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جشن صعود به جام جهانی 2022 قطر، در خیابان های اصفهان برگزار 
شد. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی یک بر صفر مقابل تیم ملی فوتبال 

عراق مجوز حضور در جام جهانی قطر را بدست آورد.
منبع: خبرگزاری فارس
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فرماندار اصفهان در مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی:

هر دستگاهی نیاز به یک حاج قاسم دارد

8

در کنفرانس مسئولیت اجتماعی با حضور وزیر نیرو عنوان شد:

اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است

معاون انرژی ســازمان پدافند غیر عامل کشور  
و هیات همراه از تاسیســات صنعت آب شرب 
استان اصفهان بازدید کردند. در این بازدید که 
با هدف بررسی مشکالت موجود در حوزه تأمین 
آب شرب و لزوم تکمیل ســامانه دوم آبرسانی 
به اصفهان بزرگ صــورت 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 شــرکت آبفای استان 
اصفهان بازدید کردند. در پایان نیز در جلســه 
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 ســامانه دوم آبرســانی به 

اصفهان بزرگ تاکید به عمل آمد.

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از آمادگی 
کامل ورزشگاه بزرگ و روباز این منطقه واقع 

در خیابان بهشت برای افتتاح خبر داد. 
سید ســلمان قاضی عســگر با اعالم این خبر 
گفت: ورزشــگاه روباز خیابان بهشت یکی از 
مهمترین پروژه های این منطقه شــهری در 
 غرب شهر اصفهان اســت که به زودی افتتاح 

می شود.
او تاکید کرد: این ورزشــگاه محالت متعددی 

از جمله گلستان، ســودان، کارالدان، کلیچه، 
آزادان، بوســتان و حتی بخش هایی از منطقه 
11 را نیز تحت پوشــش خود قــرار می دهد. 
بنابرایــن شــهروندان تمامی ایــن محالت و 
شــهروندان بخشــی از منطقه 11 شهرداری 
اصفهان می توانند از امکانات این ورزشگاه بهره 

مند شوند.
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
این ورزشگاه به امکانات اســتانداردی جهت 

خدمت رسانی به شــهروندان مجهز است، 
افزود: ابعاد استاندارد، زمین چمن مصنوعی، 
چندیــن زمیــن جانبــی بــرای بازی های 
بدمینتون، والیبال، بســکتبال، فوتبال روی 

آسفالت و... از مزایای این ورزشگاه است.
 به گفته او، ورزشــگاه روباز خیابان بهشت با 
هزینه ای بالغ بر 16 میلیــارد و 700 میلیون 
تومان و در زمینی به مســاحت 8 هزار و 800 

متر احداث شده است.

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور از تاسیسات آبفای استان اصفهان

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان:

ورزشگاه روباز خیابان بهشت، آماده بهره برداری است
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

 واریز عوارض ارزش افزوده امسال به فرمانداری ها 
شهرداری ها و روستاهای فاقد دهیاری

چگونه بدنمان را برای بارداری آماده کنیم؟

تازه مادرها بخوانند 
نماینده مردم مبارکه در مجلس:

 هیچ راهکار عملی
 برای جنگ فرهنگی نداریم

2 ادامه در صفحه 

 
شاید در آخرین روز از هفته و در آخرین فصل 
سال به این بیاندیشید که چرا تالشهایتان 
در سال جاری به نتیجه مطلوب نرسیده و از 
اینکه در سه ماه مانده به سال جدید فعالیت 
جدید و نوپای اقتصادی خود را ادامه دهید یا 

کامالً تغییر دهید دو دل مانده اید.

2 ادامه در صفحه 
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ضرورت بازنگری قبل از تغییر شغل
جویای کار جدیدی 

هستید؟ بخوانید

خبر روز خبر ویژه صنعت پیشرو

 به همت شبکه پژوهش و فناوری
 استان اصفهان؛

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نجف آباد خبر داد:

 بیست وچهارمین همایش
 شرکت های برتر ایران؛

 اصفهان پذیرای مدیران 
و فعاالن کسب و کار می شود

 حضور در پانزدهمین نمایشگاه
 بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

فوالد مبارکه در جمع ۳ شرکت 
برتر ایران قرار گرفت

مدیر شــبکه پژوهش و فناوری اســتان 
اصفهــان از برگزاری »همایــش بزرگ 
مدیران ۲0۲۲« با حضور مدیران کسب 
و کار و کارآفرینــان در اصفهان خبر داد. 
مهدی اعتباری در گفت و گو با ایســنا با 

اعالم این خبر...

مجموعــه مدیریت شــهری نجف آباد 
همچون سال های گذشته در نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 
تهران حاضــر خواهد شــد. مصطفی 
حیدری مدیر ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری نجف آباد...

شرکت فوالد مبارکه در ارزیابی ساالنه 
سازمان مدیریت صنعتی ایران در جمع 
 )100-IMI( برترین شرکت های ایران
قرار گرفــت. این شــرکت جایگاه اول 
در گروه فلزات اساســی را نیز به خود 

2اختصاص داد. 76

مصطفی ایران دوست - شهردار اردستان

محمد حسن یاری - شهردار دولت آباد

شناسه: 1268771

شناسه: 1268766

نوبت اولآگهـی مزایـده

اطالعیـــه

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به 
استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین 
و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 1400/11/19 جهت دریافت اطالعات و اخذ اســناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و 
قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها 

مختار است. 
1- تجدید آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری به صورت اجاره ماهیانه برای مدت یک سال 

2- بهره برداری از محل بازی های کامپیوتری شهردای )جام دیجیتال( به صورت اجاره ماهیانه برای مدت دو سال )مرحله دوم(

قابل توجه شهروندان گرامی؛ در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
دفترچه تعرفه عوارض محلی و ارزش محاسباتی سال 1401 شهرداری دولت آباد، براساس مجوز 

شماره 20/1/91599 مورخ 1400/10/30  استانداری اصفهان، مورد تایید قرار گرفت. 



