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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| 6 بهمن 1400| 26  ژانویه  2022 |  23 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 980|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

هر ســال نزدیــک عید که 
می شــود بازارها رنگ و بویی 
تازه به خود می گیرد و بسیاری 
از مشاغل عمده فروششان را 
در این دو مــاه مانده به پایان 
ســال انجام می دهنــد. هر 
چند دوسالی اســت به دلیل 
شــیوع ویروس کرونــا این 
خریدها کمرنگ شــده اما به 
نظر می رســد امسال با وجود 
واکسیناسیون حداکثری آمار 
مبتالیان کاهشی باشد و مردم 
با خیال راحت تــری بتوانند 
مراســم عید را برگزار کنند. 
ولی ایــن دو ســال تغییرات 
زیادی رخ داده اســت از یک 
سو قیمتها به شدت افزایشی 
شده و از سوی دیگر مردم کم 
و بیش به خرید اینترنتی روی 
آورده اند. به همین دلیل الزم 
است فروشــگاههای حقیقی 
در دنیای مجازی نیز فعالیت 
کنند تا از این جنبه نیز بتوانند 
در دنیای رقابت حرفی برای 

گفتن داشته باشند.
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مدیرکل محیط زیست استان خبرداد؛ 30 درصد برق تولید با مازوت

برق بـوی مـازوت می دهد
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پا به توپ شدن ارزهای دیجیتال در مستطیل سبز

پولکادات بارسایی شد!

چند ویتامین عالی برای بدن که بهتر است بشناسید:

دوستی با پوست
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

 سهم شرکت 
از آب زاینده رود 1.5 درصد است

چهره  برتر چهره روز

 رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کشاورزی استان اصفهان:

 رییس شورای
 هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

 استان ما در تعامل تجاری
 با کشورهای همسایه، پیشرو است

 فضای مجازی امکانی مناسب
 برای رفع شبهه از انقالب است

رییس اتــاق بازرگانی صنایــع، معادن و 
کشاورزی استان اصفهان گفت: کشورهای 
حوزه اوراسیا و همسایه همواره جزو اولویت 
بازارهای هدف تجاری این اتاق محسوب 
می شوند و اصفهان در تعامل اقتصادی با 
این کشورها جزو استان های پیشرو و موفق 

محسوب می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان تاکید کرد: فضای مجازی 
بهتریــن امکان برای پاســخگویی و رفع 
شبهات درباره انقالب و وقایع آن زمان است. 
محمدعلی احمدی در جلسه برنامه ریزی 
و هماهنگی برنامه های دهه فجر امسال 

22افزود: باید از...

تلگرام: 09339872658
تلفن روابط عمومی: 03132274500 - 03132274505 

در هر مناســــبتی پیشـــرو باشیـد
طرح هدیه اخبــار اصفهان این امکان را به شــما 
می دهد تولدها، سالگردها و همه خاطرات خوشی 

را که با عزیزان تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امکان ارسال رایگان هدیه به 
هر نقطه از استان و چاپ آگهی تبریک در روزنامه با 

شرایط ویژه را خواهید داشت.

با این طرح می توانید همه زعزیان اتن را رد همه مناسبت اه غافلگیر کنید.

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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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اولشماره   25642  مورخ   1400/11/4 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
شناسه: 1267566

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه دکتر 
مجید بنایی گلدیس 

شاهین شهر 
اول35/630/625/876 101/782/000/000 ماه2000004038000049 

تکمیل مدرسه غیرتی 2
اول82/385/000/00047/695/862/850 ماه2000004038000050 آران و بیدگل

تکمیل مدرسه دکتر زهرا 3
اول6659/000/00013/162/672/204 ماه2000004038000048 عبدیزدان ناحیه 4

تکمیل مدرسه مشارکتی 4
اول61/320/000/00026/382/085/597 ماه 2000004038000047حاج محمود کفیل کاشان

5
تکمیل مدرسه روستای 

کیفته گیوسین 
)پریسایی( سمیرم

اول3979/000/00019/573/289/126 ماه2000004038000046 

6

سرویس بهداشتی 
مدارس مناطق فریدن، 
چادگان، فریدونشهر، 

بوئین و میاندشت
 )4 مورد(

اول2376/000/0007/509/520/710 ماه2000004038000039

تکمیل مدرسه مشارکتی 7
اول4670/000/00013/397/088/766 ماه2000004038000052خاکی راوند کاشان

8
تکمیل مدرسه حقی 
خوانسار )بنت الهدی 

سابق(
دوم3308/000/0006/149/224/428 ماه2000004038000040 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی    1400/11/6   لغایت مورخ   1400/11/9  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1400/11/21
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   شنبه    مورخ  1400/11/23  در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه 
سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سرجمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24( می باشد 
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه 

سپرده بانک مرکزی   ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

نشست تخصصی »فرونشست زمین در اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« برگزار شد:

نصب ۲۷ دستگاه جی پی اس بر ابنیه تاریخی



ادامه از صفحه یک:
...   شاید با ورود اینترنت، کمتر کسی 
فکر می کرد کــه زندگی اجتماعی 
بشــریت تا این اندازه دست خوش 
تغییر شــود و تمام جنبه های آن را 
در بر بگیرد. مهمانی که در ابتدا عزیز 
و لوکس به حساب می آمد، کم کم 
با همه آشنا شد و ما را متأثر از خود 
کرد. وســعت نفوذش به حدی بود 
که غول های ســازنده تلفن همراه 
امکان اســتفاده از اینترنــت را به 
محصوالتشان افزودند تا نه تنها در 
خانه بلکه در کوچه و خیابان هم با 
این مهمان که دیگــر مهمان نبود 

همراه باشیم.
 امــروزه دنیای کســب و کارهای 
مجازی به حدی شــلوغ و پر رقابت 
شــده که برای ورود و ماندن در این 
رقابت نیاز به آموزش های تخصصی 
در زمینه مهارت های کســب و کار 
در فضای مجازی داریم. حضور در 
فضای مجازی و تأثیر آن در تغییر 
و تحوالت نظام اجتماعی واقعیتی 
انکارناپذیر اســت. تلفن همراه به 
عنوان ابزار نوین اطالع رسانی عالوه 
برداشــتن کاربردهای گسترده در 
حوزه های گوناگون اطالع رسانی، 
ارتباط دهی، تداوم بخشی و مفرح 
سازی، این روزها حوزه کسب و کارها 
را نیز دگرگون کرده اســت. یکی از 
دالیل گسترش کســب و کارهای 
مجازی سرمایه اولیه کم برای شروع 
است. البته این بدان معنی نیست که 
هر کسب و کاری اگر مجازی باشد 
موفقیت آمیز خواهد بود و فعالیت 
در دنیای مجازی کاماًل رایگان و بی 
دردسر است. بلکه همین جذابیت و 
آسان بودن ظاهری شروع کسب و 
کار در دنیای مجازی موجب شده 
افراد بی شماری به این سمت روی 
آورند و در نتیجه رقابت در این مسیر 

هر روز سخت تر شود.
به همیــن دلیــل باید بــازار یابی 
محتوا در فضای مجــازی را بدانید. 
بازاریابــی محتــوا از طریق تمرکز 
بر ارتباط با مشــتری در بلند مدت 
موجب وفاداری مشــتری می شود. 
در نتیجــه درآمد خالص شــما را 
افزایــش می دهد. بــرای اینکه در 
بازاریابی محتــوا موفق عمل کنیم 
باید برنامه ریزی داشــته باشــیم. 
البته باید بر ایــن نکته تأکید کنیم 
که با وجود جوان بــودن اصطالح 
بازاریابی محتوا، اســتفاده از محتوا 
برای بازاریابی اتفاق تازه ای نیست 
و مصداق هــای آن را می توان حتی 
در دوران اختــراع دســتگاه چاپ 
گوتنبرگ و پیش از آن نیز جستجو 
کرد. اما با توسعه تکنولوژی دیجیتال 
و افزایش دسترسی به دستاوردهای 
فناوری اطالعــات، بازاریابی محتوا 
به عنوان یک ابــزار قدرتمند و یک 
رشتهٔ تخصصی مطرح شد و توانست 
جایگاه ویــژه ای را در میان فعاالن 
حوزهٔ دیجیتال بــه خود اختصاص 
دهد. بازاریابی محتوا در کســب و 
کارهای آنالین آنقــدر مؤثر و حائز 
اهمیت هست که باید برایش وقت 
و انرژی صرف کنیم و تداوم در این 
کار بسیار حائز اهمیت است زیرا یک 
غفلت و سهل انگاری باعث از دست 
رفتن تمام تالشهایمان خواهد شد 
به همین دلیل همیشه باید حداقل 
برای چند روز آینده محتوای آماده 
داشته باشیم و بدانیم به ترتیب کدام 
یک را می خواهیم بارگذاری کنیم. 
بدین ترتیب کاربر به پیج یا سایت ما 
وابسته می شود و در زمان مشخصی 
منتظر محتوای جدید ما خواهد بود. 
باید از هم اکنــون برای فروش عید 

آماده باشیم.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: با هماهنگی سازمان 
میراث فرهنگی مقرر شد ۲۷ دستگاه 
جی پی اس بر روی ابنیه و آثار تاریخی 
اصفهان نصب و نرخ فرونشست آنها 

اندازه گیری شود.
منصور شیشــه فروش، در نشســت 
تخصصــی »فرونشســت زمین در 
اصفهان؛ چالش هــا و راهکارها« که 
از سوی کنسرســیوم مراکز علمی - 
پژوهشی اســتان اصفهان در حوزه 
محیط زیست و به میزبانی دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شد، اقدامات 
در حوزه مدیریت بحران را تشــکیل 
کارگروه تخصصی با حضور اســاتید 
مطرح در اســتانداری اعالم و اظهار 
کرد: در ۲ سال گذشــته هفت تیم 
از سازمان زمین شناســی کشور در 
اصفهان مستقر شده اند و نرخ پهنه ها 

را اعالم کرده اند.
وی افــزود: ۲۷ دشــت اســتان در 
منطقه فرونشست قرار دارد و اطلس 
فرونشست در دشــت های اصفهان 
تهیه شــده اســت. نقشــه اطلس 
پهنه بندی دشــت ها تهیه شده، به 

مراکز علمی کمک می کند.
شیشــه فروش بر تغییــر نگرش در 
خصــوص مصــرف آب، آمــوزش 
همگانی، بهره وری آب ها، شناسایی 
منابع جدید و اســتفاده از مطالعات 

انجام شده تأکید کرد.
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان اعالم کرد: برای پهنه شــهر 
اصفهان مطالعاتی منعقد شــده و از 
ظرفیت دانشــگاه ها و شرکت های 

دانــش بنیان اســتفاده می شــود. 
همچنین با هماهنگی سازمان میراث 
فرهنگی مقرر شــد ۲۷ دستگاه جی 
پی اس بر روی ابنیــه و آثار تاریخی 
اصفهــان نصــب می شــود و نرخ 

فرونشست آنها اندازه گیری شود.
وی با اشــاره بــه تدوین نقشــه راه 
زاینــده رود تصریــح کــرد: برنامه 
ســازگاری با کم آبی در اســتان نیز 
تدوین شده است و برنامه ها حکایت از 
تغذیه آبخوان ها دارد. این یافته های 
علمی دستمایه ای برای تصممیگیری 
و پیگیری مطالبات آب استان خواهد 

بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبــر داد: در حوزه راه آهن 
فارس و یزد که در پهنه های خطرپذیر 
قرار دارند جلســه ترتیب داده شــد 
تا موضوعات مربوط به آن بررســی 

شود. به کنسرســیوم مراکز علمی 
پژوهشی استان پیشــنهاد می شود 
که نشست هایی در خصوص تغییرات 
اقلیم و اثرات آن و کشــاورزی پایدار 

ترتیب دهند.

    فرونشست پاسخ آسیب به 
محیط زیست است

بهــرام نــادی، عضو هیئــت علمی 
دانشگاه آزاد اســالمی نجف آباد نیز 
فرونشست را پاسخ آسیب به محیط 
زیســت اعالم کــرد و گفــت: روند 
کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور 
به ازای هر فرد ثبت شده و از ۴۲۷۲ 
مترمکعب برای هر فرد در سال ۱۳۵۰ 
به ۱۵۹۲ مترمکعب برای هر فرد در 
سال ۱۳۹۵ رسیده است. اگر دنبال 
اقتصاد پویا و پایدار هستیم، نیازمند 

بازنگری هستیم.

این اســتاد دانشــگاه تأکید کرد: 
رابطه معناداری بین اقتصاد ضعیف 
کشورها و مصرف زیاد آب در بخش 
کشاورزی وجود دارد و مدل نشان 
می دهد چاره ای جز مصرف بهینه 

آب نداریم.
نادی با بیان اینکه بارگذاری مجدد 
و طرح های انتقال آب اشتباه است، 
ادامه داد: توســعه الزامی است، اما 
اگر دنبال توســعه صنایع ناپایدار 
برویــم عمــاًل تخریب را بیشــتر 

می کنیم.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی نجف آبــاد تغییر نگرش 
اساسی و سرمایه گذاری در زمینه 
آموزش، مسئولیت پذیری اجتماعی 
و بهــره وری منابــع تجدیدپذیر را 
الزامی دانست و گفت: شیرین سازی 
آب با چالش هایــی همچون هزینه 

باال، مصرف باالی برق و مشــکالت 
زیســت محیطی همراه اســت و 
بهره برداری از آب هــای ژرف نیز 

پیامدهایی دارد که بهینه نیست.

    آنچه فرونشست اصفهان را 
مجزا می کند، ورود به مناطق 

مسکونی است
ایمان بهارلو، رئیس اداره سامانه ها و 
اطالعات مکانی شهرداری اصفهان 
نیز گفــت: فرونشســت در دنیا ۴ 
میلیمتــر، اما در ایــران میزان آن 
بسیار باالتر است. آنچه فرونشست 
اصفهان را از دیگر اســتان ها مجزا 
می کند، ورود به مناطق مســکونی 
اســت.وی با اشــاره به نقشه پهنه 
بندی فرونشست حوزه شهرداری 
اصفهان افزود: بیشــترین مناطق 
فرونشست در مناطق، ۱۴، ۱۵، ۸، 

۱۱ و ۷ است.
بهارلــو با بیان اینکــه یک میلیون 
۹۵۱ هزار و ۹۹۶ نفــر در اصفهان 
زندگی می کنند، گفت: ۱۸ هزار و 
۱۷۴ بلوک شهری وجود دارد که به 

تناسب درگیر فرونشست شده اند.
رئیس اداره ســامانه ها و اطالعات 
مکانی شــهرداری اصفهان افزود: 
۶ هــزار و ۳۰۲ بلوک شــهری در 
کالس های فرونشســت باالی ۵۰ 
میلی متر قــرار گرفته انــد که ۴۴ 

درصد جمعیت است.
وی از تعریــف پروژه های مختلف 
در شهرداری با شرکت های دانش 
بنیان و دانشــگاه ها و دستگاه های 

اجرایی ذیربط خبر داد.

نشست تخصصی »فرونشست زمین در اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« برگزار شد:
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در شــــــهر 

آمادگی مجازی برای 
فروش عیدانه!

پریسا جمدی:   از آنجایی که پوست بزرگترین اندام بدن است، مراقبت از پوست 
باید بخش مهمی از رژیم سالمتی باشد. نخستین توصیه متخصصان پوست این 
است که از کرم های ضد آفتاب مناسب پوست خود استفاده کنید. عالوه بر استفاده از 
کرم های ضدآفتاب، ویتامین ها نیز در حفظ سالمت پوست و نیز حفظ جوانی پوست 
نقش بسزایی دارند. بهترین ویتامین ها برای پوست عبارت اند از ویتامین E، ویتامین 
C، ویتامین D و ویتامین K که هم در مکمل های غذایی و هم در محصوالت مراقب 
از پوست یافت می شوند. در ادامه قصد داریم به معرفی این ویتامین های ضروری و 

اهمیت شان برای پوست بپردازیم.

D ویتامین    
ویتامین D یکی از بهترین ویتامین ها برای پوست است. این ویتامین بیش از هر 
روش دیگری بر اثر جذب پوستِی نور آفتاب در بدن ساخته می شود. طی این فرایند، 
کلسترول پوست به ویتامین D تبدیل می شود. ویتامین D سپس توسط کبد و 
کلیه ها جذب می شود و جهت کمک به ساخت سلول های سالم به نقاط مختلف 
بدن انتقال می یابد. رنگ پوست ازجمله عوامل متأثر از ویتامین D است. همچنین 
ویتامین D به درمان پسوریازیس )بیماری پوستی مزمن خودایمنی( کمک می کند.

َکلسیتریول نسخهٔ مصنوعی نوعی ویتامین D است که به طور طبیعی در بدن انسان 
تولید می شود. این کرم موضعی در درمان مبتالیان به پسوریازیس مؤثر واقع شده 
است. درنتیجهٔ پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، پژوهشگران دریافتند که 
مصرف موضعی کلسیتریول موجب کاهش التهاب و تحریک پوستی در مبتالیان 
به پسوریازیس شد و عوارض جانبی خیلی کمی برجای گذاشت. راهکارهای تأمین 
قرار گرفتن روزانه ۱۰ دقیقه درمعرض  ویتامین D مورد نیاز بدن عبارت اند از:• 
نور آفتاب )اگر دارای ســابقهٔ خانوادگی سرطان پوســت هستید، حتماً درمورد 
آفتاب گرفتن از پزشک متخصص اجازه بگیرید(؛ مصرف خوراکی های غنی شده 
 D مانند غالت صبحانه، آب پرتقال و ماست؛ مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین

طبیعی مانند ماهی سالمون، تُن و کاد

C ویتامین    
ویتامین C در اِپیِدرم )الیهٔ بیرونی پوســت( و ِدرم )الیهٔ داخلی پوست( به وفور 
یافت می شــود. ویتامین C به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی و درنتیجه 
ضدسرطانی بودن و نیز نقشی که در تولید کالژن ایفا می کند، در حفظ سالمت 
پوست مؤثر است. از همین روست که ویتامین C ازجمله محتویات اصلی محصوالت 
ضدپیری به شمار می رود. مصرف ویتامین C به شکل خوراکی موجب افزایش تأثیر 
کرم ضدآفتاب در محافظت از پوست در برابر تابش اشعه های فرابنفش خورشید 
می شود، چراکه ویتامین C تخریب ســلولی را کاهش می دهد و در فرآیند التیام 
زخم و جراحات نیز مؤثر است. همچنین ویتامین C به دلیل نقشی که در سنتز 
کالژن طبیعی بدن ایفا می کند، در به تأخیر انداختن عالئم پیری مؤثر است. التیام 
پوست های آسیب دیده و حتی در مواردی کاهش ظاهر چین و چروک ها از دیگر 
فواید ویتامین C به شمار می رود. مصرف کافی ویتامین C درترمیم و پیشگیری از 

خشکی پوست نیز کارساز است.

