مراتب صورت یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: 1400/10/29 رئیس اداره ثبت و امالک اسناد 

کاشان شناسه: 1258463
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره:  4036746-1400/10/23 علی ابراهیمی و معصومه مرادیان خورآبادی طبق 
تقاضای وارده به شماره 4036746-1400/10/9 و باستناد 4 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پالک 
7506/11 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی کاشان که در صفحات 65 و 524 دفاتر 194 
و 25 امالک ذیل ثبت 51940 و 2284 به نامشان نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ ثبت و اسناد 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است چون درخواست صدور 
اسناد مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/10/29 رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 1260051

آگهی فقدان سند مالکیت
طبق تقاضای وارده 4036220-1400/10/5 و وکالت نامه شماره 1400/10/2-178450 
دفترخانه 17 کاشان و به استناد چهار برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما 
گواهی گردیده حامد اسمعیلی کاشی مدعی است که سند ششدانگ قطعه باغچه مشجر 
یک جریبی به شماره 543 فرعی 34 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی با حق عبور از شماره 
539 و 541 به نام سید محمد قرآنی فینی و فروغ محمودی ذیل ثبت 3506 دفتر 33 
صفحات 124 و 127 بالمناصفه ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت 
جابجایی مفقود گردیده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/29 رئیس اداره ثبت و امالک 

اسناد کاشان شناسه: 1258759

آگهی  تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 2027039214-1400/10/21 نظر به اینکه آقای قاسمعلی قیصری 
خوراســگانی فرزند اکبر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به شــماره پالک 12 فرعی از 6058 اصلی مجزی 
شــده از یک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای 
شــماره 140060302027003814 مورخ 1400/3/22 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون 
بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 
12 فرعی از 6058 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام نامبرده نسبت به 
ششدانگ در روز شــنبه 1400/11/23 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در ســاعت و روز مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
 شناسه: 1258636

آگهـی مزایـده

بختیار- مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از   ورشکسته آقای فرزاد سعیدنیا در نظر دارد؛  تجهیزات، لوازم و اموال فروشگاهی از اموال ورشکسته فوق الذکر 
واقع در فروشگاه کوثر سپاهان شهر و فروشگاه هایپر شهرضا با شرایط ذیل   را  از طریق  مزایده  به فروش برساند: 

شرح مورد مزایده

مشخصات:  -اموال شامل تجهیزات فروشگاهی و لوازم اداری و اموال منقول متفرقه می باشد که در دو لیست جداگانه در محل های 1( فروشگاه کوثر در 121 ردیف 
2( فروشگاه هایپر اول شهرضا در 70 ردیف موجود بوده که لیست اقالم مربوطه در محل اداره تصفیه جهت رویت خریداران مهیا می باشد.

قیمت پایه مزایده: - قیمت پایه مزایده اقالم موجود در فروشگاه کوثر سپاهان شهر در 121 ردیف مبلغ 18.352.500.000 ریال 
- قیمت پایه مزایده اقالم موجود در فروشگاه هایپر شهرضا در 701 ردیف 17.101.000.000 ریال 

- جمع کل ارزش اقالم مورد مزایده: 35.453.500.000 ریال  
زمان مزایده: روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 ساعت 11

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

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

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

فراهم گردد.      تلفن: 031-36611086
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سورنا ســتاری معاون علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری 
نمایشــگاه  افتتاحیــه  در 
دستاوردهای حوزه نانو که در 
محل خانه نوآوری و فناوری به 
مدت چهار روز آغاز به کار کرده 
است، گفت: مدل توسعه نانو در 
کشور یک مدل نمونه ای است 
که الزم است آن را در ستادهای 
دیگر معاونت علمی اســتفاده 

کنیم.
وی افزود: ما کشوری بودیم که 
در مواجهه با نانو، نه فرهنگ نه 
زیست بوم و نه نیروی انسانی 
داشتیم ولی بعد از 20 سال این 
توسعه رخ داده است. به گفته 
وی، هیچ غول چراغ جادویی 
وجود ندارد که با یک حرکت 
همه چیز را درست کند بلکه 
همه مشکالت می تواند در یک 
سیاست درست به نتیجه برسد.

معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در خصوص فناوری 
نانو گفت: این تکنولوژی طی 
20 سال اخیر از سالی 10 مقاله 
اکنون به مرحله ای رسیده که 
34 مقاله در روز منتشر می شود 
و این یک اتفاق بزرگ اســت. 
وی گفت: در حوزه نانو 4 هزار 
میلیارد تومان و در سال جاری 
12 هزار میلیارد تومان فروش 

داشته ایم.
ستاری با اشاره به میزان فروش 
محصوالت نانو تا پایان امسال 
گفت: پیش بینــی می کنیم 
تا پایان ســال 1400 بیش از 
20 هزار میلیارد تومان حاصل 

فروش محصوالت نانو باشد.
وی تاکید کرد: توسعه علمی در 
حوزه نانو باعث شده کشور در 
جایگاه چهارم دنیا قرار گیرد که 
اینها تاکنون وجود نداشته و این 
نشان از پیشرفت در حوزه نانو 

تکنولوژی دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تاکید بر اینکه ما 
نیاز به یک زیســت بوم برای 
توســعه فناوری داریم گفت: 
خوشحالم که این زیست بوم به 
خوبی در حال حرکت است اما 
در این مسیر نیاز به حمایت ها و 
سیســتم های مالی درست در 

قالب بورس و وام وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در 
مرحله ای هســتیم که ادبیات 
روسای دانشگاه ها تغییر کرده 
و به اکوسیستم نوآوری اشاره 
دارند، گفــت: همچنین این 
موضــوع در مجلس شــورای 
اســالمی و شــورای نگهبان 
به صورت پیوســته پیگیری 

می شود.
معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری افــزود: اکنــون 
نمایندگان مجلس روی مفاهیم 
زیست بوم نوآوری آگاهی کامل 
دارند که نتیجه این آگاهی را 
می توان در قانون جهش تولید 
که به تازگی به تصویب رسیده، 
دید. قانون جهش تولید دانش 
بنیان در مجلس مصوب شده 
که با حمایت شورای نگهبان 
می توانیم اجــرای آن را آغاز 
کنیم؛ ایــن قانون طی ســه 
سال به نتیجه رســیده و جزو 
یادگاری های 15 ســال آینده 
خواهد بود زیــرا ظرفیت های 
قانونی دانش بنیان ها تاکنون 

محدود بوده است.

ضرورت بازتعریف مفاهیم در فضای مجازی

نقش پلتفرم های داخلی چیست؟

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خط اعتباری 2 هزار میلیاردی اشتغالزایی تعاونی ها ایجاد شد. »مهدی 
مســکنی« در این باره اظهار داشــت: در اجرای منویات رهبری و با هدف مانع زدایی و پشــتیبانی ازاجرای طرح های اشتغالزای 
تعاونی های کشور تفاهم نامه ای با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری امضا شد. مسکنی افزود: این خط اعتباری، 
تکمیل کننده زنجیره ارزش، توسعه عمران شهرستان، مسکن، زنان، تعاونی های برتر ملی، استانی و مصوب سفرهای استانی و ... از 
طریق بانک توسعه تعاون فراهم شده است. معاون امورتعاون گفت: با هماهنگی انجام شده با نهادهای مالی بخش تعاون تسهیالت 
مذکور با درنظر گرفتن حداکثر تسهیل وتسریع قانونی در اختیار طرح های واجد شرایط قرار خواهد گرفت و نرخ سود تسهیالت 
مذکور براساس نرخ مصوب شورای پول واعتبار بوده ودرصدد هستیم یارانه مناسبی را از محل ردیف شکل گیری و توانمندسازی 
تعاونی ها برای هرنوع از تعاونی ها فراهم سازیم. وی شرط اصلی برخورداری طرح ها از یارانه پیش بینی شده را به بهره برداری رسیدن 

طرح و تحقق تعهد اشتغال و مصرف صحیح تسهیالت مطابق طرح ارائه شده عنوان کرد.
معاون امور تعاون خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون سعی شده که حتی االمکان 

تسهیل قانونی در تأمین وثایق و تضمینهای مورد نیاز تسهیالت برای تعاونی های واجد شرایط فراهم شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

خط اعتباری ۲ هزار میلیاردی اشتغالزایی تعاونی ها ایجاد شد

دانش بنیان
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معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خبر داد:

ضرورت حمایت شورای 
نگهبان از طرح جهش 

تولید دانش بنیان
چالشی که این روزها نه تنها مسئوالن کشور ما بلکه مدیران کشورهای دیگر 
با آن مواجه اند، فضای مجازی، مفاهیم و مسائلی است که از آن فضا سرچشمه 
می گیرد. فضایی که به گفته برخی مسئوالن و کارشناسان سبب شده بعضی 