ادامه از صفحه یک:
... اما قبل از هر تصمیمی بهتر است تمام 

جوانب کار را بسنجید.
ورود به هر کســب وکاری و شروع هر 
ســرمایه گذاری ای، نیازمند تحقیق و 
بررسی گذشــته، حال و آینده بازار آن 
کار اســت. چرا که هر کاری حواشی و 
جوانب مخصوص به خود را دارد و حتی 
ممکن اســت وضعیت بازارهای دیگر 
یا حتی اتفاقاتی که در ســایر حوزه ها 
می افتد روی کار شــما هم تاثیرگذار 
باشد. از قدیم گفته اند جلوی ضرر را از 
هرجا بگیری منفعت است. پیشرفت در 
کسب و کار همیشه به معنای رسیدن 
به موفقیت های بیشتر، در آمد بیشتر یا 
بستن قراردادهای جدید نیست. گاهی 
اوقات جلوی ضرر و زیان های احتمالی 
را گرفتن نیز نوعی پیشرفت و منفعت 

محسوب می شود.
 اما از ســوی دیگر انجــام هر کاری 
پیشــنیازی دارد، همانطــور که به 
منظور بهره بــرداری از یک درخت 
میوه می بایست نهال آن را بکاریم و از 
آن مراقبت کنیم، هنگام رشد درخت 
و حتی پس از رشــد آن می بایست 
حواسمان باشد تا سرما و گرمای زیاد 
به آن آسیب نرساند، با سم پاشی منظم 
مطمئن شویم که درختان از جانوران 
و آسیب های محیطی به دور می مانند 
و با هرس به موقع اطمینان یابیم که 
مسیر رشــد و باروری مجدد را برای 
آن ها سهل کرده ایم. راه اندازی کسب و 
کار نیز مانند کاشتن یک درخت است، 
شاید کاشتن یک درخت یا راه اندازی 
یک کسب و کار ساده به نظر برسد ولی 
قطعاً این طور نیســت و چالش های 
مسیر پیش رو ساده نخواهد بود. در 
دنیای پیچیده امروز راه اندازی یک 
کسب و کار نیز پیچیدگی های خاص 
خود را دارد. می بایســت به خوبی از 
کسب و کار خود مراقبت و مسیر پیش 
رو را پیش از قدم نهادن در آن تا جایی 

که می شود به خوبی ارزیابی نمود.
پس اگر تالش شما برای نوآوری تا این 
موقع از سال به نتیجه نرسیده است 
بهتر اســت قبل از تصمیم به خاتمه 
کار، تیمتان را بررسی کنید. یک تیم 
پر تالش و مبتکر پتانسیل کافی برای 
پیشرفت را خواهد داشت و این ابتکار 
و پیشــرفت تیم ها است که می تواند 
آیندهٔ کســب و کارها را تغییر دهد. 
به یاد داشته باشــید که چالش های 
پروژه های تحول آفرین، به تیم هایی 
نیاز دارد که بتوانند در شرایط ابهام و 
عدم اطمینان از طریق تطبیق مجدد 
منابع و قابلیت هــای خودبه فعالیت 

خود ادامه دهند.
 تیم های دارای قابلیــت تحول، در 
واقع از افرادی تشــکیل شده که نه 
تنها عملکرد باالیی دارند، بلکه دارای 
مهارت ها و تفکرات متعادل و متوازنی 
هستند. این امر به آنها اجازه می دهد 
تمرکز، چابکی و خوش بینی شان را در 
مواجهه با شرایط عدم قطعیت، برای 
مدت طوالنی، حفظ کنند. مثاًل یکی 
از شرکت های شناخته شده و فعال در 
بازار ایران را در ذهن خود تصور کنید. 
آیا می دانید در پس پرده، چند مورد 
افزایش یا کاهش تعــداد اعضا در آن 
شرکت اتفاق می افتد و شما از آن خبر 
ندارید و شاید اصالً برایتان مهم نباشد. 
مهم این است که آن شرکت پابرجا و 
مشغول به ادامه فعالیت است و تا زمانی 
که خدماتی با کیفیت همیشگی از آن 
شــرکت دریافت می کنید اصاًل مهم 
نیست که اعضای هیئت مدیره آن چه 

کسانی هستند.
پس قبل از هر اقدامی یکبار دیگر تیم 
کاریتان را ارزیابی کنید سپس تصمیم 
بگیرید که شغلتان را عوض کنید چون 
این کار تقریباً شــبیه به پاک کردن 

صورت مسئله است.
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فرماندار اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
مشــکالت روی هم انباشته شده و 
مســؤوالن در تالش بــرای رفع آن 
هستند، گفت: باید به این نکته توجه 
کرد مشــکالت در طول چند سال 
جمع شــده و در مقابل نیاز است با 
تالش شــبانه روزی و اولویت بندی، 
مشــکالت حل شــود و این مورد با 

روحیه انقالبی میسر خواهد شد.
محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان 
در مراســم تودیع و معارفه بخشدار 
مرکزی اظهــار داشــت: انقالب در 
شرایطی شــکل گرفت که کل دنیا 
تقسیم به ۲ جبهه غرب و شرق شده 
بود و کشوری نبود که تابع یا همراه 

یکی از این ۲ قطب نباشد.
وی تأکید کرد: در چنین شــرایطی 
امام عزیز با کمک از متن قرآن و اهل 
بیت حرکتی انجام دادند که دستور 
قرآن بود؛ هیچ کس بــاور نمی کرد 
رژیم سرتاسر مسلح به دست انسانی 