E ویتامین    
ویتامین E مانند ویتامین C از آنتی اکسیدان هاست و در محافظت از پوست در برابر 
اثرات زیانبار نور آفتاب نقش بسزایی دارد به همین دلیل یکی از بهترین ویتامین ها 
برای پوست به شمار می آید. ویتامین E از خاصیت فوتوپروتِکِشن برخوردار است. 
فوتوپروتکشن به قابلیت بدن در کاهش صدمات ناشی از تابش اشعه های فرابنفش 
خورشید گفته می شود. این قابلیت به پیشگیری از بروز چین و چروک و لکه های 
تیره نیز کمک می کند.ویتامین E در بدن معموالً از طریق ماده ای چرب موسوم به 
»ِسبوم« که از منافذ پوست انتشار می یابد، تولید می شود. این ماده درصورتی که 
به مقدار متعادل در بدن وجود داشته باشد، به حفظ رطوبت پوست کمک می کند. 
به ویژه اگر پوست تان خشک است، ویتامین E احتماالً می تواند اثرات کمبود سبوم 

را خنثی کند. ویتامین E همچنین در درمان التهابات پوستی مؤثر است.

K ویتامین    
ویتامین K یکی دیگر از بهترین ویتامین ها برای پوســت و ازجمله ویتامین های 
ضروری جهت تسهیل فرایند انعقاد خون اســت و به همین دلیل در التیام زخم 
 K و کوفتگی و نیز بهبود نواحی جراحی شده نقش مؤثری ایفا می کند. ویتامین
همچنین به بهبود عالئم کشیدگی پوست، رگ های تارعنکبوتی، زخم ها، لکه های 
تیره و نیز بهبود حلقه زیر چشم کمک می کند. ویتامین K در بسیاری از کرم های 
موضعی پوست یافت می شود و در درمان انواع مختلفی از مشکالت پوستی کاربرد 
دارد. معموالً به بیمارانی که تحت عمل جراحــی قرار گرفته اند، کرم های حاوی 
ویتامین K تجویز می شود، چراکه ویتامین K به کاهش کبودی و ورم و نیز التیام 

سریع تر پوست کمک می کند.

    ویتامین ها برای سالمت پوست حیاتی هستند
ویتامین ها در حفظ ســالمت پوســت ضروری اند. از این رو، کمبــود هریک از 
ویتامین های نام برده می تواند روی سالمت پوست اثر سوء برجای بگذارد. ویتامین 
C و E هردو در محافظت از پوست در برابر نور آفتاب مؤثرند و کمبود هرکدام شان 

موجب تخریب پوست و افزایش خطر ابتال به سرطان پوست می شود.
این روزها مکمل های ویتامین به راحتی در دسترس اند، اما مصرف خودسرانهٔ هیچ 
مکملی توصیه نمی شود، بلکه مکمل های ویتامین باید متناسب با نیاز بدن و بنابر 
تشخیص پزشک مصرف شوند. تشخیص کمبود ویتامین به طور قطعی نیز معموالً 
نیازمند انجام آزمایش خون است. خالصه اینکه جهت پیشگیری از اُوِرُدز ویتامینی 
از مصرف خودســرانهٔ داروهای مکمل اکیداً خودداری کنید. درمورد محصوالت 
مراقبت از پوست نیز توصیه می شود از محصوالتی استفاده کنید که غنی شده با 

ویتامین های ضروری باشند.
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مسئول بیماری های واگیر 

مرکز بهداشت استان اصفهان:

عالئم اومیکرون 
مشابه سرماخوردگی 

است

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان از 
افزایش حداقل دو برابری میزان مراجعات سرپایی و موارد مثبت 
سرپایی در استان خبر داد و به مردم توصیه کرد که امیکرون را 
ساده نگیرند و فکر نکنند کرونای خفیف و یا سرماخوردگی است.

رضا فدایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دو هفته پیش مقدار 
محدودی واکسن آسترازنکا دریافت کردیم که به سرعت به مردم 
تزریق شد و احتماالً تمام شده است، درحالی که محموله جدیدی 

که از ورود آن به کشور خبر دادند، هنوز توزیع نشده است.
وی گفت: با وجود محدودیت واکسن آسترازنکا و با توجه به اینکه 
بسیاری از واکســن ها را می توان به عنوان دوز سوم تزریق کرد، 
استقبال مردم از واکسیناسیون خوب است و روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ 
هزار نفر برای دریافت دوز سوم مراجعه می کنند که امیدواریم با 

رسیدن آسترازنکا، میزان مراجعات مردم بیشتر شود.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان با اعالم اینکه 
تاکنون فقط ۲۳ درصد از واجدین شرایط دوز سوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند، افزود: تاکنون ۷۴ درصد نوبت دوم و ۸۴ درصد 

نوبت اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
وی با تأکید بر اهمیت تزریق دوز ســوم واکســن کرونا با توجه 
به شــیوع امیکرون، گفت: با شــیوع امیکرون در استان، میزان 
مراجعات سرپایی و موارد مثبت ســرپایی حداقل دو برابر شده 

است.
فدایی با اشاره به حساسیت شــرایط کنونی به مردم توصیه کرد 
اومیکرون را ساده نگیرند و فکر نکنند خفیف و یا سرماخوردگی 
است، چون وقتی روند انتشار امیکرون طوفانی شود خواه ناخواه 

موارد بدحال، بستری و فوت افزایش پیدا می کند، بنابراین حتماً 
دوز سوم را تزریق کنند، ماسک بزنند و در اماکن سربسته و شلوغ 

حاضر نشوند.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان 
اینکه همه افراد دارای عالئم کرونا یکســان نیســتند، گفت: اما 
بیشتر موارد امیکرون است که به شکل عالئم خفیف خود را نشان 
می دهد و اصطالح سرماخوردگی به آن اطالق می شود. وی با بیان 
اینکه تشخیص دقیق امیکرون فقط از طریق تست کرونا است، 
گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از مواردی که در جامعه مشاهده 
می شود کرونای امیکرون است که بیماران قطعی و مشکوک باید 
اســتراحت در منزل، مصرف داروهای تجویزی توسط پزشک و 

قرنطینه ۱۰ روزه از ابتدای عالئم را رعایت کنند.

 دانستنی ها

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

 فضای مجازی امکانی مناسب
 برای رفع شبهه از انقالب است

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان:

 استان ما در تعامل تجاری
 با کشورهای همسایه، پیشرو است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: فضای مجازی بهترین 
امکان برای پاســخگویی و رفع شــبهات درباره انقالب و وقایع آن زمان است. محمدعلی 
احمدی در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های دهه فجر امسال افزود: باید از فضای 

مجازی در دهه فجر امسال برای نشر فرهنگ و آرمان انقالب بهره برداری کرد.
وی بابیان اینکه امام با پشتوانه الهی آرمان های جدیدی را در دنیا تعریف کردند گفت: دهه 
فجر ایام بزرگداشت انقالبی است که درزمانی به وقوع پیوست که غرب و شرق، دنیا را تقسیم 
کرده بودند و تصمیم گیران تحت سیطره شــرق و غرب بودند. رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: در آن زمان با ورود امام، آرمان های جدید با پشتوانه الهی 
تعریف شد و حرکت انقالب با شعارهای متفاوت و بر پایه رأی مردمی با محوریت دین شکل 

گرفت و امروز شاهد هستیم که شعارها و آرمان های انقالب جهانی شده است.
وی تأکید کرد: ایام پیروزی انقالب اســالمی و دهه فجر باید یادآور دستاوردهای انقالب 
باشد بطوری که امروز برای هرگونه تصمیمی برای ایران باید اتحاد بین المللی تشکیل شود 
و بااین وجود کاری هم از پیش نمی برند. وی با تأکید بر اینکه برگزاری جشن های انقالب 
اسالمی باید به دست مردم اجرا شــود گفت: ما می توانیم برنامه هایی را طراحی کنیم که 
در آن مردم تصمیم گیر و اجراکننده آن باشند و در این راستا ستادهای مردمی در تمامی 
دستگاه ها، نهادها، مســاجد، مدارس و دیگر بخش ها تشکیل و جشن های محله محور با 

پوشش رسانه ای قوی برنامه ریزی شود.
احمدی در ادامه تصریح کرد: استان اصفهان در زمان پیروزی انقالب ۲۱۷ شهید را تقدیم 
نظام کرده است که نباید یاد و نام این شهدا فراموش شود و بر این اساس مدیران دستگاه ها 
در این ایام با حضور در مدارس باید جشن های انقالب را در کنار دانش آموزان باقوت برگزار 

کنند.
این جلسه در آستانه گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به منظور 
برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های دهه فجر با حضور مســووالن دســتگاه ها و نهادهای 

فرهنگی در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: کشورهای حوزه 
اوراسیا و همسایه همواره جزو اولویت بازارهای هدف تجاری این اتاق محسوب می شوند 
و اصفهان در تعامل اقتصادی با این کشــورها جزو استان های پیشرو و موفق محسوب 
می شود. مسعود گلشیرازی، افزود: اصفهان برای ورود موفق به بازار کشورهای هدف 
تجاری باید در سطح ملی بعنوان اســتان ُمعین اقتصادی تعیین و از آن حمایت شود. 
وی ادامه داد: ُمعین های اقتصادی که در توسعه تجاری و اقتصادی منطقه خود نقش 

پُررنگی ندارند، جز اتالف منابع عمومی، آورده خاصی ندارند.
 رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: هیات های 
تجاری خارجی بسیاری در دوران پسابرجام به اصفهان آمدند اما بدلیل اینکه برنامه ای 
برای مدیریت و بهره مندی از توان مالی آنها تدوین نشده بود، عمده این سفرها نتیجه 
خاصی برای اقتصاد استان بدنبال نداشت. وی اضافه کرد: باید برای معرفی طرح های 
توسعه با همکاری کلیه اضالع اقتصاد استان، برنامه ای جامع طراحی و تدوین شود تا 
امکان جذب حداکثری ســرمایه گذاران صورت گیرد. گلشیرازی خاطرنشان کرد: اگر 
بخواهیم ایده "اصفهان فراصنعتی" را بدرستی رقم بزنیم هیچ گریزی نیست جز اینکه 
برنامه ای مطالعه شده، هدفمند و ویژه برای حوزه بین الملل خود تعریف کنیم و همه 
ُکنشگران اقتصادی استان نیز متعهد به اجرای آن باشند. وی با اشاره به شیوع کرونا در 
۲ سال گذشته اظهار داشت: در این مدت کوشیدیم با استفاده از این شرایط، تهدیدها 
را به فرصت تبدیل کنیم بر همین مبنا میزهای مشــترک تجــاری در اتاق اصفهان با 
کشورهای بازارهای هدف تعریف شد. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
استان اصفهان گفت: در راســتای راه اندازی دفاتر تجاری معطوف به حوزه بازارهای 
هدف، اقدامات الزم در باره دفتر سوریه انجام شده و هماهنگی های اجرایی الزم برای 

راه اندازی دفتر بصره نیز در مراحل پایانی است.
گلشــیرازی بیان کرد: صادرات و گردشــگری ۲ اهرم برای تجارت و کسب درآمد در 
حوزه بین الملل است که باید برنامه های ما معطوف به این موارد طراحی و اجرایی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر 
اصفهان گفت: مراکز تفریحی و باغ هــای بانوان اصفهان نیاز 
به بازنگری مجدد دارد تا بتوانیــم گام های ویژه ای در زمینه 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی برای بانوان و با حفظ شئونات 

اسالمی برداریم.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر 
اصفهان پنج کمیته دارد. یکی از آن ها، کمیته بانوان و خانواده 
است که در این کمیته مسائل مربوط به بانوان به صورت خاص 

پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه در شــورای ششــم به دنبال توجه به اقشار 
مختلف، به ویژه بانوان هستیم، گفت: باید در خصوص مباحث 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی بانوان گام های جدی برداشته 
شود، اگرچه درگذشته اقداماتی انجام شده، اما نیاز به بررسی 
مجدد دارد، به ویژه برای ارتقای سرانه ها، ازجمله سرانه های 

فرهنگی، تفریحی و ورزشی ویژه بانوان.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر 

اصفهان با اشــاره به تأکید شورای ششــم بر خانواده و شهر 
دوستدار خانواده، تصریح کرد: از گذشــته مراکز تفریحی و 
باغ های بانوان در اصفهان داشته ایم که امروز نیاز به بازنگری 
مجدد دارد تا بتوانیم گام های ویژه ای برای بانوان در زمینه های 
فرهنگی، تفریحی و ورزشی با حفظ شئونات اسالمی برداریم و 

شاهد اتفاقات خوبی در شهر اصفهان باشیم.
وی افزایش جمعیت کالن شهر اصفهان را یادآور شد و گفت: 
شهر اصفهان برای جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر پیش بینی 
نشــده بود، به همین دلیل با افزایش جمعیت در سرانه های 

مختلف، همچون سرانه های فرهنگی دچار چالش می شویم.
حجت االســالم مهروی پور بر انجام اقدامات ویژه برای تأمین 
ســرانه های فرهنگی مورد نیاز اصفهان به عنوان یک شــهر 
فرهنگی و تاریخی تأکید و اظهار کرد: این موضوع به معنای 

بی توجهی به اقدامات گذشته نیست، ضمن اینکه در نظر داریم 
با نظرسنجی از مردم، پیشــنهادها و نظرات آن ها را دریافت 
کرده و براساس نظرات مردم برنامه ریزی فرهنگی برای شهر 

داشته باشیم.
وی با اشاره به حضور چندماهه خود در کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای ششم، گفت: اکنون در حال ارزیابی 
وضعیت موجود هستم و هنوز نمی توانم نمره ای به سرانه های 
فرهنگی و ورزشــی که در شــهر وجود دارد، بدهم، به ویژه 
ســرانه های مربوط به بانوان؛ اما یکی از اتفاقات اصلی در این 
دوره مدیریت شهری نگاه به اصفهان به عنوان شهر دوستدار 
خانواده اســت و به همین دلیل برای خانواده شامل مادران، 

پدران و فرزندان اتفاقات ویژه ای رقم خواهیم زد.
این عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به برنامه 
ششم توسعه، برنامه های جدی برای ورود به مباحث اجتماعی 
با تعامل بــا مجموعه های دیگــر داریم، بیان کــرد: باید در 
حوزه های اجتماعی کارهای بیشــتری انجام دهیم تا بتوانیم 

معضالت و آسیب های اجتماعی را کمتر کنیم.

عضو شورای شهر اصفهان:

 مراکز تفریحی و باغ های بانوان اصفهان
 نیاز به بازنگری دارد

چند ویتامین عالی برای بدن که بهتر است بشناسید:

دوستی با پوست



مدیر عامل نمایشگاه گل و گیاه شهرستان مطرح کرد:

برپایی نمایشگاه گل و گیاه در کاشان
رئیس اداره محیط زیست کاشان

کاشان نیاز به ۹ دستگاه سنجش آلودگی هوا دارد

مرمـت و بازسـازی مسـجد تاریخـی پامنـار شـهر زواره 
از توابـع شهرسـتان اردسـتان پایـان یافـت. رئیـس اداره 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
ایـن  اردسـتان گفـت: در سـال ۱۳۵۸، شبسـتان اصلـی 
ساسـانی  دوران  از  سـازه هایی  کـه  تاریخـی  مسـجد 
داشـت و همچنیـن بخشـی از ضلـع شـمالی و جنوبـی 
ایـن بنـا تخریـب و سـازه ای بـا سـقف شـیروانی الحـاق 
شـده بود. مهدی مشـهدی افـزود: در سـال ۱۳۹۷ با بیش 
از ۷ میلیـارد ریـال هزینـه از اعتبـارات ملـی و همچنیـن 
کمـک مالـی خیران، حذف این سـازه الحاقـی و مرمت 
و بازسـازی شبسـتان اصلـی و ضلـع شـمالی و جنوبـی 
مسـجد آغـاز شـد و همزمـان بـا ایـام والدت حضـرت 
مراسـم  برگـزاری  و  یافـت  پایـان  )س(  فاطمه زهـرا 
مذهبـی در ایـن بنای تاریخی از سـر گرفته شـد. مسـجد 
تاریخـی پامنـار شـهر زواره بـه شـماره ۲۸۴ و بـه تاریـخ 
۱۲ اسـفندماه سـال ۱۳۱۵ در فهرسـت آثـار ملی کشـور 

بـه ثبت رسـید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان اردستان عنوان کرد:

پایان مرمت مسجد تاریخی 
پامنار شهر زواره

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

افزایش قیمت دارو منطقی نیست
درمـــان  و  بهداشـــت  کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
ـــت  ـــش قیم ـــت: افزای ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
دارو بـــا وجـــود حـــذف نشـــدن ارز ترجیحـــی 
ـــارت  ـــد نظ ـــدن بُع ـــف ش ـــا ضعی ـــت، ام ـــی نیس منطق
ـــن  ـــدن ای ـــران ش ـــل گ ـــای دارو از عل ـــت مافی و فعالی

ــت. کاال اسـ
پرویـــن صالحـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا دربـــاره 
ــود حـــذف نشـــدن  ــا وجـ افزایـــش قیمـــت دارو بـ
ــاال رفتـــن قیمـــت  ــار کـــرد: بـ ارز ترجیحـــی، اظهـ
ـــی  ـــوز ارز ترجیح ـــه هن ـــت، چراک ـــی نیس دارو منطق
ـــق قـــول  حـــذف نشـــده اســـت و اگـــر هـــم بشـــود، طب

ـــد.  ـــد ش ـــذف نخواه ـــِی دارو ح ـــت، ارز ترجیح دول
ــازار حاصـــل  بنابرایـــن افزایـــش قیمـــت دارو در بـ

ـــت. ـــودجو اس ـــراد س ـــی اف ـــتفاده برخ ـــوء اس س
ـــای  ـــازار و فعالیـــت مافی ـــی در ب وی افـــزود: جـــو روان
ـــی از  ـــدن برخ ـــران ش ـــل گ ـــک از عل ـــدون ش دارو ب
ـــارت  ـــد نظ ـــت بُع ـــر تقوی ـــس ب ـــت. مجل ـــا اس داروه
ـــذا و دارو  ـــتم غ ـــفانه در سیس ـــا متأس ـــد دارد، ام تأکی
آنچـــه کـــه بـــه کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
ـــذا و دارو  ـــازمان غ ـــارت س ـــه نظ ـــده جنب ـــزارش ش گ
ضعیـــف بـــوده اســـت و بایـــد ایـــن ســـازمان دارای 
ـــه تخصصـــی خاصـــی  ـــوی بشـــود و کمیت اساســـنامه ق

ـــد. ـــذا و دارو باش ـــازمان غ ـــر کار س ـــر ب ـــاد و ناظ ایج
درمـــان  و  بهداشـــت  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
موضـــوع  مجلـــس  کـــرد:  تصریـــح  مجلـــس، 
افزایـــش قیمـــت دارو را پیگیـــری خواهـــد کـــرد. 
رانت هـــا و مافیـــای دارویـــی کـــه در کشـــور، 
ایـــن  بـــا  مقابلـــه  ریشـــه دار شـــده اند و کمـــی 
ـــراد  ـــن اف ـــون ای ـــت و اکن ـــده اس ـــخت ش ـــا س گروه ه
از جـــو روانـــی در بـــازار ســـوء اســـتفاده می کننـــد. 
بـــه هـــر حـــال تـــاش می کنیـــم کـــه بـــرای مـــردم 
 در تأمیـــن دارو و تجهیـــزات پزشـــکی مشـــکلی
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منبــت کاری در فریــدن هنــری اســت کــه درحــال 
حاضــر یــک هنرمنــد قدیمــی دارد و میــراث فرهنگــی 
ــت. ــتان اس ــن شهرس ــر در ای ــن هن ــای ای ــدد احی درص

ــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز اصفهــان؛  ب
کار  منبــت  هنرمنــد  تنهــا  جعفــری  بابــا  غامرضــا 
شهرســتان فریــدن، ۴۶ ســال اســت در ایــن حرفــه 
اشــتغال دارد و از ســال ۱۳۵۶ و از ۱۰ ســالگی ایــن هنــر 
ــه  ــرا گرفت ــران ف ــدی در ته ــرات محم ــتاد ب ــزد اس را ن
ــا جعفــری کــه نقــوش را بــه صــورت  اســت. اســتاد باب
ذهنــی بــر روی چــوب راش، گــردو و چنــار طراحــی و 
منبــت کاری می کنــد تاکنــون ۶۰ نفــر را در ایــن زمینــه 

آمــوزش داده کــه ۷ نفرشــان اســتاد کار ماهــر شــده اند.
 ایــن هنرمنــد بــا گایــه از اینکــه حمایــت زیــادی 
از منبــت کاری درفریــدن نشــده گفــت: در حــال 
حاضــر در فضایــی ۳۰ متــری و در زیرزمیــن منــزل 
ــی  ــت کاری هســتم. زهــرا گرام شــخصی مشــغول منب
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتی می ــع دس ــناس صنای کارش
دســتی و گردشــگری فریــدن هــم گفــت: بــرای زنــده 
نگــه داشــتن ایــن هنــر در فریــدن تســهیاتی در اختیــار 
اســتاد بابــا جعفــری قــرار داده شــده تــا دوره هــای 
 آموزشــی را برگــزار کــرده و افــراد بیشــتری ایــن هنــر

را فرا گیرند.