مفاهیم به بازتعریف نیاز داشته باشند.
تاثیرگذاری فضای مجازی و بستری مانند اینترنت بر زندگی ما به اندازه ای است 
که می تواند ســبک و نوع نگاه ما را به همه ابعاد زندگیمان تغییر دهد. فضایی 
که حتی آموخته های ما را از همان دوران کودکی تا بزرگسالی می تواند دچار 
چالش کند. در همین زمینه چندی پیش دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی در نشستی با اعالم اینکه »دنیای امروز نیاز به بازتعریف مفاهیم 
دارد«، گفت: »در صورتی که بخواهیم با مفاهیم پیشین در فضای بسط یافته 

امروز زیست کنیم با چالش روبرو خواهیم شد.«
فیروزآبادی با بیان ایــن نکته که »بازتعریف مفاهیمی که در بســتر تمدنی، 
ایدئولوژیکی و دینی ســاخته شده اند دشوار اســت«، اظهار داشت: »سرعت 
تحوالت و بسط یافتگی بســیار زیاد اســت و مفاهیم همچون آزادی، حریم 
خصوصی، آموزش و نظام رســانه نیاز بــه بازتعریف دارد.« در این نشســت، 
مباحث متفاوتی از فضای مجازی مطرح شد که عالوه بر جهانی شدن و از بین 
رفتن مرزها، به موضوع پلتفرم ها هم پرداخته شــد. دبیر شورای عالی فضای 
مجازی در این زمینه تاکید کرد: »جهانی در حال شکل گیری است که توسعه 
خدمات آن متکی بر پلتفرم هاســت. در این پلتفرم های جهانی، ما در معرض 
سلطه شــرکت های انحصاری بزرگ در دنیا هســتیم که خدماتی با کیفیت 
کمیت مناسب و ارزان عرضه می کنند و در واقع نه تنها ما بلکه دنیا با سیطره و 
سرمایه داری سکوها با رویکرد تضعیف دولت ها روبروست.« در این نشست، از 
ضرورت بازطراحی نظام تربیتی هم گفته و تاکید شد: »باید با استفاده از فرصت 
زبان و اعتماد به رسانه های ملی در جامعه، رســانه ای از جنس دانش آموزان 

شکل گیرد و خود دانش آموزان تولیدکننده محتوا باشند.«
به راستی این بازتعریف ها باید چگونه صورت گیرد که کارکردی و اثرگذار باشند 
و مورد قبول مرم قرار گیرند؟ پلتفرم ها در عرصه بین المللی به راحتی و با هزینه 
اندک، محتواهای خود را همه جا آشکار می ســازند. در چنین شرایطی، نظام 

تربیتی ما باید چگونه باز طراحی شود؟
لیال وصالی پژوهشگر و مدرس سواد رسانه ای به این پرسش ها پاسخ داد.

   ضرورت فهم دقیق مخاطب از بازتعریف مفاهیم
وصالی درباره ضرورت بازتعریف برخی مفاهیــم و کارکرد و اثرگذاری آنها به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: این مفاهیم در این ســال ها بازتعریف پیدا کرده اند؛ 
یعنی به شکل ناخودآگاهی در آنها تغییر معنا ایجاد شده است. به همین دلیل 
مجبور به تغییر رویکرد این مفاهیم هستیم و برای اینکه بتوانیم خود را با آنها 
و معنای جدیدی که پیدا کرده اند متناسب ســازی کنیم، الزم است رویکرد 
متناسبی با آنها داشته باشیم. وی ادامه داد: در واقع باید با هر بازتعریفی که در 
فضای مجازی صورت می گیرد، یک بازتعریف دیگر در نوع مواجه با کنش ها و 
واکنش ها داشته باشیم. برای نمونه، در فضای مجازی بحث حریم خصوصی 
تعریف جدیدی پیدا کرده اســت؛ تعریف حریم خصوصی و مشــخص کردن 
چارچوب هایی که حریم افراد را مشــخص می کند، در ســال های اخیر مورد 