دین مدار ساقط شود.
احمدی با بیان اینکــه در کتاب ها 
نوشــته شــده که پیش از انقالب 
اســالمی انتخاب نخســت وزیر هم 
به دســت یا مشــورت آمریکایی ها 
صــورت می گرفــت، عنــوان کرد: 
بسیاری از راهبردهایی که در کشور 
تعیین می شد با اشاره مستقیم آمریکا 
بود اما امام عزیز با هدف عزت مردم 
شعار دادند.فرماندار اصفهان با تاکید 
بر اینکــه پیش از انقالب اســالمی 
خدماتی که در این کشور ارائه می شد 
اساسش این بود که »نمی توانیم«، 
یادآور شد: کشوری در دنیا نبود که 
از غرب تبعیت نکند اما امام )ره( آمد، 
شعار داد، انقالب کرد و نظامی ایجاد 
کرد که محور آن دین بــر پایه رأی 

مردم است.
وی اظهار کرد: پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی دانش آموز دبیرستانی بودم، 
در حیاط مدرسه شعار دین خواهی 
دادیم و بالفاصله گارد مسلح ناجی 

مردم جلوی دانش آموزان ایســتاد و 
یا در ۵ رمضان ســال ۱۳۵۷ در یک 
کوچه ۷ نفر به شهادت رسیدند این 
موارد یعنی شرایط به حدی استبداد 
بود که شــخصی جرئــت صحبت 

نداشت.
احمــدی گفــت: در آن زمان حتی 
مخفیانه امکان انتقال رساله احکام 
امام نبود و نباید این موارد را فراموش 
کنیم.فرماندار اصفهان با اشــاره به 
اینکه انقالب شکل گرفت اما دشمنان 
آن را نخواستند و شــروع به توطئه 
کردند، بیان داشت: کشورهای منطقه 
با ما مشکلی نداشتند اما باید ببینیم 
چه شد تمام کشورها علیه ایران جمع 
شــدند و در مقابل، مردم نگذاشتند 
یک وجــب از خاک مان به دســت 
دشمن بیفتد.وی خاطرنشان کرد: 
شاه بیت حرف و وصیت شهدا تبعیت 
از والیت، اخالص و اتحاد با یکدیگر 
بود، در شرایط فعلی هم که با خانواده 
شــهدا صحبت می کنم شاهدم که 
می گویند فرزندمان را برای انقالب 

دادیم و هیچ چیز نمی خواهیم.

    بیانیه گام دوم انقاب اســامی 
مبنای جهاد تبیین است

احمدی اظهار داشت: غفلت یکی از 

آسیب هایی اســت که ممکن است 
به انسان وارد شود و در همین راستا 
رهبر معظم انقــالب جهاد تبیین را 
بیان می کنند و بیانیه گام دوم مبنای 

جهاد تبیین ما است.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: همگی 
باید برای رســیدن به اهداف عالیه 
انقالب اســالمی تالش کنیم و این 

مورد نیاز امروز ما است.
وی توضیح داد: در این سال ها مواجه 
با بی عملی ها و بی تدبیری ها بودیم 
که همه انباشته شــده و مانند این 
است که پرونده ای ۸ سال بسته بوده 

و دوباره باز شده است.
احمدی درخصوص شــرایط استان 
در سال های گذشــته عنوان کرد: بر 
برخی بخش ها روحیه انقالبی حاکم 
نبوده است، خداوند عهد نکرده است 
به شخصی که تالش نکرده برکت و 

مزد دهد.

    حل مشکات با روحیه انقابی 
میسر خواهد بود

فرماندار اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
مشــکالت روی هم انباشته شده و 
مســؤوالن در تالش بــرای رفع آن 
هستند، توضیح داد: باید به این نکته 
توجه کرد مشــکالت در طول چند 

سال جمع شده و در مقابل نیاز است 
با تالش شبانه روزی و اولویت بندی، 
مشــکالت حل شــود و این مورد با 
روحیه انقالبی میســر خواهد شد. 
وی با اشاره به دســتاوردهای روی 
کار آمدن دولت انقالبی یادآور شد: 
در دولت جدیــد حرکت و پیگیری 
صورت گرفت و در عین عدم تصویب 
FATF واکسن وارد شد و در این مسیر 
باز هم می توان در عین انقالبی بودن 
موفق بود. احمدی مطرح کرد: وقتی 
تاریخ را مشاهده می کنیم شاهدیم 
جایی که روحیه انقالبی حاکم بوده 
موفقیت رخ داده است و زمانی که از 
مردم فاصله گرفتیم، از والیت تبعیت 
نکردیم و متحد نبودیم ناکام ماندیم. 
فرماندار اصفهان اعــالم کرد: در ایام 
فجر نیاز است حرکت های تبلیغی 
انجام شود اما اصلی ترین آن به غیر از 
تبلیغات این است که مراحل انقالب 

را بیان کنیم.
وی با اشــاره بــه مراســم تودیع 
بخش دار ســابق گفت: آرزو کردم 
صحنه عزتمندانه ای که امروز برای 
تودیع آقای موسوی رقم خورد چهار 
سال بعد برای تودیع من هم برگزار 
شود. احمدی اظهار داشت: روز اولی 
که بــه فرمانداری آمدم بســیاری 

پرســیدند تیم همراه چه کســانی 
هستند و پاسخ دادم فعالً تیمی ندارم 
تا توانایی هــا را ببینم، مبانی تودیع 
بخشدار ســابق نه اختالف سیاسی 
است و نه به توصیه شخصی و صرفاً 

تشخیص خودم بود.
فرماندار اصفهان ادامه داد زمانی که 
در استانداری بودم بخشدار جدید در 
سمیرم بود و بعد از آن به اردستان، 
دولت آبــاد و... رفت و با مشــکالت 

آشنا است.