تکوانـدوکار نجـف آبـادی بـه اردوی تیـم ملـی پومسـه 
ناشنوایان کشـور دعوت شد. شاهین ایسوند تکواندوکار 
نجـف آباد یبه اردوی تیم ملی پومسـه ناشـنوایان اعزامی 
بـه مسـابقات المپیـک ناشـنوایان ۲۰۲۲ در کشـور برزیل 

دعـوت شـد. ایـن اردو از روز شـنبه دوم بهمـن در تهران 
زیـر نظـر صمدیـان سـرمربی تیـم ملی آغاز شـده اسـت. 
مسـابقات المپیک ناشـنوایان از ۲۰ اردیبهشـت ۱۴۰۱ در 

کشـور برزیـل برگزار می شـود.

زلزلـه ای بـه بزرگـی سـه و ۹ دهـم ریشـتر محـدوده 
گـزارش  بـه  لرزانـد.  را  جنـدق  انـارک  کویـر 
خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز اصفهـان؛ مدیـر 
اسـتانداری اصفهـان گفـت:  بحـران  کل مدیریـت 
امـروز  دقیقـه   ۸ و   ۱۵ سـاعت  لـرزه  زمیـن  ایـن 
منصـور  افتـاد.  اتفـاق  انـارک  کویـر  محـدوده  در 
شیشـه فـروش بـا بیـان اینکـه ایـن زمین لـرزه در ۱۰ 
کیلومتـری عمق زمیـن رخ داده افـزود: زلزله امروز 

اسـت. نداشـته  خسـاراتی 

چهارمیـن نمایشـگاه تخصصـی گل و گیاه در محل 
سـایت نمایشـگاه کاشـان گشـایش یافـت. در ایـن 
باغچـه ای  و  آپارتمانـی  گل  هزارگونـه  نمایشـگاه 
متناسـب بـا آب و هـوا و اقلیـم کاشـان و درخـت 
مرکبـات جنـوب، درخـت سـیاه درخسـته، ادوات 
گرفتـه  قـرار  عمـوم  دیـد  معـرض  در  کشـاورزی 

. ست ا
مدیـر عامـل نمایشـگاه گل و گیـاه کاشـان افـزود: 
سـم و کـود کشـاورزی، ابـزار و ادوات باغبانـی و 
کشـاورزی، طراحـی و اجرای سیسـتم های آبیاری، 
نگهـداری  تجهیـزات  آزمایشـگاهی،  تجهیـزات 
مبلمـان  و  سـبز  فضـای  طراحـی  نقـل،  و  حمـل  و 
بوسـتانی و سـازه های گلخانه ای از دیگـر زمینه های 

فعالیـت شـرکت کننـدگان ایـن نمایشـگاه اسـت.
 محمـد کرمانی با اشـاره بـه اینکه در این نمایشـگاه 

از ۱۰ اسـتان شرکت دارند.
افـزود: ارائـه برنامه های آموزشـی در زمینه کاشـت 
و نگهـداری از گل و گیـاه و برگزاری نشسـت های 
گیـاه،  و  گل  تولیدکننـدگان  بیـن  تخصصـی 
قدردانـی از شـهروندان سـبز، ادارات سـبز، مدارس 
سـبز و تولیدکننـدگان از دیگـر برنامه هـای جانبـی 
ایـن نمایشـگاه اسـت. ایـن نمایشـگاه در فضایـی به 
گسـتره ۳ هـزار متـر مربـع تـا شـنبه ۹ بهمـن مـاه هر 
نمایشـگاهی  سـایت  در   ۲۲ تـا   ۱۶ سـاعت  از  رور 
بازدیدکننـدگان  پذیـرای  راونـدی  قطـب  بلـوار 

. ست ا

رئیـس اداره محیـط زیسـت کاشـان بـا بیـان اینکه تنها دسـتگاه 
سـنجش آالیندگـی هـوای کاشـان از کار افتـاده اسـت و نیـاز 
بـه بیـش از ۴۰ میلیـارد ریـال دارد افـزود: در حالی کـه با توجه 
بـه بررسـی های انجـام شـده کاشـان نیاز به ۹ دسـتگاه سـنجش 

آلودگـی هـوا داریم.
 اللهیـار دولتخـواه بـا اشـاره بـه اینکه فعـًا دودسـتگاه در محل 
اداره و شـهرداری مرکزی نصب شـده اسـت اظهار داشت: این 
موضـوع در حـال حاضـر بـه یکـی از دغدغه هـای مهـم فعالین 
محیـط زیسـتی و مردم تبدیل شـده اسـت و حتی چنـد روز هم 
در کاشـان بـه علـت حجم زیـاد آالینده هـا تعطیل بوده اسـت.

 وی بـا اشـاره بـه عوامـل افزایـش آالینده های زیسـت محیطی 

کاشـان تصریح کرد: حدود ۸۶ درصد آلودگی هوای کاشـان 
بـه خاطر تردد تعـداد زیادی از خودروهای سـواری سـرگردان 
در شـهر اسـت بـه طـوری کـه تـردد ایـن خودروهـا عـاوه بـر 
مشـکات زیسـت محیطـی باعـث هـدر رفـت بنزین بـه عنوان 

یـک سـرمایه ملی شـده می شـود.
 وی وجـود صنایـع بـه خصوص در محدوده شـهری کاشـان را 
یکـی دیگـر از عوامـل آلودگـی هوای کاشـان دانسـت و ادامه 
داد: کارشناسـان محیـط زیسـت در بازرسـی های انجـام شـده 
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی را بـا دقـت پایـش می کننـد، بـر 
این اسـاس حـدود ۱۳ درصـد از آلودگی هـوا مربوط به بخش 

صنعـت عنوان شـده اسـت.

کارشناس صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدن مطرح کرد:

ضرورت تالش برای زنده نگه داشتن منبت کاری در فریدن

نماینده استان در تیم ملی پومسه ناشنوایان کشور:

تکواندوکار نجف آبادی دعوت شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان خبرداد:

زلزله در کویر انارک جندق

گزارش روز

پناهگاه حیات وحش یخاب را دریابیم؛

 شناسایی ۷ گونه جدید
در شاه راه مهاجرت گونه های حیات وحش

انجمن حامیان محیط زیست موفق شد با شناسایی و مستندنگاری از ۷ گونه 
بیابانی«، »عقاب  پرنده جدید با نام های »دم سرخ پشت بلوطی«، »سسک 
دریایی دم سفید«، »سهره سینه سرخ«، »چکچک پشت سفید«، »چکاوک 
سر دم سیاه« و »سلیم طوقی کوچک« تعداد گونه های حاضر در این پناهگاه 

ارزشمند واقع در بیابان مرکزی ایران را به ۱۱۷ گونه ارتقا دهد.
پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت ۲۷۰ هزار هکتار در غرب شهرستان 
آران و بیدگل یکی از غنی ترین مناطق چهارگانه استان اصفهان از لحاظ 
تنوع زیستی در شمال استان و همسایگی با استان هم جوار، سمنان است. 
این منطقه از لحاظ موقعیت جغرافیایی یک شاه راه مسیر مهاجرت گونه های 
کویر  ملی  پارک  با  یخاب  مجاورت  است.  استان  دو  میان  حیات وحش 
سمنان و شباهت »فون« در این دو منطقه، باعث شده جریان ژنتیکی خوبی 

بین حیات وحش این دو استان به وجود آید.
خصوصیات و »تنوع تیپ« زیستگاهی و اختاف ارتفاع منطقه )تا حدود 
۱۶۰۰ متر(، باعث شده تنوع گونه ای قابل توجهی در رده پرندگان، خزندگان 
و پستانداران مشاهده شود و منطقه از سال ۱۳۹۲، به سبب اهمیت و لزوم ارتقا 

حفاظتی، منطقه شکار ممنوع و پناهگاه حیات وحش عنوان گیرد.
بر اساس آخرین پژوهش هایی که بر روی منطقه حفاظت شده یخاب انجام 
شده، ۱۰۰ گونه پرنده، ۲۲ گونه پستاندار از جمله گربه شنی، گربه وحشی، 
کاراکال و شاه روباه و همچنین ۲۰ گونه خزنده به ثبت رسید که به گفته 
گونه های  از  گونه  ابوزیدآباد، ۴  محیط زیست  حامیان  انجمن  مدیرعامل 
مشاهده شده در این منطقه، جزو گونه های حفاظت شده بین المللی و ثبت 

شده در لیست قرمز IUCN هستند.
در  ابوزیدآباد  محیط زیست  حامیان  انجمن  مدیرعامل  صدری،  مسیب 
کارشناسان  همکاری  حاصل  را  شده  یاد  پژوهش  ایسنا،  با  گفت وگو 
محیط زیست، انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و اداره محیط زیست 
شهرستان آران و بیدگل در بازه زمانی دو ساله دانست و افزود: در بازه زمانی 

تحقیق، ۲۴ بازدید میدانی از منطقه به عمل آمد.
وی در توضیح نحوه نمونه برداری گفت: برای نمونه برداری تنوع زیستی 
تله ای، دوربین  از دوربین  ترانسکت خطی و همچنین  از روش  پرندگان 
دوچشمی و دوربین حرفه ای عکاسی برای مشاهده و ثبت گونه ها استفاده 

شده است.
مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد گفت: به مناسبت هفته 
هوای پاک این انجمن در راستای ثبت گونه های بیشتر در یک پایش یک 
روزه و در ۱۵ درصد از این منطقه، موفق شد با شناسایی و مستند نگاری از 
هفت گونه پرنده جدید با نام های »دم سرخ پشت بلوطی«، »سسک بیابانی«، 
سفید«،  پشت  »چکچک  سرخ«،  سینه  »سهره  سفید«،  دم  دریایی  »عقاب 
»چکاوک سر دم سیاه« و »سلیم طوقی کوچک« تعداد گونه های حاضر در 
این پناهگاه ارزشمند واقع در بیابان مرکزی ایران را به ۱۱۷ گونه ارتقا دهد.

صدری افزود: تحقیقاتی این چنینی کمک شایانی در روند حفاظت منطقه 
ارزش های  از  را  مردم  می توان  تحقیقات  این  نتایج  از  استفاده  با  و  است 
حفاظتی منطقه آگاه کرد و جوامع محلی را بیشتر از قبل در حفاظت از 

منطقه دخالت داد.
وی با تأکید بر اینکه فون غنی این زیستگاه ارزشمند، پتانسیل پژوهش های 
بیشتر بر روی تنوع زیستی حیات وحش یخاب ابوزیدآباد را دارد، این امر 
را نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی، دولتی و انجمن های محیط زیستی 

و کارشناسان دانست.
در  نیز  بوم  آوای  پرندگان  حفاظت  انجمن  مدیرعامل  ابراهیمی،  ایمان 
مورد اهمیت این پناهگاه از نظر حفاظت پرندگان به ایسنا گفت: در منطقه 
ابوزیدآباد که پناهگاه حیات وحش یخاب بخشی از آن است، پرندگانی 
وجود دارند که زیستگاه کویری بیابانی دارند مانند »چکاوک هدهدی« که 

یکی از مناطق خوب برای دیدن آن، یخاب است.
وی افزود: یخاب در بین یک داالن مهاجرتی است و اهمیت پرنده نگری 
زیادی دارد. آسمان یخاب هرساله میزبان پرندگان شکاری بسیاری از جمله 
گونه در معرض انقراض »دال سیاه« است که دقیقاً از آسمان یخاب در جهت 

شمال به جنوب مهاجرت می کند.
کویری  زیستگاه های  مجموعاً  است:  معتقد  پرنده نگری  مدرس  این 
باعث  می تواند  آن ها  اکوسیستم  در  تغییر  مهم ترین  و  هستند  آسیب پذیر 
آسیب جدی شود و البته یخاب هم از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان مثال 
مالچ پاشی در سال های اخیر منجر به از بین رفتن گونه هایی از خزندگان 
منطقه شده، درحالی که این خزندگان، بخش مهمی از رژیم غذایی پرندگان 

این منطقه هستند.
ابراهیمی خطر آفرود را متوجه این منطقه حساس دانست و تشریح کرد: 
مساعدترین زمان برای حضور تورهای گردشگری آفرود در پاییز و زمستان، 
هم زمان با فصل خواب زمستانی خزندگان است و درست در زمانی که تعداد 
زیادی از خزندگان در زیر رمل های بیابانی به خواب رفته اند، ماشین های 
هرچه سریع تر  است  می شود. الزم  این خزندگان  به کشتار  منجر  آفرود 
مدیریت کاملی بر منطقه لحاظ شود و بخش مشخصی برای حضور تورهای 
آفرود در نظر گرفته شود، در غیر این صورت حضور این گردشگران یک 

تهدید جدی برای یخاب و مجموعه ابوزیدآباد به حساب می آید.
وی با اشاره به اینکه تورهای آفرود در مناطق دیگر هم امکان برگزاری 
دارند، ادامه داد: بیشترین بهره برداری که از طبیعت یخاب می توان انجام داد 
اکوتوریسم و گردشگری پایدار است و هر بهره برداری دیگری از آن منجر 
به ناپایداری و از دست رفتن یک منبع غنی حیات وحش در کل طبیعت 

ابوزیدآباد خواهد شد.
به گفته ابراهیمی خطر دیگری که ابوزیدآباد و پناهگاه یخاب را تهدید 
سطحی  آب های  به  کویری  اکوسیستم های  است.  آب  منابع  می کند، 
فصلی که در اثر بارش های پاییزی و زمستانی در حوضچه های کوچک و 
بزرگ کویری جمع می شود وابسته هستند و از بین رفتن حتی یکی از این 
حوضچه ها می تواند باعث آسیب رسیدن به حیات اطراف آن ها شود. در 
شرایط کنونی با خالی شدن سفره های آب زیرزمینی در این منطقه جذب 
آب توسط خاک افزایش یافته و آب های سطحی از دسترس وحوش این 

مناطق خارج شده است.

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان 

شماره: 1400/294 تاریخ 1400/10/29  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

به استناد ماده )6( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 23 قانون نظام صنفی( ، بدینوسیله به آگاهی  اعضای اتحادیه صنف  دفاتر موسسات خودرو کرایه 
و تاکسی تلفنی شهرستان اصفهان می رساند، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه، می توانند  
به  مدت 15 روز  از روز یکشنبه مورخ 1400/11/10  تا روز یکشنبه مورخ 1400/11/24  با مراجعه به سامانه ایرانیان 
اصناف ) www.iranianasnaf.ir  ( در قسمت سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند. 
مدارک الزم جهت ثبت نام:  پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس رنگی 4×3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرســان 
اتحادیه های صنفی: 

- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در 

انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

- تعداد اعضای هیئت مدیره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و 
هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون( 

- در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس )اول و 
دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی 

برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده 23 قانون( 
- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها ازطریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون 

نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون( 
- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره بــرای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضــو، کمتر از ده نفر و در 
اتحادیه های دارای بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر 
برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن، تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد 

شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. )ماده 7 آیین نامه اجرایی( 
- افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند: 

1- اعضای معزول هیئت مدیره 
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات 

شده است. )تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی( 
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامی داوطلبان به کمیته بررسی و تطبیق شرایط امکان 

پذیر نمی باشد.)تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی( 

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی 

و افالس 
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت 
مدیره 

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ 
اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به 
غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 

10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان 



Head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak has said 
the value of the country’s 
non-oil exports is expected 
to reach $45 billion in the 
current Iranian calendar year 
(ends on March 20), IRIB 
reported.
Speaking in a press con-
ference on Sunday, Pey-
man-Pak pointed to the 
realization of the Industry, 
Mining, and Trade Minis-
try’s goal for increasing the 
country’s non-oil exports by 
$5 billion in the second half 
of the current Iranian cal-
endar year (September 23, 
2021-March 20, 2022) and 
noted that the mentioned 
target has been realized 

sooner than scheduled.
According to the official, 
Industry Ministry has tar-
geted yet another $5 billion 
increase for the country’s 
non-oil exports in the next 
Iranian calendar year.
“We plan to increase the to-
tal value of non-oil exports 
to $50 billion [in the next 
year], however, this amount 
is also not proportional with 
the country’s export capaci-
ties and we will continue to 
work to increase the figure,” 
he said.
Peyman-Pak pointed to the 
increase of export incentives 
and the number of com-
mercial attachés in target 
markets as other measures 
set to be taken by the Trade 

Promotion Organization to 
increase non-oil exports.
The TPO head further re-
ferred to the president’s 
recent visit to Russia, and 
said: “We have planned to 
increase our non-oil exports 
to Russia to $7.5 billion by 
[the Iranian calendar year] 
1404 (begins in March 
2025).”
Russia imports $250 billion 
to $300 billion of commod-
ities annually, of which our 
share has always been less 
than $500 million, the offi-
cial regretted, adding: “This 
year we plan to increase this 
figure to $750 million.”
According to Peyman-Pak, 
considering Russia’s im-
ports in various areas in-

cluding import of $8 billion 
of agricultural products, $44 
billion of foodstuff, $1.5 
billion of marine industry 
equipment in addition to 
other imports like tiles, ce-
ramics, cement, petrochem-
icals, bags, shoes and tex-
tiles, Iran can easily realize 
the target of $7.5 billion of 
exports to Russia.

Returning export revenues 
increased 10-15%
Elsewhere in his remarks, 
Peyman-Pak pointed to the 
facilitation of the process of 
re-injecting export revenues 
into the country’s economic 
system, and noted: “In the 
last quarter, with the diver-
sification of the ways for 
returning foreign currency 
and the alignment of forex 
and trade policies, the rate 
of export revenue return has 
increased by 15-10 percent.”
During these few months, 
we have tried to accelerate 
the growth trend of exports 
by facilitating the process of 
export revenue returns and 
supporting exporters, while 
moving towards the export 
of goods that have a better 
competitive advantage and 
more added value.
He noted that various meas-
ures were taken during this 
period to improve the trade 
balance and increase non-oil 
exports, including the spe-

cial attention of senior gov-
ernment officials to export 
and trade issues through 
reviewing the problems of 
traders and solving chal-
lenges by holding various 
meetings with other officials 
and with traders.
“We tried to make decisions 
in coordination with the rep-
resentatives of the chambers 
of commerce, guilds, coop-
eratives, unions and asso-
ciations, and this process 
while creating empathy with 
exporters, also had a posi-
tive effect on the country’s 
foreign trade balance,” he 
said.