مناقشه بوده است.
به گفته او، بسیاری تصورشــان بر این بود که حریم خصوصی آنها، چارچوب 
گوشی تلفن همراهشان اســت اما در واقع، حریم خصوصی را به نوعی حریم 
فردی معنا کرده اند بدون اینکه به این موضوع توجه کنند کسانی که از رفتارها 
و کردار آن ها تأثیر می پذیرند در این حریم خصوصی شــریک هستند و شما 
نمی توانید نسبت به کسانی که رفتار شما روی زندگی آن ها تأثیر مثبتی ایجاد 
می کند، حریم شخصی تری برای خود داشته باشید. بنابراین بعضی از مفاهیم 
نیازمند بازتعریف هستند. وی افزود: پیش از این، حریم خصوصی، خانواده بود. 
اکنون حریم خصوصی همچنان خانواده اســت اما در فضای مجازی باید این 
موضوع بازتعریف شــود. یعنی چارچوب و مقرراتی برای آنها مشخص شود و 
بدانیم در چه مواردی الزم است خانواده در جریان قرار گیرد و اینکه مانعی برای 

وجود و حضور آنها نداشته باشیم.
وصالی گفت: بحث های دیگری مانند کلمه »آزادی« می تواند فرد به فرد تعریف 
متفاوتی داشته باشد و هر کسی بر اساس اخبار ذهنی خود، برداشت متفاوتی 
از کلمه ای داشته باشــد که می تواند در هر چارچوب و قانونی تعریف جدایی 
برای خود بگیرد؛ به همین دلیل اگر در این زمینه قرار است به تولید محتوا و 
پیام بپردازیم باید ابتدا چارچوب آن بحث را مشخص کنیم و تعاریف مان دقیق 
و مشخص باشد. یعنی باید تکلیف مخاطب با این بازتعریف ها مشخص باشد و 
حریم و چارچوب را دقیق کرده باشیم تا مخاطب بداند ما درباره چه موضوعی 

صحبت می کنیم.

   جهانی شدن و تغییر مرزها
معاون انجمن سواد رسانه ای با تاکید بر مشخص کردن دقیق چارچوب بحث 
و تعاریف مفاهیم، افزود: یکی از تکنیک های اقناعی که در سال های اخیر در 
موضوع های سیاســی به کار رفته مفاهیمی بوده که ممکن اســت در نظر هر 
شخصی معنی متفاوتی پیدا کند و برای اینکه بتوانند جذب مخاطب بیشتری 
داشته باشند، آن را دستاویز شعارهای تبلیغاتی قرار داده اند. این یک تکنیک 
جذب مخاطب است اما اگر بخواهیم کنش و واکنش درستی در فضای مجازی 
داشته باشیم الزمه اش این است که چارچوب های مفاهیم را مشخص کنیم؛ 
به عبارت دیگر منظور خود را از هر مفهومی بازتعریف کرده و سپس نسبت به 
بازتعریفی که صورت گرفته اکثریت جدیدی خلق کنیم یا موضوع هایی که با 

آنها منطبق می شوند را روشن و شفاف سازی کنیم.
وی افزود: برای نمونه، بحثی مانند آزادی ممکن است در بسیاری زمان ها در 
ادبیات سیاسی ما معنای پوپولیستی پیدا کند و تعابیری از آن به کار برده شود 
که شاید مورد نظر مخاطبان نباشد یا اینکه هر مخاطبی مفهوم جداگانه ای از 
آن در ذهن داشته باشد اما اگر واقعاً قرار است برای آزادی بیان یا آزادی فعالیت 
در فضای مجازی، گام برداریم الزمه اش این است که چارچوب ها و قوانین مان 

را در آن زمینه مشخص کرده و بعد گام گذاری هایمان را انجام دهیم.

وصالی ادامه داد: بنابراین واضح است در ســال های اخیر به دلیل بحث 
جهانی شــدن و تغییر مرزها از مرزهای واقعی و جغرافیایی به مرزهای 
مجازی، با مفاهیم جدیدی مواجه ایم که الزمه آن مواجه با بازتعریف این 
مفاهیم و گام گذاری و شفاف ســازی در آن زمینه است. این بازتعریف ها 
الزم است براساس مفهوم جدیدی که شکل گرفته و همچنین نیازهای 

جدید مخاطبان و بازتولیدهای راهبردی توسط متخصصان انجام شود.