    در هر دستگاهی نیاز به یک حاج 
قاسم داریم

وی بیان داشــت: در هر دستگاهی 
نیاز بــه یک حــاج قاســم داریم؛ 
فرمانده نیروی قدس بود اما در سیل 
خوزســتان حضور داشت، به سراغ 
خانواده شهدا و جانبازان می رفت و 
از سوریه پیگیر مســائل کشور بود. 
احمدی خاطرنشــان کرد: راه های 
نرفته زیادی داریــم و اگر بخواهیم 
کاری برای خودمان انجام دهیم نیاز 
است متحد شویم، برای مردم کاری 

کنیم و شبانه روز برای مردم بدویم.
فرمانــدار اصفهــان تأکیــد کرد: 
انتظارمان از بخشــدار این است که 
حاج قاسم باشد؛ حاج قاسم شبانه 
روز نمی شــناخت، از عذرخواهی 
از مردم ترس نداشــت، باالنشــین 
مجالــس نبــود. وی عنــوان کرد: 
بخش مرکزی نیازمنــد توجه ویژه 
است و شاهد بودم بی توجهی ها به 
این بخش زیاد است، در این مسیر 
حمایت کامــل اســتاندار را دارم و 
نمایندگان نیز لطــف دارند اما نیاز 
به اتحاد اســت تا کار را دنبال کنیم 
و از ظرفیت آنان در تهران استفاده 

کنیم.
احمدی یادآور شــد: به قدری کار 
هست که نیازی به حاشیه و حرف 
نداریم و نباید به صحبت افرادی که 

حاشیه سازی می کنند توجه شود.

فرماندار اصفهان در مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی:

هر دستگاهی نیاز به یک حاج قاسم دارد

ISFAHAN
NEWS

02
شنبه 9 بهمن 1400  | شمـاره 982

در شــــــهر 

   ضرورت بازنگری قبل از تغییر شغل

جویای کار جدیدی 
هستید؟ بخوانید

چگونه بدنمان را برای بارداری آماده کنیم؟

تازه مادرها بخوانند 

پریسا جمدی :    در هنگام بارداری بدن برای ۹ ماه وظیفه ی بسیار 
مهمی را به عهده دارد. بنابراین اگر به باردار شدن فکر می کنید، بهتر 
است با چند گام ساده بدن تان را برای پروراندن نوزادی سالم آماده 
کنید. این مراحل اصال پیچیده نیستند و بدون نگرانی می توانید به 

آنها عمل کنید. برای آشنایی با این مراحل، در ادامه همراه ما باشید.

    به وزن سالم برسید
باردار شدن با وجود اضافه  یا کمبود وزن، ممکن است دشوارتر باشد. 
وزن شما بر تخمک  گذاری ماهانه و اینکه تخم دان ها هر ماه تخمک را 
رها کنند یا نه، تأثیر می گذارد. اضافه وزن همچنین احتمال بروز برخی 
مشکالت سالمتی را در طول بارداری افزایش می دهد؛ مشکالتی مانند 

دیابت بارداری یا پره اکالمپسی که نوعی فشار خون باالست.
اگر پیش از اقدام به بارداری به وزن مناســب برسید، راحت تر باردار 
می شــوید. غذای ســالم بخورید و به طور منظم ورزش کنید. اگر 
اضافه وزن زیادی دارید، نیازی نیست برای قلمی شدن تالش کنید؛ 

کافی ست چند کیلویی وزن کم کنید.

    ویتامین مصرف کنید
دریافت ویتامین های پیش از بارداری اهمیت ویژه ای دارد زیرا احتماال 
تا پیش از به  تأخیر افتادن عادت ماهانه تان، متوجه نمی شــوید که 
باردارید. در این صورت چند هفته ی نخست رشد جنین را از دست 

می دهید که ممکن است منجر به کاهش قدرت حمایتی شود.
روزانه دست کم ۴۰۰ میلی گرم اســید فولیک مصرف کنید. اسید 
فولیک از بروز نقص های مادرزادی در مغز و ستون فقرات جلوگیری 
می کند. ویتامین های پیش از بارداری معموال شامل آهن هستند که 
هم برای بچه و هم برای شما مفید است. آهن هم به رشد ماهیچه های 
بچه کمک می کند و هم در دوره ای که گلبول های قرمزتان کمتر از 
میزان طبیعی است، مانع کم خونی شما می شود. کلسیم برای قلب، 

ماهیچه ها و اعصاب مادر و فرزند حیاتی است.
فراموش نکنید که پیش از مصرف هر نوع ماده ی مکمل با پزشــک 

درباره ی انواع و میزان آنها مشورت کنید.

    حواس تان به ترکیبات شیمیاتی باشد
برخی مواد شیمیایی مانند آفت کش ها، حالل ها و کودها ممکن است 
باردار شدن را دشوارتر کنند یا روی نطفه تأثیر منفی بگذارند. بررسی 
کنید و ببینید کــه در خانه و محیط کار ممکن اســت چه نوع مواد 
شیمیایی اطراف تان باشد. از پزشک تان درباره ی موادی که باید از آنها 
دوری کنید، راهنمایی بگیرید. اگر به دلیل شغل تان با موارد خطرزا 
مانند پرتو رادیواکتیو، جیوه یا ســرب سروکار دارید، از کارفرمایتان 
درباره ی چگونگی محافظت از خودتان مشورت بگیرید یا در صورت 

امکان موقعیت شغلی تان را تغییر دهید.

    به پزشک مراجعه کنید
ماما یا پزشک زنان با بررسی می تواند با اطمینان به شما بگوید که در 
وضعیت خوبی برای باردار شدن قرار دارید. همچنین می تواند درباره ی 
مشکالت ســالمتی یا داروهایی که نیاز دارید، رژیم غذایی، ورزش 
کردن، عادت ها و موارد دیگر راهنمایی تان کند. او ویتامین های پیش 
از بارداری را تجویز می کند و مطمئن می شود که به موقع واکسن های 

الزم را دریافت می کنید.
اگر بیماری یا مشکالتی مانند فشار خون باال، افسردگی، دیابت یا صرع 
دارید، با پزشک تان درباره ی تصمیم تان درباره ی بچه دار شدن صحبت 
کنید. او ممکن است توصیه کند پیش از بارداری، به سالمتی  مطلوب 
برسید. ممکن است نیاز باشد برخی داروهای مصرفی را تغییر دهید. 