Exports to Turkey, Afghani-
stan on an upward trend
Touching upon the Industry 
Ministry and TPO’s plans 
for increasing exports to 
the neighboring countries, 
Peyman-Pak said: “Despite 
the challenges in the two 
markets of Afghanistan and 
Turkey, with the follow-up 
and cooperation between the 
government and exporters, 
exports have accelerated in 
recent months, and we hope 
that this upward trend will 
continue.”
He also referred to the TPO’s 
programs for diversification 
of export methods, saying 
that 620 cases of barter 
trade have been sent to the 
Central Bank of Iran (CBI).

Annual non-oil exports expected to reach $45b

Raisi: Iran Willing 
to Enhance Ties 
With Africa
President Ebrahim Raisi said 
Monday one of Iran’s top foreign 
policy priorities is to develop all-
out relations with African coun-
tries. Raisi made the remarks in 
a meeting with Togo’s Foreign 
Minister Robert Dussey here, 
saying under the new Iranian 
administration, Iran will pursue 
development of economic, trade, 
and political relations with African 
countries with renewed strength. 
He said Western powers have 
mainly sought to colonize and 
exploit African countries, addi-
ing they are currently pursuing 
their own goals and interests in 
the continent in various forms. 
The president hailed the “valua-
ble” efforts by African people to 
“safeguard their independence”, 
saying their success depends 
on the emphasis on national and 
cultural identity and resistance 
against excessive demands.

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

Iran Rules Out U.S. 
Preconditions in Vi-
enna Talks
Iran on Monday ruled out any 
U.S. preconditions for reviving 
a 2015 nuclear deal, including 
the release of American prison-
ers held by the Islamic Republic 
while blaming Washington for 
the slow pace of talks between 
Tehran and world powers in 
Vienna. U.S. special envoy for 
Iran Robert Malley was quoted 
as saying Sunday that the Unit-
ed States was unlikely to return 
to the nuclear deal unless Teh-
ran released four U.S. citizens 
Washington claims it is holding.
“Iran has never accepted any 
preconditions from the start of 
the Vienna talks. The U.S. offi-
cial’s comments on the release 
of U.S. prisoners in Iran is for 
domestic use,” Iranian Foreign 
Ministry spokesman Saeed 
Khatibzadeh told a weekly news 
conference.

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

Iran Qualify for 2023 
World Men’s Hand-
ball Championship
Iran defeated Kuwait 27-26 in 
Group II of the 2022 Asian Hand-
ball Championship on Monday 
and automatically qualified for 
the 2023 World Handball Cham-
pionship for the first time since 
2015. Iran has previously partic-
ipated in the 2015 World Men’s 
Handball Championship in Qatar.
Montoya Fernandez’s team will 
play Bahrain in its last match in 
Group II on Wednesday. Iran had 
earlier registered wins over Aus-
tralia, India, Saudi Arabia and 
Iraq in the competition.

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

Iran FM: Saudi Arabia 
must decide on reo-
pening embassies

Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian an-
nounced on Monday that a 
reopening of embassies in 
Tehran and Riyadh is dependent 
on a decision by Saudi Arabia. 
Speaking at the closing ceremo-
ny of the National Conference 
on Iran and Neighbors, Amir 
Abdollahian also said that Iran 
welcomes a new round of talks 
with Saudi Arabia. “We have left 
the path open for Saudi Arabia. 
Whenever Saudi Arabia decides 
to return its diplomatic relations 
with Iran to normal, we wel-
come a reopening of embassies 
and the return of relations to 
normal and even development 
of relations with Saudi Arabia. 
We are pleased that three of 
our diplomats were stationed in 
Jeddah a few days ago.”

VP: People must 
be focus of plans 
to revive closed 
economic units
People must be the main 
pivot of the Iranian govern-
ment’s plans to organize and 
revive the semi-closed and 
closed economic units, said 
the first vice president.
Elaborating on the issue 
in an address to a Monday 
meeting, Mohammad Mokh-
ber added using people’s 
managerial capabilities, cap-
itals and creativity must be 
the basis for the movement 
of reviving the semi-active 
and inactive economic units, 
IRNA reported.
He stressed that the secret to 
rescuing the country’s econ-
omy is the people’s greater 
presence and role in running 
the country, noting that the 
government’s resources are 
limited and even the public 
organizations fail to meet the 
society’s present need for re-
activating the domestic pro-
duction sector.

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

CBI chief says 
close to $44b in 
foreign curren-
cy supplied in 10 
m o n t h s
The Central Bank of Iran (CBI) 
supplied foreign currency re-
sources worth $44 billion to 
the domestic market during 
the past 10 months, setting 
a positive trend, said the 
bank’s governor on Monday.
Ali Salehabadi added the 
growing trend is expected to 
continue in view of the pres-
ent favorable circumstances, 
IRNA wrote.
He noted that based on the 
presented reports, positive 
predictions are made about 
the domestic foreign curren-
cy market.
On the CBI plans for con-
trolling the monetary base, 
Salehabadi said the reserve 
money’s formation has un-
dergone changes, adding 
during Dec. 21, 2021-Jan. 
20, 2022, the public sector’s 
long-term fixed deposits 
at the CBI witnessed an in-
crease of $1.39 billion.

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

Scream Forest in 
northeastern Iran
Not everyone likes the expe-
rience of traveling to scary 
and exciting places, but it is 
worth a try. It may be inter-
esting for you that we have 
attractions in Iran, behind 
each of which there are hor-
ror stories that can make the 
experience of an exciting and 
terrifying journey for us.
Undoubtedly everywhere 
in the world, if people want 
to have a picnic, they will 
choose a forest or park to 
spend their free time with 
their friends and families. 
But keep in mind in some 
places having fun can end 
with a frightening scare. 
Just imagine sitting in the 
woods and spending time 
with friends. Then it starts to 
turn dark, and little by little 
you start to hear terrifying 
screaming coming from all 
around you. Just like trees 
screaming at night as the 
moon rises, iranparadise.
com reported.
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Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA) is going to hold an Iran-India 
trade conference titled “Develop-
ment of Iran-India trade relations: 
trade and investment opportunities” 
on February 2, TCCIMA portal an-
nounced.
The conference which is going to fo-
cus on exploring ways of developing 
economic relations between the two 
countries and solving the existing 
problems in the way of mutual trade 
will be held in collaboration with In-
dia’s PHD Chamber of Commerce 
and Industry.
As reported, the virtual conference 
is going to be attended by senior of-
ficials from both sides including the 
Indian ambassador to Tehran and 
Iranian Ambassador to India, as well 
as the heads of TCCIMA and PHD 
Chamber of Commerce.
The trade between Iran and India 
has been following an upward trend 
over the past two years, despite the 
U.S. sanctions.
According to TCCIMA data, the 
trade between the two countries in-
creased over 74 percent in the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-December 

21, 2021) as compared to the same 
period in the previous year.
Based on the mentioned data, the 
value of non-oil trade between Iran 
and India stood at $2.4 billion in the 
mentioned nine months, of which 
$1.34 billion was the share of ex-
ports and about $1.05 billion was 
for imports.
Considering the increase in exports 
and the decrease in imports from In-
dia during this period, the trade bal-
ance between Iran and India in the 
said nine months has become about 
$296 million positive in favor of Iran.
India stood at sixth place among 
the Islamic Republic’s top export 
destinations in the mentioned pe-
riod, while in terms of imports the 
country occupied the seventh place 
among Iran’s top sources of im-
ports.
Iran imported about 935,000 tons of 
commodities from India in the pe-
riod under review, registering a 47 
percent decline year on year.
Rice was the top commodity im-
ported from India with $220 million, 
followed by black tea worth $104.4 
million, aluminum oxide worth $101 
million, and fresh or dried green ba-
nanas worth $647 million.

TCCIMA to host 
conference on Iran-India trade

Iran’s former OPEC Governor 
Mohammad Ali Khatibi has said 
strengthening energy cooperation 
between Iran and Russia is going 
to bring the two countries even 
closer in international forums like 
OPEC+, Shana reported.
Mohammad-Ali Khatibi said that 
Iran and Russia pursue common 
policies in international energy 
forums such as OPEC+ and the 
Gas Exporting Countries Forum 
(GECF), adding that increasing 
bilateral cooperation between the 
two countries could lead to clos-
er positions of both countries in 
these important arenas.
Pointing out that the establishment 
of a joint risk management hedge 
fund between Iran and Russia can 
ensure Iranian and Russian com-
panies to cooperate with each oth-
er, Khatibi said: “The presence of 
Russian public and private compa-
nies in the Iranian oil industry and 
vice versa can be fruitful.”
Emphasizing that the presidents 
of Iran and Russia have repeatedly 
stressed the need for boosting the 
volume of trade between the two 
countries, he said: “According to 
the president of the Islamic Re-

public of Iran, the level of coop-
eration between the two countries 
should reach $10 billion annually, 
which requires more support and 
follow-up by governments.”
“The problems and obstacles in the 
way of developing trade relations 
between the two countries should 
be examined and resolved as soon 
as possible,” Khatibi stressed.
He mentioned the unawareness of 
Iranian manufacturers and compa-
nies about the political, commer-
cial, legal, and economic structure 
of Russia as one of the challenges 
facing Iran-Russia trade develop-
ment and said: “In recent years, 
the shares of large Russian com-
panies active in the oil industry 
have been bought by Western mul-
tinational companies and Iranian 
companies should consider such 
cases in their cooperation with the 
mentioned companies.”
“Our cooperation with Russia and 
China in the oil industry can be-
come a model for other countries 
such as the Commonwealth of 
Independent States (CIS), and the 
independent countries of South 
America to cooperate with Iran,” 
he added.

‘Iran-Russia energy co-op 
to increase unanimity in OPEC+’



 Talks in Vienna between Iran and the 
P4+1 group of countries have come 
up against new challenges due to the 
United States’ refusal to budge on one 
of the key issues on the table.
Ever since the negotiators returned to 
Vienna about three weeks ago, negoti-
ations have been proceeding at various 
paces, sometimes making steady pro-
gress whereas other times running up 
against difficulties. 
And the difficulties have largely been 
due to the U.S. stonewalling on several 
key issues deemed crucial for reviving 
the 2015 nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
One such issue is the verification pro-
cess Iran has been demanding over 
the course of the Vienna talks given 
the U.S. track record in reneging on 
its commitments. The U.S., however, 
refused such a process. 
The U.S. negotiating team has sent 
four letters to Iran’s chief negotiator 
informing him that Washington will 
by no means accept Iran’s demand to 
verify the economic effects of the lifting 
of U.S. sanctions, sources familiar with 
the Vienna talks told the Tehran Times. 
The issue of verification, along with the 
guarantees Iran demands, has been a 
major point of contention in the eighth 
round of the talks. While Iran remains 
focused on getting a verifiable sanc-
tions relief, the U.S. has said that it 
considers the verification as a red line 
that it can’t cross, the sources said. 
In addition to verification and guaran-
tees, the negotiators are grappling with 
two other issues: Iran’s nuclear meas-
ures that should be rolled back after 
reaching a deal and the sanctions the 
U.S. should lift as part of that deal. 

The talks have made progress in the 
nuclear and sanctions spheres. But 
the U.S. is currently putting the whole 
negotiations at risk of collapse. It re-
fused to acknowledge that the talks 
have made progress, according to 
the sources. And its stonewalling in 
regard to verification and guarantees 
has slowed down the pace at which 
the talks are proceeding, with observ-
ers warning of an imminent impasse if 
the U.S. negotiating team continued to 
stonewall. 
Iran has insisted that it needs to verify 
any lifting of U.S. sanctions because it 
does not trust the U.S. in terms of giv-
ing sanctions relief. 
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh somehow con-
firmed that the U.S. has not budged on 
verification. He said one reason why 
the Vienna talks are proceeding at a 
slow pace is the U.S. unpreparedness 
in terms of constructively addressing 
Iran’s proposals on verification. 
Responding to a question posed by the 
Tehran Times at his weekly press con-
ference on Monday, Khatibzadeh said, 
“One of the reasons why some talks in 
Vienna are proceeding slowly is the un-
preparedness of the U.S. toward some 
of our practical proposals.”

He said there was more progress on 
verification than on guarantees and 
some ideas are under consideration in 
this regard. 
“In some spheres including verifica-
tion, there are very important issues 
that remain unresolved,” Khatibzadeh 
said. 
The spokesman said these issues re-
quire political decisions in Washington, 
and Iran is waiting for the U.S. to make 
such decisions. 
This kind of decision seems to be the 
major hurdle in the way of making a 
deal in the current round. The Russian 
envoy to the talks, Mikhail Ulyanov, 
said on Monday that negotiators from 
Iran and the P4+1 drafted “an impor-
tant part of an outcome document” but 
“some outstanding issues still remain 
in the relevant segment of an outcome 
document.”
Whether the negotiators would succeed 
in bridging the remaining gaps remains 
to be seen. But Iran has attached high 
importance to verification and guaran-
tees. And it’s unlikely to sign a deal that 
is not lasting and durable. For Iran, one 
option to ensure a deal will outlast the 
Biden administration is for the U.S. to 
provide robust guarantees that sanc-
tions won’t be reimposed again once 
Joe Biden leaves the White House.  The 
Biden administration, however, said 
it is not in a position to provide legal 
guarantees because it views the JCPOA 
as a political understanding, not a le-
gally-binding treaty. As such, it report-
edly offered political measures such as 
assuring foreign firms that the JCPOA 
would be honored as long as Biden is 
in the White House. Needless to say, 
these measures would stop short of 
meeting Iran’s demands.

Some Money Management Tips for Couples

Rowers compete at rowing league
The Iranian rowers competed at the 7th 
edition of the Iran rowing league in Teh-
ran’s Azadi Lake.
At the halfway point of the league, Tekro 
club finished in the first place, followed by 
Ofogh Varzesh and Azad University.  
The Iranian men and women rowers partic-
ipated in the competition. 
The rowers prepare for the 2022 Asian 
Games in Hangzhou, China.
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Vienna talks at risk of 
impasse due to U.S. intransigence

TEDPIX falls 
21,000 points on 
Monday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 21,824 points to 1.234 million on Mon-
day.
Over 4.506 billion securities worth 27.681 trillion 
rials (about $95.451 million) were traded at the TSE.
The first market’s index fell 18,670 points, and the 
second market’s index dropped 35,644 points.
TEDPIX lost 55,000 points (4.3 percent) to 1.279 
million in the past Iranian calendar week (ended on 
Friday).

During the past week, the indices of Mobarakeh 
Steel Company, Bandar Abbas Oil Refining Compa-
ny, Isfahan Oil Refinery, Tehran Oil Refining Com-
pany, Iran Khodro Company, Saipa Company, and 
National Iranian Copper Company were the most 
widely followed ones.
On Saturday, Head of Iran’s Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund Amir-Mahdi Sabaei said 
on Friday that part of the allocations by the National 
Development Fund (NDF) has been deposited into 

the stabilization fund to support the stock market.
Sabaei had previously announced the allocation of 
120 trillion rials (about $430 million) of NDF re-
sources for the Capital Market Development and 
Stabilization Fund.
The official said the rest of the funding will also be 
paid based on a mutually agreed schedule, adding: 
“We hope that the rest of the deposits, like the de-
posits made yesterday, will be made regularly ac-
cording to the agreed schedule.”
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 Uzbekistan has proposed to establish 
a logistics center in Iran’s southeast-
ern Chabahar port in order to increase 
the transit of its commodities through 
Iran, the portal of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) report-
ed.
The proposal was made during a 
meeting of PMO Head Ali-Akbar Sa-
faei with an Uzbek trade delegation 
comprised of the country’s deputy 
minister of investments and foreign 
trade, deputy transport minister, and 
ambassador to Iran as well as other 
senior officials on Sunday in Tehran.
During this meeting, Safaei expressed 
the Iranian government’s willingness 
to connect Uzbekistan to the free wa-
ters and also Tehran’s readiness to 
welcome Uzbek companies’ invest-
ment in the northern and southern 
ports of the country.
He stressed that the conditions and 
infrastructure is prepared for the de-
velopment of trade cooperation with 
Uzbekistan, especially in the field of 
transit, saying: “One of Iran’s eco-
nomic approaches for the develop-
ment of foreign trade is to establish 

a route to transit goods from west-
ern China using Uzbekistan’s railway 
network and maritime transportation 
through the Caspian Sea.”
The official noted that Iran is also 
ready to develop a transit route for 
Uzbekistan through the southern Arab 
neighbors including Qatar, Oman, the 
United Arab Emirate (UAE), and India.
Safaei further mentioned Afghani-
stan’s interest in developing trade 
cooperation with neighboring coun-
tries through the port of Chabahar 
and said: “Currently, every 10 days, a 
container ship carrying transit goods 
arrives from India to Chabahar port, 
and we plan to add other countries to 
this route.”
He stated that Chabahar port with 
a capacity of 12 million tons is fully 
prepared for providing the necessary 
infrastructure for loading and unload-
ing of various cargoes, adding: “The 
Uzbek government can make good 
use of the existing capacities in the 
hinterland of Shahid Beheshti port in 
Chabahar to add value and establish 
a large trade gateway to Iran’s neigh-
boring countries.”

Money is a very touchy subject in a relation-
ship. It encompasses issues of pride, of being 
able to provide for one another, and of working 
within your given limits. It can make or break 
moods and situations, or worse, cause feel-
ings to dwindle when issues are not properly 
addressed.

Successful couples make money work for 
them, not the other way around. Whether 
you’re starting out or already have several dec-
ades under your belt, it’s important to always 
be in the know when it comes to finances. Be a 
pro with these tips that will make you and your 
partner not just stay afloat, but actually be sta-
ble and happy.

1. Be transparent.
Before you can even plan for anything, you 
should first be honest with each other about 
your spending habits. This will help both of you 
manage expectations down the road.

2. Set financial goals.
If you are to succeed financially together, then 
it’s important to look at the same direction. Is 
your goal to have stability in three years? Are 
you thinking about a huge investment? Know-
ing where you want to be in the future can help 
you plan the present.

3. Have both separate and shared accounts.
Having a joint account means you have a com-
munal pool savings that you can draw from 
for things that can benefit you both. However, 
it’s not a resource for your daily expenses. For 
those, you’ll need accounts of your own. This 
way, you’ll have the freedom of having your 
own money aside from managing to save for 
your common goals. 

4. Create your budget together.
Sitting down and talking about 
your finances is something 
that needs to 
be done 

especially if you live together. This will enable 
you to anticipate the things you need to spend 
for.

5. Make sure to return borrowed money.
Just because you’re a couple doesn’t give ei-
ther of you the right to loan money from one 
another without returning it. Giving back what 
you borrowed, no matter how long it takes, is a 
sign of respect – something that you need for 

the long haul.

6 . Monitor your finances.
Do you best to reli-

giously jot 
d o w n 

your expenses, no matter how trivial they may 
seem to be. Seeing your spending trend over a 
number of days or weeks can help you adjust your 
budget and your lifestyle accordingly.