   اعتمادسازی به پلتفرم های داخلی
پلتفرم ها در عرصه بین المللی به راحتی و با هزینه اندک، محتواهای خود 
را همه جا آشکار می سازند؛ محتواهای مختلفی که ممکن است برای هر 
قشر یا فرهنگی مناسب نباشد. به همین دلیل این پرسش مطرح می شود 
در چنین شــرایطی نظام تربیتی باید چگونه بازطراحی شــود؟ وصالی 
در این زمینه گفت: در این میان دو موضوع مطرح اســت؛ نخست بحث 
اعتمادسازی به پلتفرم های داخلی؛ یعنی ابتدا الزم است درباره ضرورت 
شبکه ملی اطالعات با مردم شفاف صحبت کنیم و اینکه بدانند دقیقاً چه 
اتفاقی می افتد. به طور حتم کسانی که سازنده پلتفرم های اصلی هستند 
برای اینکه پلتفرم خود را مطمئن ترین مرجع و قابل استفاده ترین معرفی 
کنند _ این اتفاق می توانــد درآمدزایی خیلی خوبی برای آنها داشــته 
باشــد_ از هیچ اقدامی از جمله تخریب گروه های رقیب یا اعتمادزدایی 
از پلتفرم های رقیب فروگذار نمی کنند. بنابراین یک بحث اصلی، تبیین 

دقیق کاربری های این پلتفرم هاســت. اینکه 
بدانیم هر یک از آنها چه ویژگی 
و کاربری هایی برای ما داشــته 

باشند.
به گفته او، آنچه بــه اعتمادزایی 

کمک می کند اینکه بدانیم اطالعاتی 
که نگران آن هســتیم ممکن است دست 

چه کســانی قرار بگیرد. البته قــرار گرفتن 
اطالعات ما در دست کسانی که بومی کشور ما 

نیستند و حتی اگر نگوییم از دشمنان کشور 
بلکه از کشورهای رقیب محسوب 

می شــوند، این قدرت را به آنها 
می دهد که ما را در ســال های 
پیشرو، برنامه ریزی، مدیریت 
و هدایت کنند. مــا به عنوان 

ســرباز باید در این فضا حرکت 
کنیم.

   جذب مخاطب برای پلتفرم های داخلی
وی با تاکید بر افزایش قابلیت پلتفرم های داخلی گفت: یکی از مواردی 

که در مباحث داخلی موضوعیت دارد این اســت که قابلیت پلتفرم های 
داخلی افزایش یابد. باید محیط های جذاب تری برای مخاطب ایجاد شود 

تا بتواند سطح استفاده و دسترسی بهتری داشته باشد.
به گفته وی، بســیاری از مخاطبان اگر با محیط جذاب و قابل استفاده 
داخلی مواجه شــوند به طور قطع، محیط داخلــی را به محیط خارجی 
ترجیــح می دهند؛ موضوع این اســت کــه در یک فضــا نمی توانید به 
تنهایی فعالیت کنید و اگر هم بخواهید در آن حضور داشــته باشید باید 
مخاطبانتان در آن فضا حضور داشته باشند که الزمه اش ایجاد اعتمادزایی 

همه جانبه در جامعه اســت. یعنی همه بتوانند به این پلتفرم ها اعتماد 
کنند، محیطشان را از یک محیط خارجی به محیط داخلی تغییر دهند 
و البته پلتفرم ها قادر باشــند که نیازهای مخاطبان خود را مرتفع کنند. 
وصالی ادامه داد: برای نمونه امکان صداگذاری فایل های حجم باال را ایجاد 
کرده؛ محیط بصری جذابی برای مخاطب ایجاد و امنیت اطالعات خود 
را تضمین کنند و مواردی از این دست که به اعتمادزایی برای مخاطبان 
منجر می شود. بحث دیگر اینکه باید لزوم شــبکه ملی اطالعات را برای 
مخاطبانمان تبیین و تشریح کنیم. این باعث می شود مخاطبان ما بدانند 
شکل گرفتن شبکه ملی اطالعات تا چه اندازه می تواند آینده فرزندان و 
حتی خودشان را تضمین کند و مواهبی را برایشان به دنبال داشته باشد.

وی درباره چگونگی فضــای پلتفرم ها افزود: بازطراحــی نظام تربیتی، 
نیازمند توجه بــه چالش های جدید پیش روی افراد، مســائل موجود و 
نیازهای روز مخاطبان اســت. پلتفرم ها به خودی خود اعتمادســازی 
نمی کنند. در واقع اعتمادزایی یــا اعتمادزدایی، به رویکرد موجود بحث 
مدیریت پلتفرم ها برمی گردد. استفاده مخاطب از پلتفرم ها اگر به اجبار 
نباشــد، آنچه بیشــتر او را جذب می کند امکانات یک نرم افزار در ارائه 
خدمات به مخاطب اســت. امکان جابجایی فایل هایی بــا حجم باالتر، 
دسترسی های بیشتر، متنوع تر و آسان تر، امکان بارگذاری محتوا با حجم 
بیشتر و مانند آن از دالیل اقبال مخاطب به یک نرم افزار محسوب می شود.
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