مصرف هیچ دارویی را بدون اطالع پزشک تان قطع نکنید.

    مصرف دخانیات و مواد مخدر را کنار بگذارید
تنباکو و مواد مخدر ممکن اســت باعث نقص های مادرزادی و دیگر 
مشکالت جدی برای نوزاد شوند. بنابراین پیش از اقدام به بارداری، 
مصرف آنها را قطع کنید. حواس تان باشد که ممکن است سالمتی 
فرزندتان را حتی پیــش از اینکه متوجه شــوید باردارید، به خطر 

بیندازید.
            

اگر برای ترک سیگار یا مواد مخدر به کمک نیاز دارید، از پزشک تان 
راهنمایی بگیرید. روش ها و برنامه های یاری رســان گوناگونی برای 

این کار وجود دارند.

Source: https://www.webmd.com/
body-baby-/18-baby/get-pregnant
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امام جمعه موقت اصفهان:

جهاِد اجتماعی 
ترویج معـروف و 
برخورد با منکـر 

است

امام جمعه موقت اصفهان گفت: جهاد اجتماعی 
یعنی ترویج معروف و برخورد صحیح و اصولی 
با منکرات که مقام معظم رهبــری در دیدار با 

مداحان بر همین مفهوم تأکید کردند. 
حجت االســالم محمدتقی رهبر در گفت وگو با 
ایسنا درباره سخنان مقام معظم رهبری در جمع 
مداحان که بر جهاد اجتماعــی تأکید کردند، 
اظهار کرد: در جامعه یک انســان باید جهادگر 
باشــد و یکی از معانی جهاد جهد و کوشش در 
ترویج دین، تقوا و خدمتگزاری به مردم است. در 
برخی روایات اشاره شده که بهترین جهاد ترک 
گناه و در روایات جهاِد گسترده معنا شده است.

وی افزود: یکی از معانی جهاد برخورد با منکر در 
جامعه است و مداحان باید اشعاری را در مداحی 
خود بخوانند که دالیل جهاد امام حسین )ع( را 
برای همگان تبیین کند. مداحــان باید بیانگر 
فرهنگ امام حسین )ع( باشند. جهاد اجتماعی 
دارای این معانی می شود و یکی از مصادیق آن 

سازش نکردن با منافقان است.
امام جمعه موقت اصفهان، تصریح کرد: بنابراین 
جهاد اجتماعی یعنی آنچه که در جامعه معروف 
است، حمایت و آنچه منکر است با آن منکر و امر 

خالف برخورد کنیم.
 یک انسان مســئولیت پذیر با منکرات برخورد 

می کند و دستگاه های حکومتی نیز باید همین 
رویه را در پیــش بگیرند و به داد مســتمندان 
برسند. مسئوالن کشور نباید ســیم خاردار به 
دور خود بکشــند و جهادگونه به مردم خدمت 
کنند. رویــه خدمتگــزاری از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
رهبر با بیان اینکه جهاد اجتماعی به معنی ترویج 
معروف و برخورد صحیــح و اصولی با منکرات 
اســت، خاطرنشــان کرد: مقام معظم رهبری 
در دیدار با مداحان بر جهــاد اجتماعی تأکید 
کردند که منظور ایشان همین مصادیقی است 

که ذکر شد.

دانستنی ها

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد خبر داد:

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته

با حضور رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:

 کتاب »باالتر از دانشگاه« در اصفهان
 رونمایی شد

مجموعه مدیریت شهری نجف آباد همچون سال های گذشته در نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران حاضر خواهد شد. مصطفی حیدری مدیر ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری نجف آباد گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابسته تهران از ۹ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ با شعار گردشگری برای رشد فراگیر در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می گردد که مجموعه شهری نجف آباد 
در سالن ۳۸B، غرفه شماره ۱۹ به معرفی نجف آباد »باغ شهر صفوی« خواهد پرداخت. 
حیدری افزود: در این غرفه از طریق رسانه های تصویری، منابع مکتوب، و ارتباط چهره 
به چهره، پرزنت حضوری و کانترهای مجزا، ظرفیت های گردشگری، تاریخی، طبیعی و 
مذهبی شهر نجف آباد معرفی می گردد. وی ادامه داد تهیه پک های تخصصی آشنایی با 
پتانسیل های گردشگری، تاریخی و زیرساخت های این حوزه درسطوح مختلف جهت 
ارائه به مخاطبین و حاضرین در نمایشــگاه، رونمایی ازلوح »شهر خالق کتاب خوان« 
و کتاب های تخصصی حوزه گردشگری شــهروتبیین برند »باغ شهر صفوی«، ارتباط 
زنده و خبررسانی ازوقایع غرفه نجف آباد از اقدامات پیش بینی شده برای این چند روز 

نمایشگاه خواهد بود.

کتاب »باالتر از دانشگاه« اثری از محمود فروزبخش با موضوع روایتی از ۳۳ سال فعالیت مرکز 
پرورش استعدادهای درخشان شهید اژه ای اصفهان شامگاه پنجشنبه با حضور الهام یاوری 