7. Make sure to have an emergency fund.
Totally separate from your conjugal savings, an 
emergency fund is something you use in case 
of any unexpected life event that will cause you 
to shell out a huge sum on short notice. Wheth-
er or not it covers the entirety of the expense, 
having an emergency fund can help you defray 
costs, making it easier for you to bounce back.

8. Take advantage of installment promos.
For huge purchases that are hard to pay in 
cash, look for establishments that offer install-
ment promos. Make sure to go for zero interest 
schemes so that you’ll only pay for what you 
bought, without any other bank charges.

9. Take note of payment schedules.
Put your phone’s calendar to good use and jot 
down bill deadlines, especially those from the 
bank, as late charges can be a total pain.

10. Live within your means.
Knowing your financial limits gives you more 
freedom, so spend only within the boundaries 
of your budget.

Uzbekistan eyeing 
to boost transit via Iran’s Chabahar port

Ruholamin cre-
ates new painting 
on birth of Fatima 
(SA) in live stream
Fans watched from their 
homes as artist Hassan 
Ruholamin created his new 
work on the birth of Hazrat 
Fatima (SA) in a program 
live-streamed online on 
his Instagram. The untitled 
work created over two con-
secutive days, was unveiled 
by Ruholamin on Sunday to 
celebrate the birthday of the 
daughter of the Prophet Mu-
hammad (S).
He donated the artwork to 
Hey’at Online, a platform 
that streams Islamic reli-
gious meetings for free. The 
platform also provided a live 
stream for the program.

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

NIDC digs 62 oil, 
gas wells in 10 
months
National Iranian Drilling 
Company (NIDC) dug and 
completed digging operation 
of 62 oil and gas wells dur-
ing the first ten months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-Jan-
uary 20, 2022), an official 
with the company said.
According to Masoud Afshar, 
the deputy head of NIDC for 
drilling operation, the drilled 
wells consisted of four de-
velopment, four exploratory, 
and 54 workover ones.

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

Monthly red meat 
production in-
creases 52% yr/yr

Statistical Center of Iran (SCI) 
announced that production 
of red meat in Iran stood at 
54,947 tons in the ninth month 
of the current Iranian calendar 
year (November 22-Decemebr 
21, 2021), showing 52 percent 
growth compared to the same 
month in the past year.
The SCI’s report said that beef 
and veal had the lion’s share in 
the country’s red meat output 
during the ninth month with 
28,809 tons, followed by lamb 
and mutton with 20,189 tons, 
goat meat with 3,368 tons, and 
red meat from other livestock 
with 1,026 tons. 
As reported, the amount of 
red meat supply in the official 
slaughterhouses of the country 
in the ninth month of this year 
has fallen 0.3 percent compared 
to the previous month.
Iran’s deputy agriculture min-
ister, Morteza Rezaei, has said 
that currently the per capita 
consumption of red meat is 12.5 
kilograms, chicken meat 31.25 
kilograms, raw milk 124 kilo-
grams, eggs 11.72 kilograms 
and honey 1.35 kilograms in the 
country.
Iran is among the leading con-
sumers of red meat in the West 
Asia region with lamb being the 
most sought after.
However, the consumption per 
person is around a third of what 
is normally seen in countries like 
the U.S. and Australia, mainly 
due to the prohibition of pork in 
Islamic law.
The major part of Iran’s red meat 
imports comes from countries 
like Brazil, where Iranian super-
visors directly control culling 
methods to ensure they comply 
with religious rules.
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محمدکاظم صباغی هرندی مدیر 
ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی 
شــرکت فوالد مبارکــه در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبر سیمای استان 
اصفهــان که با موضــوع طرح های 
کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه 
به صورت زنده پخش گردید، اظهار 
کرد: فوالد مبارکه در ســال ۱۳۷۱ 
با مجوز برداشت آب به میزان هزار 
و ۲۶۰ لیتر بر ثانیه بــه ازای تولید 
ســالیانه ۲.۴ میلیون تن فوالد خام 

راه اندازی شد.

  میزان مصرف آب خام فوالد 
مبارکه به ازای هر تن تولید به 

۲.۲ متر مکعب رسید
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: شاخصی برای مقایسه مصرف 
آب در کارخانجات فوالدی تعریف 
شده که این شاخص، میزان مصرف 
آب خام بــه ازای هر تــن تولید در 
یــک ســال را مشــخص می کند؛ 
این شاخص در ســال گذشته ۲.۹ 
مترمکعــب آب بــوده، یعنــی در 
سال گذشــته به ازای هر تن تولید 
فوالد، ۲.۹ متر مکعب آب در فوالد 
مبارکه مصرف شده است؛ با اجرای 
پروژه های کاهش و بهینه ســازی 
مصــرف آب، فــوالد مبارکه جزو 
شرکت های برتر دنیا در صرفه جویی 

مصرف آب قرار گرفته است

  فوالد مبارکه امســال تنها 
۱.۵ درصــد از آب زاینده رود را 

برداشت کرد
صباغی تأکید کرد: برداشت آب فوالد 
مبارکه از رودخانه زاینده رود در سال 
جاری به میزان ۴۲۸ لیتر بر ثانیه بوده 
که این عدد معادل ۱.۵ درصد از حوضه 
آبریز زاینده رود است، به عبارت دیگر 
فوالد مبارکه در سال جاری کمتر از 
۱.۵ درصد از آب این حوضه را برداشت 
کرده که با تــداوم پروژه های کاهش 
مصرف آب در سال آینده این عدد به 

کمتر از یک درصد خواهد رسید.
وی بیان داشــت: هدف اصلی فوالد 
مبارکه از زمان بهره برداری و راه اندازی 
تاکنــون، کاهش وابســتگی به آب 
رودخانه زاینده رود بــوده که در این 
راســتا پروژه های متعددی تعریف و 
اجرا کرده و یکی از این پروژه ها که از 
سال ۹۲ با سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیارد 
تومانی آغاز شــد، پروژه جمع آوری 
پساب شهرهای اطراف فوالد مبارکه 
بود که در این راستا در برخی از شهرها 
تصفیه خانه هایی ایجاد و آن ها را توسعه 

داد.

  کیفی ســازی پساب شهری 
برای استفاده در فرایند تولید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در 
حال حاضر با انجام این پروژه ها، پساب 
شهری از طریق شبکه های ایجاد شده 

به تصفیه خانه های موجود در شهرها 
منتقل شده و پس از تصفیه اولیه به 
تصفیه خانه مرکزی فــوالد مبارکه 
منتقل شــده که در این تصفیه خانه 
بخش قابل توجهی از حجم این آب، 
به آب کیفی مناسب برای به کارگیری 

در فرایند تولید تبدیل می شود.

  میزان پساب مصرفی فوالد 
مبارکه در ســال جاری به ۸.۵ 

میلیون متر مکعب می رسد
صباغی هرندی بیان کرد: از سال ۹۴ 
تا ۹۶ یک میلیون متر مکعب پساب 
وارد فوالد مبارکه شده و در سال ۹۹ 
این مقدار به ۳.۵ میلیون متر مکعب 
و در ســال جاری نیز به ۸.۵ میلیون 
متر مکعب خواهد رسید؛ با تکمیل 
تصفیه خانه هایی مستقر در شهرهای 
اطراف فوالد مبارکه و اضافه شــدن 
تعداد دیگری از شهرها به این پروژه، 
این میزان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳.۵ 

میلیون متر مکعب آب خواهد رسید.

  بازچرخانــی آب در فوالد 
مبارکه، عامل اصلی صرفه جویی

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه ابراز کرد: یکی از 
دالیلی که فوالد مبارکه توانسته مصرف 
آب خود را به طرز قابل توجهی کاهش 
دهــد، بازچرخانی آب اســت؛ فوالد 
مبارکه از بخش های مختلفی تشکیل 
شــده که از ابتدای راه اندازی در کنار 

هریک از بخش های تصفیه خانه های 
محلی احداث شده تا آب مورد نیاز برای 
فرایند هر کدام از آن بخش ها در همان 
تصفیه خانه بازچرخانی شود و پساب 
هرکدام از آن ها به تصفیه خانه مرکزی 

منتقل شود.

  تأمین ۵۰ درصدی آب مورد 
نیــاز فوالد مبارکــه از طریق 

تصفیه پساب صنعتی و شهری
صباغی هرنــدی تصریح کــرد: در 
تصفیه خانه مرکزی پســاب شهری 
که از شهرهای اطراف به فوالد مبارکه 
وارد شده به همراه پساب صنعتی با 
یکدیگر تجمیع شده و پس از تصفیه 
شدن، ۷۰ درصد پساب به آب کیفی 
مناســب برای فرایند تولید تبدیل 
می شــود؛ با توجه به پروژه های در 
دست اجرا که تا پایان امسال بخش 
اعظمی از آن اجرایی خواهد شد این 
۷۰ درصد تا سال آینده به ۹۰ درصد 
افزایش خواهد یافت، به عبارت دیگر 
۹۰ درصد پســاب صنعتی و شهری 
وارد شده در تصفیه خانه به آب کیفی 
مناسب برای استفاده در فرایند تولید 

تبدیل خواهد شد.

  شیوه های نوین فوالد مبارکه 
برای جلوگیری از هدررفت آب

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
هدف اصلی فوالد مبارکه از ابتدای 

راه انــدازی، کاهش و بهینه ســازی 
مصرف انرژی در حوزه های مختلف 
آب، برق، گاز و سیاالت بوده است؛ در 
بخش های مربوط به آب پروژه های 
زیادی تعریف و اجرا شده که به عنوان 
مثال پروژه نوســازی سیستم های 
انتقــال و توزیع ســیاالت در فوالد 
مبارکه از سال ۸۸ با سرمایه گذاری 
۶۰ میلیارد تومانی انجام شــده که 
حدود ۵۰ کیلومتر از سیســتم های 
انتقال و توزیع سیاالت این شرکت 
طی اجرای این پروژه تعویض و اجرای 
این پروژه از هدررفت آب تا ۱۵ درصد 

جلوگیری کرده است.

  کاهــش ۷۰ درصــدی آب 
مصرفی فوالد مبارکه با تبدیل 
کولینگ تاورها بــه برج های 

هیبریدی
صباغی هرنــدی با بیــان این که 
بخش عمده مصــرف آب در فرایند 
تولید شــرکت فوالد مبارکه برای 
خنــک کاری تجهیزات اســتفاده 
می شــود، ابرازداشــت: بــرای 
خنــک کاری تجهیــزات در ایــن 
صنعت از برج های تَر )کولینگ تاور( 
اســتفاده می شــود که با ۸ پروژه 
تعریف شــده فوالد مبارکه تا پایان 
۱۴۰۴، تمامــی کولینگ تاورهای 
اصلــی این شــرکت بــه برج های 
هیبریدی تبدیل می شوند و با انجام 
این کار، مصرف آب در فرایند تولید 
به میزان ۷۰ درصد کاهش می یابد. 
وی در پایان اضافــه کرد: با کاهش 
۷۰ درصدی مصــرف آب در فرایند 
تولید، چشم انداز فوالد مبارکه این 
اســت که علی رغم احداث نیروگاه 
هزار مگاواتی و اجــرای پروژه نورد 
گرم ۲، وابستگی فرایند تولید خود 
به آب رودخانه زاینده رود را تا سال 
۱۴۰۶ به صفر برساند و صرفاً برای 
مصرف آب شــرب از این رودخانه 

برداشت داشته باشد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که میزان مصرف آب خام به ازای هر تن تولید به ۲.۲ 
متر مکعب رسیده است، گفت: برداشت آب فوالد مبارکه از 
رودخانه زاینده رود در سال جاری به میزان ۴۲۸ لیتر بر ثانیه 
بوده که این عدد معادل ۱.۵ درصد از حوضه آبریز زاینده رود 
است، به عبارت دیگر فوالد مبارکه در سال جاری کمتر از ۱.۵ 
درصد از آب این حوضه را برداشت کرده که با تداوم پروژه های 
کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک درصد 

خواهد رسید.

۰6
 مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان گفت: امســال ۳۷ درصد 
آلودگی هوا وابسته به صنعت و ۳۳ درصد به علت حمل ونقل شهری 
است. درحال حاضر قریب به ۳۰ درصد از ظرفیت تولید برق در نیروگاه 
شهید منتظری با سوخت مازوت انجام می شــود که می تواند سهم 
آالیندگی بخش صنعت را افزایش دهد. به گزارش ایمنا، ایرج حشمتی 
درخصوص علت آلودگی هوا در شرایط کنونی، اظهار کرد: براساس 
مطالعات انجام شده، امسال ۳۷ درصد آلودگی هوا وابسته به صنعت 

و ۳۳ درصد به علت حمل و نقل شهری است. درحال حاضر قریب به 
۳۰ درصد از ظرفیت تولید برق در نیروگاه شهید منتظری با سوخت 
مازوت انجام می شود که می تواند ســهم آالیندگی بخش صنعت را 
افزایش دهد. وی اضافه کرد: از سویی براساس گزارش های هواشناسی 
در جو باال، ناپایداری هنوز اثر خود را نشان نداده است؛ بنابراین با توجه 
به اینکه از سال ۹۳ مازوت را در کالن شهر اصفهان نداشتیم و بعد از 
گذشت هفت سال سوخت مازوت شروع شده است، باید منتظر بمانیم 

و ببینیم اگر پایداری در سطح باال و پایین جو صورت بگیرد، بتوانیم به 
طور دقیق اعالم کنیم سهم آالیندگی ها چه میزان است.

مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان تاکید کرد: موضوع باز شدن 
مازوت، برعهده معاونت عمرانی استانداری است و در اختیار سازمان 
محیط زیست اصفهان نیست؛ اما پایش و نظارت مرتب را محیط زیست 
انجام می دهد و تمهیدات الزم را برای شرایط بحران و اضطرار در نظر 

می گیریم.

مدیرکل محیط زیست استان خبرداد

۳۰ درصد برق تولید با مازوت

 برق بوی مازوت 
می دهد

مدیــر پژوهشــکده انرژی 
دانشگاه اصفهان گفت: انرژی 
خورشــیدی در دســترس 
در ایــران که یکــی از منابع 
انرژی های تجدیدپذیر است، 
می تواند انــرژی الکتریکی و 
حرارتی مورد نیاز کل منطقه 

را تأمین کند.
احسان بنی اسدی با تأکید بر 
ضرورت استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر به عنوان یک منبع 
انرژی ارزان و قابل دسترس 
به ایســنا، گفت: اصلی ترین 
منبع انرژی های تجدیدپذیر 
در ایران خورشــید اســت. 
انرژی هــای بــاد، زیســت 
تــوده، جزر و مد اقیانوســی 
نیــز از دیگــر انرژی هــای 
تجدیدپذیــری اســت کــه 
در کشــور ما قابل دسترس 

هستند.
وی با بیان اینکه اســتفاده از 
سوخت های فســیلی منجر 
به تشدید آلودگی هایی شده 
که اثــرات جبران ناپذیری بر 
سالمت انسان و محیط زیست 
دارد، بر ضرورت اســتفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر تأکید 
کــرد و گفــت: انرژی هــای 
تجدیدپذیر نــه تنها موجب 
کاهش آلودگی های زیســت 
محیطی می شود، بلکه برای 
رفع مشــکالت تأمین برق و 
آب شرب نیز می توان از انرژی 
خورشــیدی اســتفاده کرد. 
همچنین با کمک انرژی های 
تجدیدپذیر می توان توســعه 

پایدار بخش انرژی را رقم زد.
مدیــر پژوهشــکده انرژی 
دانشگاه اصفهان خورشید را 
اصلی ترین منبع انرژی های 
تجدیدپذیــر معرفی و اظهار 
کرد: کشــور ایران به لحاظ 
وسعت و موقعیت جغرافیایی 
دارای شــدت تابش سالیانه 
خورشــیدی بیــن ۱۸۰۰ 
kWh ۲۲۰۰ در هر متر مربع 
اســت. به طوری که شــدت 
تابــش خورشــید در ایران 
بیش از پنج برابر بســیاری از 
کشــورهای اروپایی و برخی 
کشورهایی آسیایی است، اما 
سهم استفاده ما از این منبع 
انرژی، ناچیز است و به جرأت 
می توان گفت در کشور کمتر 
از پنج درصــد از انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده می شود.

بنی اســدی ادامــه داد: این 
درحالی اســت که بــا توجه 
به وسعت کشــور، در صورت 
استفاده از انرژی خورشیدی 
می توانیم نه تنها کشور، بلکه 
منطقه را تحت پوشــش قرار 

دهیم.
وی اضافه کرد: کشــورهای 
بسیاری به سمت استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر حرکت 
کــرده و در این راه ســرمایه 
گذاری هــای هنگفتی انجام 
داده اند. برای مثال کشورهای 
حاشیه خلیج فارس همچون 
امــارات، عربســتان و ... بــا 
ســرمایه گذاری باال و تأمین 
زیرساخت ها استفاده بسیاری 
از ایــن منبع انــرژی دارند. 
وســعت کشــوری همچون 
امــارات یــا ترکیــه از ایران 
بسیار کمتر است، درحالی که 
در زمینه اســتفاده از انرژی 
خورشــیدی از ایران جلوتر 

هستند.
بنی اسد افزود: آنچه تاکنون 
در کشــور در حوزه استفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
پیاده سازی شده، آغاز یک راه 
طوالنی است، اما توان استفاده 
بیشــتری داریم که البته در 
این راه مشکل اصلی، تأمین 

مالی پروژه ها است.