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در اصفهان رونمایی شد.
در این کتاب به معرفــی چهره ها، فعالیت ها و موفقیت های بیش از ســه دهه مرکز پرورش 
استعدادهای درخشان شهید اژه ای اصفهان به عنوان یکی از مطرح ترین مراکز استعدادهای 
درخشان کشور پرداخته شده است.شهردار اصفهان و دبیر اسبق مرکز پرورش استعدادهای 
درخشان شهید اژه ای اصفهان در این مراسم گفت: صداقت ازجمله اصلی ترین رویکردهای 
همیشــگی این نهاد با دانش آموزان بوده است.علی قاســم زاده اظهار داشت: مرکز پرورش 
استعدادهای درخشان در طول سال های متمادی فعالیت خود، چهره های مختلفی در رشته ها 
و عرصه های گوناگون را به استان و کشور معرفی کرده است.همچنین یک منتقد و نویسنده 
ادبی در سخنرانی خود در این برنامه بر مستندسازی فعالیت ها تاکید کرد و گفت: هر سندی در 
یک اقدام و فعالیت می تواند زمینه انتقال داشته ها و آموخته ها به دیگران باشد و این اصل باید 
موردتوجه قرار گیرد.رضا امیرخانی، افزود: دستاوردها و روش ها سینه به سینه منقل نمی شود 

بلکه باید بوسیله اسناد مکتوب به نسل های دیگر منتقل شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام ۱۷۱ باند سرقت طی ۱۰ 
ماهه امسال خبر داد و گفت: طی این مدت ۲۹۳ میلیارد تومان 

اموال مسروقه کشف و به مال باختگان مسترد شد.
سردار محمدرضا میرحیدری در حاشیه دهمین جلسه قرارگاه 
مبارزه با سرقت فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اظهار کرد: در 
این جلسه پس از تجزیه و تحلیل های ارائه شده توسط کارشناسان، 
در خصوص استفاده از ظرفیت های مردمی و بسیج برای افزایش 
گشت های شبانه، آموزش دامداران به منظور پیشگیری از سرقت 
احشام، کنترل و نظارت هوشمندانه بر فعالیت مجرمان سابقه دار 
و همچنین تقویت واحدهای گشتی و افزایش نظارت ها به منظور 

پیشگیری از وقوع سرقت در ایام پایانی سال تصمیم گیری شد.

    طرح ویژه مقابله با جیب برها و قاپ زن ها
وی از اجرای ۲ طرح عملیاتی در سراســر اســتان با محوریت 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان به منظور شناســایی ســارقان 
محکومان قضائی غایب و متواری خبر داد و گفت: از آنجا که یکی 
از سرقت های شایع در ایام پایانی سال جیب بری و قاپ زنی به ویژه 
قاپ زنی موبایل است، اجرای طرح ویژه ای به منظور شناسایی و 

مقابله با جیب برها و قاپ زن ها در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان با اعالم اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۱۷۱ باند 

سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان شناسایی و 
منهدم شد، افزود: با شناسایی این باندهای سرقت، ۲۹۳ میلیارد 

تومان اموال مسروقه کشف و به مال باختگان مسترد شد.
وی تصریح کــرد: از این تعداد ۷۶ باند در زمینه ســرقت منزل، 
مغازه و اماکــن، ۲۲ باند در زمینه ســرقت قطعات و محتویات 
داخل خودرو، ۲۱ باند در زمینه ســرقت به عنف و قاپ زنی، ۱۲ 
باند در زمینه سرقت احشــام، ۱۴ باند درزمینه سرقت خودرو و 
موتورسیکلت و ۲۶ باند درزمینه ســرقت سیم برق و تجهیزات 

مخابراتی فعال بودند.کاهش ۵.۲ درصدی سرقت ها

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکــه اقدامات مؤثر 
پلیس آگاهی این فرماندهی منجر به کاهش ۵.۲ درصدی در کل 
سرقت ها شده است، گفت: در همین مدت قدرت کشف پلیس 
آگاهی استان ۲.۸ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

داشت.
سردار میرحیدری به کاهش های قابل توجه در برخی از سرقت ها 
اشاره و خاطرنشان کرد: در سرقت منزل با کاهش ۲۷ درصدی، در 
سرقت مغازه با کاهش ۳۱.۵ درصدی، در سرقت خودرو با کاهش 
۱۷.۹ درصدی، در سرقت موتورسیکلت با کاهش ۱۵.۶ درصدی، 
در سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو با کاهش ۲۰.۵ درصدی 
در سرقت احشام با کاهش ۱۹.۳ درصدی و در قاپ زنی با کاهش 

۱۵.۸ درصدی مواجه بودیم.

    دستگیری ۵۵۳ محکوم غایب و فراری
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نظارت و کنترل هوشمندانه 
پلیس آگاهی استان بر مجرمان حرفه ای و سابقه دار، اظهار کرد: 
در ۱۰ ماهه امسال کارآگاهان پلیس آگاهی با اجرای طرح های 
گوناگون موفق شــدند ۵۵۳ محکوم غایب و فراری را دستگیر و 
تحویل مرجع قضائی دهند که اتهام ۳۶۹ نفر از این افراد مرتبط با 

جرائم سرقت بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

انهدام ۱۷۱ باند سرقت در اصفهان



فرماندارشاهینشهر:

ارتباط مردم با مدیران از شاخص ترین برنامه دهه فجراست
معاونمحیطزیستاصفهان:

منبع انتشار بوی نامطبوع در شهرستان لنجان ناشناخته است

رئیسپلیسراهاستاناصفهانخبرداد:

تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت:

 کاهش رشد جمعیت
به یک دغدغه تبدیل شده است

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان گفـت: تنهـا ۴۲.۲ درصد 
مردم شهرسـتان اردسـتان دز سـوم واکسـن کرونا را تزریق کردند. 
حسـن ذبیحـی اظهـار داشـت: آمـار مراجعـان سـرپایی بـه مرکـز 
منتخـب شهرسـتان، نسـبت بـه هفتـه گذشـته افزایـش نداشـته و در 
حـال حاضـر رونـد بسـتری بیمـاران در بیمارسـتان از ثبـات نسـبی 

برخـوردار اسـت.
وی افـزود: بـه لطـف الهی و به دلیل انجام واکسیناسـیون بیش از دو 
ماه اسـت که موارد مرگ و میر ناشـی از کرونا در سـطح شهرستان 
اردسـتان نداشـته ایم و باید مردم تأثیر واکسیناسـیون را به ویژه برای 

مقابله با امیکـرون در نظر بگیرند.
مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان خاطرنشـان کرد: با وجود 
ایـن کـه می گوینـد امیکـرون خفیـف اسـت و سـبب بسـتری و 
مـرگ نمی شـود امـا تحقیقات جدیـد نشـان می دهد که این سـویه 

این گونه نیسـت و تزریق دز سـوم و رعایت پروتکل های بهداشـتی 
الزم اسـت.