انرژی

ISFAHAN
N E W S

مدیر پژوهشکده انرژی دانشگاه اصفهان:

انرژی خورشیدی ایران 
قادر به تأمین انرژی 

منطقه است

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: 
ورودی سدها ۲۷ درصد کمتر از مدت مشــابه سال قبل شده و حجم 

موجود در مخازن سدها ۲۸ درصد کمتر از سال های قبل است.
جهانگیر عابدی کوپایی، اظهار کرد: براساس مطالعات IWMI، ایران در 
بین ۱۱۶ کشور از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد که نشان 

دهنده وضعیت نامناسب آن به لحاظ منابع آب است.
وی افزود: براساس این مطالعات ایران باید در سال ۲۰۲۵ برای حفظ 
وضع موجود بتوانــد ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل اســتحصال خود 
بیافزاید که این افزایش می توانــد از راه های مختلفی از قبیل مدیریت 

عرضه و تقاضای آب صورت گیرد.
عابدی با بیان اینکه باوجود فشارهای موجود بر منابع آب زیرزمینی، 
آن ها نقش مهمی در حفظ امنیت آب دارند، گفت: آب های زیرزمینی با 
تأمین ۳۶ درصد آب آشامیدنی و ۴۲ درصد آب کشاورزی، منبع اصلی 

آب شیرین در سطح جهانی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک ســوم جمعیت جهان در مناطق 
تحت تنش آبی زندگی می کنند، گفت: در بســیاری از این مناطق آب 

زیرزمینی، تنها منبع قابل اطمینان آب است.
عابدی با بیان اینکه در ایران ۵۵ درصد برداشــت های کشور به منابع 
زیرزمینی وابســته اســت، گفت: منابع آب زیرزمینی دو ذخیره دارد 
که شامل ذخیره ایستا حاصل هزاران سال و ذخیره پویا که به صورت 

انباشت ساالنه است.
وی با طرح این پرسش که چرا فشــار به آب زیرزمینی افزایش یافته 
اســت؟ توضیح داد: از یک ســو روند افزایش جمعیت و از سوی دیگر 
کاهش سرانه آب کاهش عامل این فشار بوده است، عالوه براینکه میزان 
بارندگی در بیســت سال گذشــته ۲۰ درصد کاهش یافته و سال آبی 

۱۳۹۹-۱۴۰۰، خشک ترین سال آبی در ۵۳ سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: ورودی ســدها ۲۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 
شده و حجم موجود در مخازن سدها ۲۸ درصد کمتر از سال های قبل 

است.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره 
به افزایش تعداد چاه های کشــور از ۴۷ هزار حلقه به ۷۶۳ هزار حلقه، 
اظهار کرد: میزان برداشت ساالنه از منابع آب های زیرزمینی از طریق 
چاه ها، از ۹ میلیارد متر مکعب، به ۴۷ میلیارد متر مکعب رسیده و تعداد 

چاه ها ۱۶ برابر و میزان برداشت ۵ برابر شده است.
عابدی با تاکید براینکه وضع قوانین نامناســب به برداشــت بی رویه 
آب های زیرزمینی کمک کرده اســت، تصریح کــرد: ۴۵ درصد کل 
چاه های موجود در کشور غیرمجاز است. بیش از ۱۵۰ هزار پروانه برای 

چاه های غیر مجاز صادر شده است.
این استاد دانشــگاه صنعتی با اشــاره به آمار وزارت نیرو، توضیح داد: 
کسری مخزن سالیانه منابع آب زیرزمینی طی ۴۳ سال آبی اخیر نشان 
می دهد که بعد از سال ۱۳۵۷ تقریباً هرساله مقدار تخلیه از منابع آب 
زیرزمینی از مقدار تغذیه آنها بیشــتر بوده و از حجم ذخیره استاتیک 

آنها کاسته شده است.
وی افــزود: کمبود آب ایــران در قرن ۲۱ با خشکســالی های مکرر و 
تغییرات آب و هوایی تشــدید شده اســت. به طور متوسط ۵۶ درصد 
از ظرفیت مخازن سدهای ایران از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ خالی بود و 
این باعث افزایش فشار به آب های زیرزمینی می شود. در نتیجه، ایران 
در کنار کشــورهای ایاالت متحده، چین، هند و عربستان سعودی در 
میان کشورهایی با بیشترین میزان تخلیه آب های زیرزمینی در قرن 

۲۱ قرار گرفت.
عابدی با اشــاره به آمار مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 
گفت: در ۱۵ ســال اخیر هیچگاه مخازن سدها در کشور به طور کامل 

پر نبوده است.
وی تأکید کرد: نکته مهم قابل توجه این است که علیرغم افزایش تعداد 
چاه ها در کل دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، مقدار تخلیه در کل دوره افزایشی 
نبوده و از یک زمان به بعد تقریباً ثابت می شــود. علت این است منابع 
آب زیرزمینی به حداکثر ظرفیت آبدهی خود رسیده و ظرفیت تخلیه 

اضافی را ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بزرگ ترین مجتمع فوالدسازی ایران 
به همراه ۱۴ شرکت فوالد در استان به اصفهان است و تولید بیش از ۶۰ 
درصد فوالد کشور را دراختیار داریم، توضیح داد: ۴ شرکت پتروشیمی 
و ۴ نیروگاه ســیکل ترکیبی و ۵۵۰ صنعت آالینده در استان اصفهان 
وجود دارد که ۴۵۰ صنعت آن در شــعاع ۵۰ کیلومتری و در ۶ درصد 

مساحت استان است.
عابدی با تاکید براینکه ۱۶ زیرحوضه از ۳۰ زیرحوضه کشور با شوری 
مواجه است، تصریح کرد: در زیر حوضه گاوخونی مشاهده می شود که 
۲/۷۹ کیلومتر مکعب در طی این ۱۴ سال تحلیل رفته است. به عبارت 
دیگر آبخوان های زیرحوضه گاوخونی هر ســال با سرعت زیاد، تخلیه 

می شود.
وی عوامل ایجاد فرونشست را براســاس آمارهای جهانی، ۲۳ درصد 
طبیعی و ۷۷ درصد علل انسانی اعالم کرد و گفت: ۶۰ درصد برداشت 

بی رویه از آب های زیرزمینی دلیل فرونشست است.
 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 
۲۰ میلیون نفر در کشور با این پدیده مواجه هســتند و ایران رتبه ۴ 
فرونشست در دنیا را در اختیار دارد و در میان شهرهای کشور، اصفهان، 
تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین میزان فرونشست 
را دارند. وی در توضیح راهکارها برای جلوگیری از میزان فرونشســت 
گفت: مسدودکردن چاه های غیرمجاز، برقی کردن چاه ها، نصب کنتور 
حجمی روی چاه ها، کاهش مجوز برداشت، خرید چاه های کم بازده و 
تغذیه مصنوعی آبخوان های محصور راهگشــا است. باید با اکتشافات 
زمین شناسی مشخص شود الیه های تغذیه ناحیه تحت فشار در چه 

قسمتی است.

 گفت و گو

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

کشاورزی رقیب آب های زیرزمینی

اقتصاد استان

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

سهم شرکت از آب زاینده رود ۱.۵ درصد است

ارزیابــی مراقبتــی گواهینامه تأیید صالحیــت مدیریت 
آزمایشــگاه مرکزی شــرکت در ۲۳ دی ماه توســط تیم 
ارزیابان مرکز ملی تأییــد صالحیت ایران با موفقیت انجام 

شد.
علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در 
مراســم افتتاحیه این ارزیابی به نقــش و جایگاه کارکنان 
شرکت اشــاره نمود و گفت: ذوب آهن اصفهان با شرایط و 
مشکالت ســخت کنونی همواره توانسته است منشاء ارائه 

خدمات ارزشمندی به جامعه صنعت فوالد کشور باشد.
، مدیر آزمایشــگاه مرکزی نیز گفت: این ارزیابی توســط 
تیم ارزیابان مرکز ملی تأیید صالحیت ایران به دو صورت 
حضوری و آنالین برگزار گردید که در فاز آنالین با ارسال 
مدارک مورد نیاز، بخشی از آزمون های تحت دامنه تأیید 
صالحیت آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی، 
اولین ارزیابی از آزمایشــگاه مرکزی بــر مبنای ویرایش 
ISO/IEC-۲۰۱۷ ۱۷۰۲۵ بود کــه با موفقیت و ذکر چند 
مورد توصیه در راستای بهبود و اقدامات اصالحی الزم برای 

برطرف نمودن عدم انطباق های جزیی انجام گردید.
محمود پوری شعبان همچنین بر سطح و اهمیت گواهینامه 

تأیید صالحیت آزمایشــگاه مرکزی در فروش محصوالت 
کارخانــه و اخــذ گواهینامه های مجوز صــادرات به اروپا 

)همانند گواهینامه های CE,CARES( تأکید کرد.
فرخ نجف زادگان، ســرارزیاب مرکز ملی تأیید صالحیت 
ایران نیز از مجموعه آزمایشــگاه های ذوب آهن اصفهان 
به عنوان آزمایشگاه های شناخته شده و مطرح در صنعت 
فوالد کشــور یاد نمود و مجموعه اقدامات انجام شــده در 
راستای ارتقاء سیستم کیفیت آزمایشگاه ها را ارزنده و قابل 

تقدیر توصیف کرد.
مهدی مهری، مســئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی نیز در 
تکمیل این خبر گفت: با توجه به تغییر ویرایش استاندارد 
ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از ویرایش ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷، بنا بر ابالغیه 

مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، مدیریت آزمایشگاه مرکزی 
با تعریف پروژه مشترک با آزمایشگاه کالیبراسیون مدیریت 
اتوماسیون و ارتباطات، ارتقاء سیستم کیفیت در دستور کار 
قرار گرفت و پس از انتخاب مشاور، مجموعه اقدامات الزم 
با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز، تدوین 
مدارک شــامل نظامنامه وروش هــای اجرایی به صورت 
مشترک با کمیته راهبری آزمایشگاه کالیبراسیون از ابتدای 
سال جاری آغاز و پس از ۱۰ ماه از آغاز پروژه، تغییر ویرایش 
در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها با تدوین مدارک 
و سوابق، برگزاری ممیزی داخلی و جلسه بازنگری مدیریت 
انجام شــد و با انجام ارزیابی مراقبتی صورت گرفته توسط 
تیم ارزیابان مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، نقاط قوت و 

قابل بهبود مورد شناسایی قرار گرفت. 
وی بــه تفاوتهای مهــم در دو ویرایــش ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ 
استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اشاره نمود و افزود: در ویرایش 
جدید، ساختار الزامات استاندارد در مقایسه با ویرایش قبلی 
به طور کلی بازنگری شــده و رویکرد مبتنی بر شناسایی 
ریســک و فرصت را در فعالیت های آزمایشگاه مورد تاکید 

قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

موفقیت آزمایشگاه مرکزی درارزیابی مراقبتی گواهینامه تأیید صالحیت

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان گفت: در ۱۰ ماه امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها 
شده در معابر شهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شده 
و ۳۴۳ خودروی فرسوده رها شده جمع آوری 

شده است. 
روح اهلل ابوطالبــی ضمن ارائه گزارشــی از 
عملکرد اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری در ۱۰ ماه ســال جاری، 
اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری 
از تخلف ســد معبر ۲۴ هزار و ۵۹۸ تذکر و 
هفت هزار و ۵۸۷ اخطاریه صادر و رفع تخلف 
 ۲۲ هزار و ۶۸۵ متصدی صنف انجام شــده 

است.
وی ادامه داد: در بخــش جلوگیری از نصب 
تابلوهای غیرمجاز تعداد پنــج هزار و ۵۹۷ 

اخطاریه صادر و دو هــزار و ۴۰۱ مورد نصب 
تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ ماه 
امسال در راســتای جمع آوری خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر ۶۸۶ اخطاریه 
صادر شده و ۳۴۳ خودروی فرسوده رها شده 
جمع آوری شده اســت، گفت: در این مدت 
۵۸۸ نفر دســت فروش و ۳۸۵ نفر متکدی 

ساماندهی شده اند.
وی افزود: در ۱۰ ماه ســال ۱۴۰۰ در بخش 
کنترل ساختمان در راســتای جلوگیری از 

ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی 
متخلف یا بــدون مجوز و پروانــه از مواردی 
ماننــد افزایش طبقــات یک هــزار و ۲۹۲ 
ســاختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز سه 
هزار و ۴۵۰ ســاختمان، تبدیل وضعیت یک 
هزار و ۲۳۵ ســاختمان و فعالیت ۱۳ هزار و 
۴۸۰ کارگاه ســاختمانی متخلف جلوگیری 

شده است.
ابوطالبی با اشــاره به اقدامات این حوزه در 
بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح 
شهر )پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد 
معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در 

این راستا ۱۳ هزار و ۵۶۱ مورد اخطاریه صادر 
شــده و یک هزار و ۶۰۰ کارگاه ساختمانی 

متخلف تعطیل شده است.
وی ادامه داد: در این مدت در راستای اجرای 
بند ۲۰ قانون شــهرداری ها مبنــی بر رفع 
مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق 
اجرای تمهیــدات و تعطیلی، ۴۱۰ رأی اجرا 
شد. ۶۴۸ رأی نیز بر اســاس بند ۱۴ قانون 
شــهرداری ها مبنی بر رفع خطــر از بناهای 
حادثه آفرین، چاله ها و اشیای مشرف بر معابر 

عمومی اجرا شده است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در ۱۰ ماه 
نخست سال جاری در راســتای اجرای ماده 
۱۱۰ قانون شهرداری ها یک هزار و ۸۱۰ رأی 

اجرا شده است.

در ۱۰ ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری ۳۴۳ خودروی فرسوده در شهر اصفهان



 آخرین ارزیابی کیفی صورت گرفته از خودروهای سواری تولیدی 
آذر ماه ســال جاری نشــان می دهد که در ۳۱ مدل خودروهای 
تولیدی این ماه، سه خودرو حائز پنج ستاره، ۹ خودرو حائز چهار 
ستاره، یک خودرو حائز دوستاره و الباقی )۱۸ مدل خودرو( حائز 
سه ستاره شده اند. طبق ارزیابی صورت گرفته در سطح قیمتی ۱ 
تنها به خودرو تیگو ۷ مدیران خودرو اشاره شده که سه ستاره از پنج 
ستاره کیفی را به خود اختصاص داده است. در خودروهای در سطح 
قیمتی ۲، دو محصول تازه گروه بهمن موتور، دیگنتی و فیدلیتی 
 S۷ توانسته اند پنج ستاره کیفی را کسب کنند. پس از آن ها، هایما
اتوماتیک )ایران خودرو خراسان( و SWM G۰۱F )سیف خودرو( 

چهار ستاره کیفی را کسب کرده اند.
SWM G۰۱F برای اولین بار چهار ستاره کیفی را به خود اختصاص 

داده و براین اســاس ارتقای کیفی داشته اســت. در همین سطح 
قیمتی، محصوالتی همچون آریزو ۶، آریزو ۵ توربو، تیگو ۵، جک 

S۳ و جک S۳ )بهمن موتور( سه ستاره ای شده اند.
 MVM X۳۳ همانطور که اشاره شــد، در ارزیابی این ماه خودروی
X نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و توانســته دو ستاره از پنج ستاره 

کیفی را کسب کند.
در ســطح قیمتــی ۳ خودروهای ســواری، دو محصــول دیگر 
مدیران خودرو یعنــی MVM X۲۲ و MVM ۳۱۵ پالس اتوماتیک 
)برای اولین بار( مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و ســه ســتاره ای 

شده اند.
در ارزیابی ســطح کیفی خودروهای تولیدی ســواری در نهمین 
ماه امســال در ســطح قیمتی ۴، دناپالس توربواتوماتیک با پنج 

ســتاره کیفی در صدر جدول کیفی قرار گرفتــه و پس از آن پژو 
۲۰۷ پانوراما، دناپالس، تارا و شاهین موفق به کسب چهار ستاره 
کیفی شــده اند.همچنین در ســطح قیمتــی ۴، خودروهای پژو 
۲۰۶، راناپالس، ســورن پالس )ایران خودرو تبریــز(، پژو پارس 
)ایران خودرو مازندران، خراســان، فارس و کرمانشاه(، پژو ۴۰۵ 

)ایران خودرو خراسان( و سمند تبریز سه ستاره ای شده اند.
 S در نهایت نیز در ســطح قیمتی ۵، خودرو کوییــک و کوییک
)ســایپا( و همچنین کوییک پارس خودرو چهار ســتاره کیفی را 
کســب کرده اند. پس از آن ها، کوییک R )تولیدی پارس خودرو(، 
تیبا ۲ )ســایپا(، تیبا )سایپا-سیتروئن( و ســاینا کاشان )سایپا-

 سیتروئن( در رده خودروهای با سطح کیفیت سه ستاره کیفی قرار 
گرفته اند.
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 آخرین ارزیابی کیفی صورت
 گرفته در صنعت خودرو اعالم شد:

 تولیدات داخلی
 اغلب ۳ ستاره ای

ســلبریتی آمریکایــی در برنامــه 
Tonight Show خبر عرضه کالکشــن 
NFT جدیدش را اعــالم کرد. »پاریس 
هیلتون« همچنان یکی از حامیان مهم 
دنیای متاورس محســوب می شود. او 
معتقد است در آینده ای نه چندان دور 
مهمانی ها، قرارهای مالقات، رویدادهای 
تفریحی و … در متاورس برگزار خواهد 
شــد. اخیراً هیلتون به عنوان مهمان در 
برنامه Tonight Show حضور داشــت 
و پیرامــون NFT ها و دنیــای متاورس 
صحبت کــرد. هیلتون اعــالم کرد به 
زودی اولین مجموعــه NFT خود را با 
 Origin روی پروتکل Super Plastic نام
عرضه خواهد کرد. سوپر پالستیک یک 
شــرکت فعال در حوزه اســباب بازی و 

کلکسیون های دیجیتال است.
 Forever او از کالکشن جدیدش با عنوان
Fairytale رونمایی کرد. این کالکشــن 
مجموعه ای از خاطرات مشترک هیلتون 
و همسرش است. او سپس اولین توکن 
NFT این مجموعه را بــه جیمی فالون 
)مجری برنامــه( و NFT های دیگر را به 
 Forever مهمانان هدیــه داد.مجموعه
 NFT اولین کالکشن مبتنی بر Fairytale
پاریس هیلتون اســت. با ایــن وجود او 
 NFT مدت ها است در حوزه توکن های
فعالیت دارد. در آوریل ۲۰۲۱، هیلتون 
توکن NFT خود را به قیمت ۱.۱ میلیون 
 Iconic دالر فروخت. نــام این توکــن

Crypto Queen بود.
حدود ۲ ماه پیش هیلتون در مصاحبه با 
نشریه گاردین گفته بود که از سال ۲۰۱۶ 
سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال را 
آغاز کرده اســت. از آن زمان تا به امروز، 
او یــک کالکشــن NFT گــران قیمت 
شامل ۱۴۱ اثر را جمع آوری کرده. این 
 Bored مجموعه آثاری از کالکشن های
 Steve Aoki و Ape،works by Grimes
در خود جای داده اســت.این خواننده 
پاپ در ماه های اخیر به یکی از حامیان 
اصلی و سرســخت متــاورس تبدیل 
شــده اســت. جزیره Paris World در 
شب ســال نو ۲۰۲۱ در پلتفرم آنالین 
Roblox رونمایی شــد. او در ۲۱ ژانویه 
به خبرگــزاری بلومبرگ گفت: من فکر 
می کنم برای مردم مهم است که عالوه 
بر دنیای فیزیکی در دنیای دیجیتال نیز 

حضور داشته باشند.
جزیره Paris World شــامل یک پارک 
تفریحی، باغ وحــش حیوانات خانگی، 
کلوپ شــبانه و عمارتی بزرگ اســت. 
کاربران در این جزیره مجازی می توانند 
لباس هایی را از فروشگاه خریداری کنند 
یا دقایقــی در قایق تفریحــی هیلتون 

بنشینند.
طبق آمار منتشر شده از سوی موسسه 
Roblox، تا به امروز Paris World حدود 
۶۳۹۰۰ کاربر را جــذب خودش کرده 
 ALDC Studio است. در مقابل، پلتفرم
که توســط مجموعه Roblox توســعه 
داده شده است نزدیک به ۳۰.۵ میلیون 
کاربر دارد. این پلتفرم با الهام از شــوی 
تلویزیونی Dance Moms ساخته شده 
است. این شوی تلویزیونی محصول کشور 

آمریکا است.
هیلتون بیش از ۵۵ میلیون دنبال کننده 
در شــبکه های اجتماعی )اینستاگرام، 
توییتر، فیس بوک، اسنپ چت و یوتیوب( 
دارد. او معتقد است با وجود استقبال کم 
کاربران از جزیره اش در دنیای متاورس 
اما امیدواری زیادی نسبت به آینده وجود 
دارد. او در مصاحبه ای گفت: من می بینم 
روزی را کــه Paris World به مقصدی 
برای رویدادهای مختلف مثل ولنتاین، 

هفته مد و … تبدیل می شود.
این ســلبریتی میلیونر پس از موفقیت 
شــوی تلویزیونی The Simple Life در 
سال ۲۰۰۳ به شهرت رســید. او اخیراً 
یک برنامه جدید به نام Paris in Love و 
یک پادکست به نام This is Paris منتشر 

کرده است.

»پاریسهیلتون«جدیترین
وپایکارترینسلبریتیمتاورس:

بهزودیهمهاینجاهستند

رمـزارز
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مریمیادگاری:    بیست و چهارمین 
ســال همایش شــرکت های برتر ایران 
برگزار شــد و شرکت ســرمایه گذاری 
صدرتامین، رتبه اول از نظر بهره وری کل 
عوامل در گروه شرکت های چند رشته ای 
صنعتی و رتبه اول از نظر بازده فروش در 
گروه چند رشته ای صنعتی را کسب کرد.

بیســت و چهارمیــن ســال همایش 
شــرکت های برتر ایران )IMI-۱۰۰( با 
حضــور مقامــات کشــوری و مدیران 
شــرکت های برتر ایران در محل سالن 
همایش های صدا و ســیما برگزار شــد 
و شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین، 
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در 
گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی 
و رتبه اول از نظر بــازده فروش در گروه 
چند رشــته ای صنعتی را کســب کرد. 
سعید عبودی، رئیس هیات مدیره و غالم 
رضا ســلیمانی، مدیرعامل صدرتامین 
بــه نمایندگی از مجموعــه صدرتامین 
وابسته به شستا در مراسم حاضر و لوح و 
تندیس برترین شرکت از نظر بهره وری 
را دریافت کردند. شــرکت های معدنی 
امالح ایــران به عنوان رتبــه اول از نظر 
شــاخص بازده فروش در گروه اکتشاف 
و استخراج و مس شهید باهنر نیز موفق 
شدند در جمع شــرکت های برتر ایران 

قرار گیرند.
صدرتامیــن بــا ۱۶ شــرکت مدیریتی 
بورسی و غیر بورســی شامل ذوب آهن 
اصفهان، زغال ســنگ پــروده طبس، 
مس شــهید باهنر، معدنی امالح ایران، 
صنایع خاک چینی ایران، پشــم شیشه 

ایران، فرآورده های نســوز ایران، کاشی 
الوند، کاشی ســعدی، لعابیران، توسعه 
معادن پــارس تأمین، توســعه معادن 
طالی کردستان، توسعه تعالی صدرفردا، 
اکتشــاف و حفاری صدرتامین، صنایع 
ســرام آرا و ایپیکو توانست طی ۳ سال 
گذشته دســتاوردهای گسترده ای را به 

دست آورد.
اخذ پروانه بهر برداری معدن دولومیت 
نهاوند، عملیاتی کردن برداشت از معدن 
و احداث کارخانه طالی کردستان، اخذ 
گواهی کشف یکی از بزرگترین معادن 
طالی کشور در سیستان و بلوچستان، 
انجام مطالعات اکتشــافی تکمیلی در 
معدن پلی متال طالمســی انارک، اخذ 
مجوز ۲ محدوده معدنی توسط شرکت 

زغال پرورده طبس، و اخــذ پروانه بهر 
بــرداری معــدن بتونیــت، راه اندازی 
شرکت مهندسی اکتشــافی و حفاری، 
راه اندازی اولین شــتابدهنده معدن و 
صنایع معدنی در ایران ســرایان و .... از 
جمله دستاوردهای هلدینگ در حوزه 
معدن اســت. همچنین شــرکت ذوب 
آهن اصفهان در طی ۳ ســال گذشــته 
توانســت عالوه از خروج زیان انباشته 
که ســالیان ســال به یکی از بزرگترین 
چالش ها برای این شرکت تبدیل شده 
بود، حاشیه سود ۱۰ درصدی را به ثبت 
برساند و کشور را در زمینه تولید ریل به 
خودکفایی برســاند. صدرتامین تالش 
دارد تا پایان ســال پروژه هــای ملی از 
جمله پــروژه تولید انواع بلــوک و پانل 

ســبک گازی و مالت خشــک، پروژه 
فرآوری مواد اولیــه جمبزه، تأمین مواد 
اولیه صنعت نســوز و پــروژه دولومیت 
نهاوند، اجرای پروژه معدن طالی قلقله 
کردستان پس از یک دهه، پروژه معدن 
طالی سیســتان و بلوچســتان، پروژه 
احداث کارخانه تولید سولفات پتاسیم و 
کلرید کلسیم، پروژه تولید کاغذ سنگی 
با چشــم انداز تکمیــل زنجیره آهک و 
برخی پروژه های دیگر در مناطق محروم 
و کمتــر برخوردار بــه ارزش بیش از ۲ 
هزار میلیارد تومان و اشتغال زائی بیش 
از ۵۰۰ نفر را به بهره برداری برســاند. 
همچنین سرمایه هلدینگ صدرتامین 
از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد تومان به ۳۱۰۰ 
میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۹ رسید. 
تاصیکو از نمادهــای اطمینان بخش و 
مؤثر در بازار ســرمایه اســت و ارقام به 
ثبت رسیده حاصل تالش کار تیمی در 
ستاد صدرتامین، مدیران، هیات مدیره 
ها و کارگران زحمتکش شــرکت های 
تابعه بوده اســت به طوری که با بررسی 
اعداد و اعــالم آن در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ 
و در مجمع عمومی صدرتامین نشــان 
از رشــد ۵۶۵ درصدی ارزش پورتفوی 
بورسی هلدینگ از مبلغ ۷.۰۴۳ میلیارد 
تومان در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۸ 
به مبلــغ ۴۶.۸۶۱ میلیــارد تومان در 
اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ و رشد ۵۰۱ 
درصدی ارزش کل بازار هلدینگ از مبلغ 
۵.۰۹۴ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۸ به 
مبلغ ۳۰.۶۵۹ میلیارد تومان در خرداد 

۱۴۰۰ دارد.

در بیست و چهارمین سال برگزاری همایش شرکت های برتر ایران اعالم شد:

ایست صدر تأمین در رتبه اول بهره وری و بازدهی فروش
پابهتوپشدنارزهایدیجیتالدرمستطیلسبز

پولکاداتبارساییشد!
حسینمحزونیه:   فوتبــال و رمزارزها هر روز به هم نزدیک ترمی شوند. این مطلب 
دیروز هم با خبر تازه ای آپدیت شد؛ پولکادات بارسایی شد. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا، 
یکی از معروف ترین و پرطرفدارترین تیم های فوتبال در سراسر جهان، به تازگی به دنبال 
انتخاب اسپانسر پیراهن ورزشی خود است. این تیم فوتبال، برای انتخاب اسپانسر، با دو 
گزینه روبرو است و هنوز کامالً مشخص نشده است که کدام را انتخاب خواهد کرد. یکی از 
انتخاب ها، پروژه پولکادات و دیگر رسانه موزیکی اسپاتیفای )Spotify( است. اسپاتیفای 
یکی از پرکاربردترین شبکه های پخش و دانلود موزیک است و طرفداران زیادی نیز دارد. 
اسپانسر فعلی تیم فوتبال بارسلونا، شرکت راکوتن است. همان طور که مشاهده کرده اید بر 
روی پیراهن های بازیکنان بارسلونا، کلمه Rakuten هک شده است. قرارداد شرکت ژاپنی 
راکوتن و باشگاه ورزشی بارسلونا تا پایان ماه ژانویه است و به همین دلیل بارسلونا به دنبال 
اسپانسر جدید می گردد.طبق خبرهای منتشر شده، پروژه بالکچینی پولکادات یکی از 
انتخاب ها است. پولکادات یک پروژه مطرح مبتنی بر تکنولوژی های بالکچینی است که 
هم اکنون قابلیت انجام دادن ۱۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه را دارد و انتظار می رود در آینده ای 
نزدیک این عدد را به ۱ میلیون تراکنش در ثانیه هم برســاند. سرویس پخش موسیقی 
اسپاتیفای، رقیب پروژه پولکادات است که شانس زیادی هم برای انتخاب شدن دارد. با 
این حال هئیت مدیره تیم بارسلونا اعالم کرده اند که در حال بررسی این دو نهاد هستند تا 
بتوانند بهترین انتخاب را برای باشگاه انجام دهند. یادمان هست که همین چند سال پیش 
بود که انتقال داوید دخیا به رئال مادرید به دلیل کندی دستگاه فکس شکست خورد اما 

اکنون بسیاری از فوتبالیست ها دستمزد ساالنه خود را با ارز دیجیتال دریافت می کنند.
دیوید بارال، مهاجم سابق رئال مادرید اولین کسی بود که دستمزد خود را با بیت کوین 
دریافت کرد. تیم فوتبال dux در توئیتر خود اعالم کرد که او اولین کسی بود که دستمزد 
خود را با بیت کوین دریافت کرد و حاال هم راضی اســت. اگرچه بارال اولین کسی بود که 
مبلغ قرارداد خود را با بیت کوین دریافت کرد اما او تنها بازیکن فوتبال عالقه مند به ارزهای 
دیجیتال نیست. باشگاه ایتالیایی Rimini FC حدود ۲۵ درصد از سهام خود را با راه اندازی 
یک ارز دیجیتال اختصاصی به طرفداران خود فروخت. پرداخت حقوق بازیکنان با بیت کوین 
در هلند امری طبیعی است و حتی در مقاطعی برخی از بازیکنان لوگوی بیت کوین را روی 

پیراهن خود چاپ کرده بودند.

خبرویژه
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اقتصاد

توسعه

رییسدبیرخانهشورایبرنامهریزیوتوسعهاصفهانخبرداد:

واگذاری12طرحعمرانینیمهتمامبهبخشخصوصیطیسهسال
 رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه اصفهان 
گفت: ۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام با سرمایه گذاری ۲۴۲ 
میلیارد تومان در سه سال گذشته به بخش خصوصی - 

تعاونی در این استان واگذار شده است.
احمد فروزنده افزود: طرح های واگذار شــده در قالب 
ماده ۲۷ قانون الحــاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه در 
استان اصفهان شــامل زمین چمن مصنوعی آران و 
بیدگل، تکمیل خانه تنیس اصفهان، تکمیل ســالن 
پرورش اندام و زمین اســکیت، تکمیل زمین چمن و 
احداث سالن چند منظوره بهارستان، ورزشگاه زیاد آباد، 
ورزشگاه ونداده، شمشیر بازی زنده یاد روزبه سرهنگ 
پور، استخر خوانسار، استخر فریدن، پناهگاه داالنکوه، 

مرکز آموزش جنت و فاضالب نطنز است.
وی گفــت: واگــذاری طرح های عمرانــی به بخش 
خصوصی - تعاونی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و 
تبصره ۱۹ قانون بودجه اصفهان و در سال های ۱۳۹۷ 
تا ۱۳۹۹ انجام شد که این استان رتبه نخست کشوری 
را در واگــذاری طرح ها ازنظر میزان ســرمایه گذاری 

کسب کرد.
رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
اصفهان بابیان اینکه از سال ۱۳۹۷ با اجرای آیین نامه 
تبصره ۱۹ و ماده ۲۷ قانون الحــاق ۲ بودجه، امکان 
واگــذاری طرح هــای عمرانی نیمه تمــام به بخش 
خصوصی فراهم شد، اظهار داشــت: این کار با توجه 
به طوالنی شــدن دوره ســاخت برخــی از طرح ها و 
وجود حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی 

نیمه تمام انجام شد.
وی تأکید کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در 
توســعه و بهره برداری از طرح های تملک دارایی های 
ســرمایه ای با توجه به بزرگ شدن بدنه دولت و سهم 
بسیار زیاد اعتبارات هزینه ای که به تبع آن اعتبارات 
عمرانی موجود کفایت الزم را برای تکمیل طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای در زمان پیش بینی شده 

ندارد، ضروری است.
فروزنده ایجاد فرصت و زمینه مناســب برای حضور و 
شکوفایی بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد 
کشور و ایفای نقش حمایتی دولت برای توانمندسازی 
و بلوغ بخــش خصوصی را ازجمله اهــداف واگذاری 
طرح های عمرانی دولتی نیمه تمام در قالب تبصره ۱۹ و 

ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ بودجه عنوان کرد.
وی بابیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند همه کاالهای 
عمومی و زیرســاخت ها را تولید کنــد، تصریح کرد: 
دولت باید زمینه مناسب برای استفاده از ظرفیت های 
بخش عمومی و خصوصی در ایجاد زیرســاخت ها را 
فراهم کند به همین دلیل در سال های اخیر با افزایش 
بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی دوچندان شــد.فروزنده با اشاره به 

اینکه در سال ۱۳۹۷ همگام با تصویب تبصره ۱۹ در 
قانون بودجه در استان اصفهان چهار طرح نیمه تمام 
با سرمایه گذاری ۳.۵ میلیارد تومان به بخش خصوصی 
واگذار شــد، اضافه کرد: در ســال ۱۳۹۸ نیز باوجود 
افزایش قیمت ها و باال بودن ریسک سرمایه گذاری، پنج 
طرح نیمه تمام با سرمایه گذاری ۲.۳ میلیارد تومان به 

بخش خصوصی واگذار شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ نیز سه طرح نیمه تمام با 
مجموع سرمایه گذاری ۲۳۶ میلیارد تومان به بخش 
خصوصی واگذار شــد که این کار با توجه به افزایش 
قیمت ها، شــیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه 

درخور توجه است.
رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال ۹۹ این استان با جذب ۱۸ میلیارد 
تومان اعتبار در قالب کمک های فنی و اعتباری، نقش 
مهمی در کاهش اثرات تورمی بر ســرمایه گذاری در 
طرح های دولتی ایفا کرد، گفت: اداره ورزش و جوانان 

بیشترین سهم را در طرح های واگذارشده دارد.
وی بابیان اینکه باوجود پیگیری هــای زیاد برخی از 
مدیران از واگذاری طرح ها به بخش خصوصی استقبال 
نداشتند، افزود: اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان برای عملیاتی کردن مشارکت عمومی و 

خصوصی ضروری است.
این کارشــناس همچنین یکی از موارد ضروری برای 
مشــارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت ها را 
ثبات در تصمیم گیری در بخش های ارزی، گمرکی، 
قوانین کار و نرخ های تعرفه مربوط به خدمات دانست و 
تصریح کرد: بی ثباتی و عدم شفافیت در این بخش ها، 
تصمیم گیری را برای مشــارکت بخش خصوصی با 
مشکل مواجه می کند و خطرپذیری مشارکت را افزایش 
می دهد. وی، تصویب قوانین حمایت کننده از مشارکت 
بخش خصوصی، متنوع ســازی حمایت های مالی و 
توانمندسازی بخش خصوصی را از دیگر موارد ضروری 
برای مشــارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای 

طرح های زیرساختی و عمرانی عنوان کرد.
فروزنده بابیان اینکه جذب مشارکت بخش خصوصی 
در اجرای طرح های نیمه تمام در سال ۱۴۰۰ در قالب 
ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ انجام شــد، خاطرنشان کرد: 

گزارش نهایی آن در سال آینده تهیه و ارائه می شود.
در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجــه به دولت اجازه داده 
شــد برای طرح های منتخب جدیــد و نیمه تمام )با 
اولویت طرح های نیمه تمام( و بهره برداری طرح های 
تکمیل شــده یا در حال بهره برداری در قالب ســاز و 
کار مشــارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد 
انواع قرارداد )ازجمله واگذاری، مشــارکت، ساخت و 
بهره برداری یا برون سپاری( با بخش خصوصی و تعاونی 

اقدام کند.

گزارشتصویری

بازدیدمعاونانرژیسازمانپدافندغیرعاملکشورازتاسیساتآبفایاستاناصفهان
اخباراصفهان:    معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور و هیات همراه از تاسیسات صنعت آب شرب استان اصفهان بازدید کردند. در این بازدید که با هدف بررسی 
مشکالت موجود در حوزه تامین آب شرب و لزوم تکمیل سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ صورت گرفت، عبدالرحمن کشوری معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و هیات همراه از محل تصفیه خانه ورپشت )سامانه دوم آبرسانی(، سد چم آسمان، تصفیه خانه آب بابا شیخعلی، چاه های فلمن و مرکز تله متری و تله کنترل شرکت 
آبفای استان اصفهان بازدید کردند.  در پایان نیز در جلسه جمع بندی  شورای پدافند غیرعامل استانداری که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، مدیر کل 

پدافند غیرعامل و مدیرکل مدیریت بحران استان تشکیل شد بر ضرورت تکمیل و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ تاکید به عمل آمد. 
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یک خودرو پرنده آینده نگرانه که 
می تواند تا ارتفــاع ۲.۴ کیلومتر 
اوج بگیرد و ســرعتی بالغ بر ۱۶۰ 
کیلومتر بر ساعت داشته باشد یک 
قدم به فروش تجــاری نزدیک تر 
شــد. خودرو دو حالته »ایرکار« 
)AirCar( که می توانــد در کمتر 
از ســه دقیقه از خودرو به هواپیما 
تبدیل شود اکنون پس از گذراندن 
آزمایش های ایمنی در اسلوواکی 
به طــور رســمی گواهــی پرواز 
دریافت کرده اســت. این هواپیما 
پس از ۲۰۰ بار برخاســتن و فرود 
طی یک آزمایش پرواز دقیق ۷۰ 
ساعته براساس اســتانداردهای 
آژانس ایمنــی هوانــوردی اروپا 
موفق به دریافت گواهی پرواز شد. 
سازندگان »ایرکار« می گویند که 
آزمایش های آن شامل طیف کاملی 
از مانورهای پــروازی و عملکردی 
اســت و همچنیــن افزودند که 
این هواپیما پایداری اســتاتیک و 
دینامیک شــگفت انگیز در حالت 
هواپیما از خود نشــان داد. آن ها 
می گویند که فرآیند برخاســتن 
و فــرود این خودرو پرنــده بدون 
نیاز به هدایت خلبان انجام شــده 
است. اکنون که این هواپیما گواهی 
پرواز خود را از سازمان حمل و نقل 
اســلوواکی دریافت کرده اســت، 
سازندگان آن می گویند که انتظار 
می رود مدل تولیدی جدید آن ۱۲ 
ماه دیگر گواهی دریافت کند. هنوز 
قیمت فروش این خــودرو پرنده 
اعالم نشده است اما حداکثر تا سال 
آینده می توان شــاهد پرواز آن در 
آســمانها و حرکت آن در جاده ها 
بود. پروفسور »اســتفان کلین« 
)Stefan Klein(، مخترع »ایرکار« 
و سرپرست تیم توسعه و آزمایش 
آن می گوید: مجوز »ایرکار« درهای 
جدیدی به روی تولیــد انبوه این 
خــودرو پرنده بســیار کارآمد باز 
 Anton(»می کند. »آنتون زاجاک
Zajac( از بنیانگــذاران این پروژه 
می گوید: ۵۰ ســال قبل، خودرو 
مظهر آزادی بود و »ایــرکار« بار 
دیگر باعث آزادی ما می شود. »رنه 
مولنــار«)René Molnár(، مدیر 
ســازمان حمل و نقل اسلوواکی 
می گوید: ســازمان حمــل و نقل 
به دقــت بر همهٔ مراحل توســعه 
»ایرکار« از آغاز در ســال ۲۰۱۷ 
تاکنون نظارت کرده است. ایمنی 
حمل و نقل اولویت اول ماســت. 
»ایــرکار« نوآوری هــای برتر را با 
معیارهای ایمنی و استانداردهای 
آژانس ایمنــی هوانــوردی اروپا 
ادغام می کند. این خودرو دســته 
جدیدی از خودروهای اســپرت و 
هواپیماهای قابل اعتماد را ایجاد 
می کند. گواهی پرواز آن شش ماه 
پس از اولین پرواز درون شهری اش 
در اســلوواکی صادر شــد. نسخه 
اولیه »ایرکار« کــه دارای موتور 
ملخ ثابت با ۱۶۰ اسب بخار است 
ساخته ذهن پروفسور کلین بوده 
و توسط شــرکت »کلین ویژن« 
)KleinVision( در اســلوواکی 
ساخته شده است. بنابر گفته این 
شرکت این خودروی پرنده دو نفره 
که این هفته در اسلواکی آزمایش 
شد، وزنی معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم 
دارد و می تواند بار اضافی تا ۱۹۹.۵ 
کیلوگرم را در هر پرواز حمل کند. 
این خودروی مجهز به یک موتور 
۱.۶ لیتری بی ام و اســت و قدرت 
مؤثر خروجی آن ۱۴۰ اسب بخار 
است و می تواند هر بار حدود ۶۲۰ 

مایل )۹۹۷ کیلومتر( طی کند.