ذبیحـی تصریح کرد: افرادی که تاکنون واکسـن نزده اند، متأسـفانه 
کانـون آسـیب بـرای خـود و اطرافیـان هسـتند و شـاید از این عامل 
ضربـه بخوریـم چـرا کـه ایـن افـراد بسـتر مناسـبی را بـرای گردش 
ویـروس در جامعـه فراهـم کرده انـد و توصیـه می کنیـم کـه شـک 
و تردیـد را کنـار بگذارنـد و نسـبت بـه تزریق واکسـن اقـدام کنند.

وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۱۰ مورد بیمـار مبتال به امیکـرون در این 
شهرسـتان شناسـایی شـده اسـت، تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه شـروع 
پیـک ششـم در کشـور بایـد بـا اسـتفاده از واکسیناسـیون و رعایت 
موارد بهداشـتی، از ورود شهرسـتان به فـاز جدید بیماری محافظت 

کنیم.
ذبیحـی ادامـه داد: در صـورت تغییر سـطح رنگ بندی هـا و افزایش 

مراجعـان سـرپایی، قطعـاً محدودیت هـای کرونایی همچون سـابق 
می شـود. اعمال 

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان اردسـتان، تعـداد مـوارد بسـتری، 
مالک هـای  از  را  مثبـت  کرونـا  درصـد  میـزان  و  میـر  و  مـرگ 
رنگ بندی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: ضمن توجه بـه رنگ بندی 
باید بخشـی مهمـی از توجه خود را به اقدامات پیشـگیرانه معطوف 

کنیـم و از عـادی انـگاری بپرهیزیـم.
وی گفـت: تاکنـون در شهرسـتان اردسـتان، ۳۳ هـزار و ۹۶۲ دز 
واکسـن در نوبـت اول و ۳۱ هـزار و ۵۶۱ دز در نوبـت دوم تزریـق

شـده اسـت. ذبیحـی با بیان اینکـه ۱۴ هـزار و ۳۱ دز واکسـن معادل 
۴۲ درصـد در نوبـت سـوم تزریـق شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
مجمـوع واکسـن های تزریقـی در شهرسـتان بـه ۷۹ هـزار و ۵۵۴ دز 

رسـیده است.

مدیرشبکهبهداشتودرماناردستان:

۴۲.۲ درصد مردم اردستان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

هیچ راهکار عملی برای جنگ فرهنگی نداریم
 نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس ضمـن انتقـاد از وضعیـت فرهنگـی کشـور، مدعـی 
دخالـت افـرادی در نحـوه اختصـاص بودجـه فرهنگـی شـد و گفـت کـه هیـچ راهکار 
جـدی و عملـی بـرای جنـگ فرهنگـی نداریـم. پرویـن صالحـی مبارکـه در نطـق میان 
دسـتور گفـت: بخـش تعزیـرات جهـت سـالمت و پویایی بـازار چهـار وظیفـه کنترل، 
نظـارت، تشـخیص جـرم و صدور حکم تشـکیل شـده اسـت امـا متأسـفانه در دهه های 
اخیـر سـه وظیفـه کنتـرل، نظـارت و تشـخیص جـرم از تعزیـرات سـلب و بـه اتـاق 
بازرگانـی سـپرده شـده اسـت و در محـدود کـردن وظایـف نظـارت حاکمیـت و بازار 
ضعیف شـده اسـت و تبعات بسـیار ناخوشـایندی را در عرصه بازار ایجاد کرده اسـت؛ 
بـی شـک بازنگـری سـریع در ایـن عرصـه بـرای کنتـرل گرانـی افسـار گسـیخته نقش 

موثـری خواهد داشـت.
نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس از وضعیـت فرهنگـی کشـور انتقـاد کـرد و گفـت: 

فرهنـگ موضـوع مغفول مانده جامعه امروز اسـت. سـال ها اسـت از واژه فرهنگ برای 
تبلیغـات مسـئوالن اسـتفاده می شـود امـا در عمـل تا بـه امروز چیـزی ندیده ایـم. نفوذ و 
تفکـر غربـی در مسـئله فرهنـگ و هنـر را جـدی بگیریم زمانـی که به بودجـه فرهنگی 
نـگاه می کنیـم بـه راحتـی دسـت هایی را در دولت هـای مختلـف می بینیـم کـه اجـازه 
نمی دهنـد فرهنـگ و هنـر اصیـل ایرانی قـوت بگیرد امـروز برای جنـگ فرهنگی هیچ 
راهـکار جـدی و عملـی وجـود نـدارد. امـروز اسـتکبار جهانـی بـا سـالح هنـر جوامـع 

مختلـف دنیـا را مسـخ خـود کـرده اسـت، نباید مـا هم جزء مسخ شـدگان باشـیم.
ایـن عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس با اسـتناد بـه قانون هوای پـاک گفت: 
چـه زمانـی قـدرت و شـجاعت اجـرای قانون هوای پـاک را پیـدا می کنیم، اگـر امروز 
بـرای محیـط زیسـتمان هزینـه نکنیـم فـردا بـا چنـد برابـر هـم نمی توانیـم جبـران کنیم. 
پیش تـر توجـه نکـردن بـه هشـدارهای کارشناسـان را در مسـئله آب تجربـه کرده ایـم. 