همه از بیت کوین حرف می زنند، حتی مدیرعامل اپل!

تیم کوک از عالقه مندی ها و دغدغه هایش گفت

 از سوی IEEE بزرگ ترین انجمن مهندسی جهان، استاد دانشکده مهندسی برق دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مؤلف 
برجسته برای ماه ژانویه ۲۰۲۲ معرفی شد. پروفسور گئورک قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و 
یکی از برجسته ترین محققان کشور در حوزه شبکه های هوشمند و سیستم های قدرت، به عنوان مؤلف برجسته انجمن مهندسی 

جهان )IEEE( معرفی شد. 
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل بررسی موضوع »بهبود کنترل فرکانس چندریزشبکه ها در شبکه های توزیع« در 
ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ از سوی این انجمن برگزیده شده است. انتخاب این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دو استاد سرآمد دیگر 
https://ieeexplore.ieee.org/ به نشانی IEEE Xplore زوریخ سوئیس در پایگاه اسنادی ETH از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا و

Xplore/home.jsp اعالم شده است. پروفسور گئورک قره پتیان تاکنون موفق به تألیف بیش از ۱۳۰۰ مقاله ژورنال و کنفرانس 
با بیش از ۱۰ هزار ارجاع در زمینه سیستم های قدرت شده است.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی مؤلف و مترجم بیش از ۱۵ عنوان کتاب داخلی و بین المللی بوده و جزو 
یک درصد اول دانشمندان پراستناد جهان است.

از سوی IEEE بزرگ ترین انجمن مهندسی جهان اعالم شد:

مؤلف برجسته بزرگترین انجمن مهندسی جهان؛ استاد دانشگاه امیرکبیر

 فن آوری

ISFAHAN
N E W S

خودرو پرنده گواهی پرواز 
دریافت کرد

 »ایرکار« 
در آسمان ها

یکی از مشــکالتی کــه گاهــی برای 
کارفرمایان پیش می آید، کاهش انگیزه کارمندان 
و سیر نزولی عملکرد آنهاست. دسته ای از مدیران اعتقاد 
دارند که برای ایجاد انگیزه وداشتن کارمندانی شاد وپرانرژی 

وجود سیستم های ترفیع و پاداش ضروری است. با این 
وجود در مورد تعیین این سیستم باید به 

نکاتی توجه کنید تــا به اهداف 
شرکت و موفقیت کسب 

و کار لطمــه ای وارد 
نشود. محمدرضا 

 ، محســنی
عضو هیات 

مدیــره 
مجله 

زندگی ایده آل و مدیر ارشد بازاریابی به شما می گوید که درمورد 
تشویق کارکنان باید به چه نکاتی توجه کنید و چطور انگیزه ها 
را افزایش دهید. فرض کنیم در یک شرکت مدیری هست که 
هر روز به کارمندانش انگیزه می دهد و می گوید انگیزه امروز این 
است و فردا چنین اســت و… به نظر من این 
کلمه برای افــراد مختلف خیلی 
کار نمی کنــد. بــه جای 
این موضوع بهتر اســت 
همکار و کارمند 
را به سمت 
اهــداف 
مشخصی 
ق  ســو

دهیم. در واقع بهتر اســت اهــداف کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلندمدتی تعریف کنیم که به انگیزه های مدون و مشخصی تبدیل 
شوند، در غیر این صورت انگیزه مقطعی فایده ای ندارد و با این 
شیوه نمی توان توقعات همکاران را مدیریت کرد. ممکن است 
ایجاد انگیزه، انتظارات همکاران را باال ببرد. داشتن کارمندان شاد 
و فعال برای شرکت ها و سازمان های مختلف اهمیت دارد. وقتی 
که کارمندان به اندازهٔ کافی شاداب باشند و عالقه و انگیزهٔ زیاد 
برای کار و فعالیت داشته باشند قطعاً به بازدهی بهتر یک شرکت 
کمک خواهد کرد و اگرکارمندان یک شرکت بی انگیزه و بی میل 
نسبت به کار و فعالیت خود باشند قطعاً درمیزان بازخورد یک 
شرکت تأثیر خواهد داشت. به گزارش گروه خبری بانکی دات آی 
آر مطالعات نشان می دهد که کارمندان شاد در طول روز بیشتر 
فعالیت دارند و عملکرد بهتری نسبت به دیگر کارمندان داشته 
و حتی بیشتر از تغییرات و نوآوری در کار استقبال می کنند. اما 
شاد نگه داشتن کارمندان در فضای کاری و ایجاد انگیزه برای آنها 
ساده نیست. شاد بودن در کار به میزان فعالیت و کار روزانه ای 
که داریم بستگی دارد البته خیلی از افراد طبعاً شاد و شوخ طبع 
هســتند اما عوامل زیادی وجود دارد که می تواند روی شادی 
کارمندان در کار تأثیر بگذارد و از همه مهمتر خود شغل و کاری 
است که انجام می دهیم. اگرکاروشغلی که داریم استرس زا باشد 
یا اینکه فضای کاری دارای استرس باشد قطعاً کمتر می توانیم 
یک فضای شــاد داشته باشیم. کارمندان شــاد رضایت شغلی 
بیشتری دارند واحســاس نزدیکی بیشتری با کار می کنند آنها 
به کار و فعالیت خود عالقمند هستند چون برای کاری که انجام 
می دهند ارزش قائل می شوند بنابراین کمتر دچار استرس شده 
و بیشتر از بقیهٔ کارمندان فعال هستند. اما برای اینکه کارمندان 

شاد داشته باشید باید به چند نکتهٔ کوچک توجه کنید.

   مدیر خوب بودن
یک مدیر خوب باید با برنامه ریزی یک تیم خوب را طراحی 

کند و مسئولیتها و وظایف کارمندان را مشخص کند یک مدیر 
خوب باید برای کارمندان نیزبرنامه ریزی کاری داشــته باشد تا 
نظم درکارایجاد شود. دراین صورت کارمندان هم با نظم بیشتری 
درکارپیش می روند و همین باعث می شود که رایت شغلی آنها بیشتر 

شده و احساس خوبی نسبت به کار و فعالیت خود داشته باشند.

   ارزش گذاری برای کارمندان
یک مدیر خوب باید برای کارمندان و فعالیت آنها ارزش گذاری کند 
و همچنین به کارمندان هم کمک کند تا برای کاروفعالیت خود 
ارزش بگذارند. مثالً مدیران می توانند با تشکر و قدردانی از کارمندان 
و وظایفی که انجام می دهند میزان رضایت شغلی آنها و انگیزهٔ آنها 
را برای کار بیشتر کنند. یا اینکه اگر کارمندان دارای نقاط ضعف 
هستند و یا در کار دچار مشکل شدند سعی کنند که با راهنمایی و 

ارائه راهکار به کارمندان کمک کنند تا بهتر از قبل باشند

   ایجاد یک فضای مثبت
داشــتن یک فضــای کاری خــوب و مثبــت به شــاد بودن 
بیشترکارمندان کمک می کند فضای کاری که به اندازهٔ کافی 
تجهیزات وامکانات دارد و همچنیــن طراحی و دیزاین خوبی 
داشــته وکارمندان ازکارکردن در آن احســاس راحتی کنند. 
بنابراین کار کــردن در یک فضای مثبت بــه کارمندان انگیزه 
می دهد. مثاًل می توانید از گیاهان و گلدان های کوچک در فضای 
کاری استفاده کنید تا درروحیهٔ کارمندان اثرداشته باشد استفاده 
ازنور خورشــید و روشــنایی کافی برای کار کردن الزم است 

بنابراین ترجیحاً از نور کم برای فضای کاری استفاده نکنید.

اگر اخبار فنــاوری را دنبال کرده باشــید، همواره 
گمانه زنی برای ورود اپل به حوزه رمزارز بسیار داغ 
بوده اســت و برخی گمان می کنند که پذیرش بیت 
کوین توسط این شــرکت می تواند تأثیر بسزایی در 

پیشبرد این حوزه داشته باشد. 
اکنون تیم کوک، مدیرعامل اپــل، در مصاحبه ای 
طوالنی مدت با آرون رأس سورکین از نیویورک تایمز 
در مورد موضوعات مختلــف مرتبط با اپل و صنعت 
فناوری صحبت کرده و از عالقهٔ شخصی خود به بیت 

کوین گفته است.
 در بخش جالبی از این مصاحبه از کوک پرســیده 
می شود که آیا بیت کوین در اختیار دارد یا خیر و در 
جواب کوک می کوید: من فکر می کنم منطقی است 
که آن )بیت کوین( را به عنوان بخشی از یک مجموعه 

سرمایه گذاری متنوع داشته باشیم. 
به طورکلی، دور از انتظار نیســت که اپل بخشی از 
نقدینگی خود را بــه بیت کوین تبدیــل کند؛ زیرا 
تاکنون بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری از جمله 
تسال چند میلیارد دالر بیت کوین )BTC( به ذخایر 
اســتراتژیک خود اضافه کرده اند. بااین حال، کوک 
احتمال پذیرفتن بیت کوین توســط اپل به عنوان 
پرداخت بــرای محصوالتش یا خریــد بیت کوین 
به عنوان سرمایه گذاری شــرکتی را رد می کند. وی 

در این باره می گوید:
من روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نمی کنم، 

نه به این دلیل که پول خودم را سرمایه گذاری 
نمی کنم؛ بلکــه به این دلیــل که فکر 

نمی کنم مردم ســهام اپل را برای 
ورود به فضای کریپتو بخرند.
مدیرعامل اپل می افزاید که 
این شرکت در حال بررسی 
حوزه ارزهــای دیجیتال 
اســت؛ اما ظاهــراً هیچ 
برنامه فوری در قبال این 

موضوع وجود ندارد. اپل با 
ارزشی بالغ بر با ۲٫۴ تریلیون 

دالر، باارزش تریــن شــرکت 
بازار محسوب می شــود و طبق 

برآوردهــا، کوپرتینویی ها بیش از 
۲۰۰ میلیارد دالر پول نقد در اختیار 

دارند؛ بنابراین، اپل حتی با اختصاص 
بخش بســیار ناچیزی از ســرمایه خود 

می تواند تأثیــر انکارناپذیری در این بازار 
داشته باشد.

با گــذر از ارزهای دیجیتال، کــوک در محصابه 
مذکور همچنین در مــورد ســالمت روان و تأثیر 
شرکت های بزرگ در این زمینه نیز اظهارنظر کرده 

اســت. وی می گوید که این 
مقوله نیازمند تحقیقات 

و توجه بیشتری است. 
او خاطرنشان می کند 

باید تمامــی افراد 
ســاخت  بــه 

تــی  ال محصو
که به سالمت 
کمــک  روان 
 ، می کننــد

اهمیــت بدهند 
آن  مقابــل  و 
ایستادگی نکنند. 
کــوک از ویژگــی 

 Screen Time
را به عنــوان نمونه ای 

از روش هایــی یاد کــرد که 
شــرکت ها می توانند برای حفظ 

ســالمت روان از آن الهــام بگیرند و 
اظهار داشت که رفتار خود را براساس 

داده های اســتفاده از آیفون که این 
ویژگــی ردیابــی 

 ، می کنــد

تغییر داده است.
مدیرعامل اپل در رابطــه با تأثیرات 
منفــی و مثبــت رســانه های 
اجتماعــی معتقد اســت که به 
خود هر شخص بســتگی دارد 
که چگونه از این فضا اســتفاده 
کند. به گفته او، نقش اپل صرفاً 
ارائه اطالعات به کاربران برای 
انتخاب آگاهانه است. کوک 
اضافه کــرد: اگــر بی خیال 
اســکرول می کنیــد یــا به 
خودتان اجازه می دهید که 
روی منفی گرایی بچرخید، 
فکــر می کنم این بد اســت 
و برای ســالمت روان شــما و 
اطرافیانتان مضــر خواهد بود؛ 
اما فردی که در نهایت باید تصمیم 

بگیرد همان شخص است.
مدتی اســت که قضیه سایدلودینگ 
یا بارگیری جانبی در گوشی های 
بســیار  آیفــون 
جنجال برانگیز 

بوده اســت. در ماه ژوئن تیم کــوک در واکنش به 
تغییرات نظارتــی کنونی اروپا کــه منجر به امکان 
بارگیری جانبی در آیفون می شود، اعالم کرد که این 
تغییر باعث می شود آیفون با مشکل اساسی در مقوله 
امنیت مواجه شود. کوک گفت چنین اقدامی امنیت 

آیفون را از بین می برد.
در مصاحبــه جدید کــوک اذعــان دارد کاربران 
بهره گیری از قابلیت سایدلودینگ می توانند گوشی 

اندرویدی تهیه کنند.
 او می گوییــد: من فکــر می کنم مــردم امروز حق 
انتخاب دارند؛ زیرا اگر می خواهید بارگذاری جانبی 
داشته باشــید، می توانید یک گوشــی اندرویدی 
بخرید؛ بنابراین این انتخــاب وجود دارد و اگر برای 
شما مهم اســت، پس باید یک گوشــی هوشمند 

اندرویدی بخرید.
کوک اجــازه بارگذاری جانبی را با اســتفاده و عدم 
استفاده از کیســه هوا در خودرو تشــبیه می کند. 
به گفته وی اجازه بارگذاری جانبی در iOS را خیلی 
خطرناک است: زیرا اگر امنیت و حریم خصوصی را 
به حداکثر نرســاند، قطعاً با ماهیت آیفون سازگار 

نخواهد بود.
برای یادآوری، کــوک پیش تر ادعا کــرده بود که 
اندروید ۴۷ برابر بیشــتر از بیشــتر از iOS با حمله 
بدافزارها مواجه می شود و ظاهراً اپل iOS را به گونه ای 
طراحی کرده است که در آن فروشــگاه نرم افزاری 
واحدی وجود داشــته باشــد و تمامی برنامه ها 
قبل از ورود به فروشــگاه بررســی شوند. 
اپل استدالل می کند که بدافزارهای 
موبایل، تهدیدات امنیتی و حریم 
خصوصــی به طــور فزاینده ای 
رایــج هســتند و عمدتــاً در 
سیســتم عامل هایی که امکان 
بارگذاری جانبــی دارند، دیده 

می شوند.
مصاحبــه مذکــور همنچنیــن 
شــامل پرســش هایی در رابطه 
بــا سیاســت های اپل در کشــور 
چین و بازار آن اســت. اپل همواره 
بــا چالش هــای متعــددی در این 
کشور مواجه شــده و مدتی است که 
تأمین کنندگان واقع در چین اتهام های 
زیادی در رابطه با اســتفاده از نیروی کار 
اجباری دســت وپنچه نرم می کنند. تاکنون 
تأمین کننــدگان بزرگــی همچون فاکســکان، 
پگاترون، ویســترون و... بارها قوانین کار را نقض و 
به صورت موشکافانه ای توجه دستگاه های نظارتی را 

به خود جلب کرده اند.

بااین حال، کوک از رویکرد اپل دفاع می کند و می گوید 
که از نگرانی ها آگاه اســت؛ اما اپل باید متناســب با 
قوانین هر کشور رفتار کرد. وی بیان کرد: مسئولیت 
اپل این اســت که در هر جایی که می توانیم تجارت 
کنیم که به معنای پیروی از مقررات فردی هر کشور 
است. تعامل رویکرد درستی است و حضور در حاشیه 

هرگز مکان خوبی حداقل برای تجارت نیست.
کوک در رابطه با نقش مدیرعاملی نیز می گوید: »من 
به این فکر می کنم که وارد سیاســت نشوم، بلکه به 
نوعی به خط مشی پایبند باشم. می دانید، اپل یکی از 
معدود شرکت های متوسط یا بزرگی است که حتی 
PAC هم ندارد؛ بنابراین ما سعی می کنیم از سیاست 

روی چیزی دوری کنیم.«
در پایان مصاحبه، از کــوک درباره محصوالت آینده 
همچون خودرو خودران این شرکت موسوم به اپل کار 
)Apple Car( سؤال شد؛ ولی او از اظهارنظر خودداری 
کرد. کوک گفت: »درباره محصوالت آینده باید برخی 
اسرار را حفظ کنم. همیشه چیزی باید در آستینمان 
باشد؛ بنابراین، نمی خواهم چیزی را توضیحی بدهم.«

اعتقاد بر این است که تیم کوک با توجه اقتضای سن 
احتماالً طی سالیان آینده بازنشسته خواهد شد؛ اما 
احتماالً پیش از آن، از هدست واقعیت مجازی در سال 
آینده میالدی و عینک واقعیت افزوده اپل در ســال 

۲۰۲۵ رونمایی خواهد کرد.
شــاید عده ای بر این باور باشــند که محصول بزرگ 
بعدی کوپرتینویی ها یک وسیله نقلیه الکتریکی با نام 
احتمالی اپل کار باشد که اخیراً بارها اخبار و شایعات 
متعددی درباره آن منتشر شده است؛ اما شواهد نشان 
می دهند که بازه و برنامه مشــخصی برای رونمایی از 
اپل کار وجود ندارد و ممکن است بعد از بازنشستگی 
کوک رونمایی شود؛ بنابراین، محتمل ترین محصول 
بــزرگ بعدی هدســت واقعیت مجازی یــا واقعیت 

ترکیبی خواهد بود.
شــنیده ها از آن حکایت دارند که نخستین هدست 
واقعیت ترکیبی اپل با مشخصات سخت افزاری بسیار 
قوی در ســال ۲۰۲۲ معرفی و عرضه خواهد شد. از 
قرار معلوم، اپل در این دستگاه برای غوطه وری بیشتر 
کاربر، تلفیقی از فناوری واقعیــت افزوده و واقعیت 
مجازی ارائه خواهد داد.  کانون توجه اپل می تواند بر 
ارائٔه بازی یا احتماالً بهره وری و برنامه های آموزشی 
معطوف شود. گفته می شــود این دستگاه با نام رمز 
N۳۰۱، کاربر را در محیطی کامــاًل مجازی، مانند 
هدست آکیولس کوئســت غرق می کند و مانع دید 
محیطی کاربر می شود؛ اما منظره ای از جهان اطراف 
او ارائه می دهد تا یک اثر واقعیت ترکیبی ایجاد کند. 
گفته می شد این محصول در آخرین مرحله از توسعٔه 

نمونهٔ اولیه قرار دارد.

توصیه هایی برای کارفرمایان:

چگونه کارمندان شاد داشته باشیم
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