امـروز می بینیـم کـه بـا چـه معضلـی روبـرو شـده ایم، درخصـوص آب نیـز بـه دولـت 
برخـی  کنـد.  اسـتفاده  بومـی  کارشناسـان  از  منطقـه ای  هـر  بـرای  می کنـم  سـفارش 
راهکارهـای ارائـه شـده در تهـران با اقلیم و شـرایط اصفهـان یا چهارمحـال و بختیاری 

سـازگار نیسـت. امـروز احیـای زاینـده رود اولویـت اول اسـتان اصفهان اسـت.
مختلـف  تبعـات  سـال ها  داد:  ادامـه  اصفهـان  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو  ایـن 
شـرکت ها از مشـکالت زیسـت محیطـی، تخریـب زیـر سـاخت ها و مسـائل کارگری 
را تحمـل کرده ایـم؛ ولـی بـه گذشـته نـگاه می کنیـم، هیـچ تناسـبی بیـن تهدیدهـا و 
فرصت هـای ایـن صنایـع نمی بینیـم. شهرسـتان های میزبـان بایـد سـهمی متناسـب بـا 
تهدیداتـی کـه می پذیرنـد، داشـته باشـند. ایـن وضعیـت به هیـچ وجـه قابل ادامـه دادن 
نیسـت. مسـلماً اسـتفاده از نیروهـای بومـی و دلسـوز در مدیریت هـای صنایع، کارگشـا 

شنبه 9 بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 982و راهبـردی اسـت.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

اینفوگرافیک

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمینی شهر از کشف ۱۷ تن روغن 
خوراکی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

محمد کریمیان فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر اظهار داشت: محل 
دپوی ۱۷ تن روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان توسط سپاه خمینی شهر 

شناسایی و به دستور مقام قضایی کشف گردید.
وی پدیده احتکار را اقدامی خالف شرع و غیر قانونی و بر خالف حقوق انسانی 
دانست و گفت: کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را بالغ بر سه میلیارد و 
تکمیل  و  اولیه  بررسی های  از  پس  که  کرده اند  برآورد  ریال  میلیون  پانصد 

تحقیقات، پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
کریمیان ناامن کردن فضا برای مفسدان اقتصادی و استفاده از ابزارهای قانونی 
بازدارنده را یکی از راهکارهای مؤثر نجات اقتصاد دانست و گفت: محتکران 
با هدف ایجاد افزایش قیمت و کسب سود بیشتر دست به این اقدام زده اند در 

حالی که محصول احتکار شده در شرایط فعلی مورد نیاز جامعه است.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر گفت: طبق توافق صورت گرفته 
در مرکز و در راستای کمک به مردم، بسیج تمام توان و تالش خود را جهت 
کمک به ادارات متولی جهت بازرسی از بازار و نظارت بر مراحل تولید و توزیع 

جهت مقابله با احتکار و گران فروشی به عمل خواهد آورد.

مردمـی  ارتباطـات  گفـت:  شاهین شـهر  فرمانـدار 
مدیـران دسـتگاه ها عـالوه بـر برنامه هـای دهـه فجـر 
در شهرسـتان های شاهین شـهر برقـرار خواهـد بـود. 
سـید محمدرضـا کاظمـی طبـا در نشسـت خبـری بـا 
برنامه هـای  اصحـاب رسـانه در خصـوص مشـروح 
دهه فجر شهرسـتان شـاهین شـهر اظهار داشت: یکی 
از شـاخص های دولت سـیزدهم ارتباط ویـژه مدیران 
بـا مردم اسـت کـه یکـی از مهم ترین برنامه هـای دهه 
فجـر وقت گـذاری بـرای مشـکالت مـردم و تـالش 
بـرای سـفر اسـتاندار بـه شهرسـتان خواهـد بـود. وی 
افـزود: دوشـنبه ها مدیـران ملـزم هسـتند کـه مالقات 
شـاهین  شهرسـتان  در  تـا ۱۲  سـاعت ۹  از  مردمـی 
شـهر داشـته باشـند و ۱۵ بهمن ماه در مصالی شـاهین 
شـهر مدیـران کل دسـتگاه ها حضور خواهند داشـت 
و جمعـه هفتـه آینـده آن در شهرسـتان های گـز و 

گـرگاب برگـزار خواهـد شـد.
فرمانـدار شهرسـتان شاهین شـهر بـا اشـاره بـه اینکـه 
مـدارس زده  انقـالب در  بهمـن زنـگ  در روز ۱۲ 
می شـود، گفـت: روز ۱۳ بهمـن یـادواره ۷۰۰ شـهید 

شهرسـتان شـاهین شـهر در مصالی این شهرسـتان و 
در روز بعـد نیـز فلسـفه سیاسـی انقالب اسـالمی گام 
روز  آن  ظهـر  بعـد  و  می شـود  آغـاز  انقـالب  دوم 
غبارروبـی مـزار شـهدا را خواهیـم داشـت. وی ادامـه 
داد: در روز ۱۸ بهمـن ماه همایش بانوان و در روز ۲۰ 
ام به همت شـهرداری شـاهین شهر جشـن خانوادگی 
خواهیـم داشـت و ۲۲ بهمـن راهپیمایـی سراسـری 
از تـاالر شـیخ بهایـی بـه سـمت خیابـان فردوسـی بـا 
سـخنرانی رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان 

برگـزار می شـود.
کاظمی طبـا در خصـوص افتاحیه های این شهرسـتان 
همزمـان بـا دهـه فجر گفـت: افتتـاح خط انتقـال آب 
مورچه خـور و گـرگاب، آب و فاضـالب شـهرک 
نیایـش و برکـت، افتتـاح پروژه هـای بـرق شهرسـتان 
بـا هزینـه ۱۰۰ میلیـارد تومانـی، افتتاح اورژانس شـهر 
وزوان بـا هزینـه یـک و نیـم میلیـاردی و احـداث و 
افتتـاح سـه گلخانه بـا هزینـه ۹۰ میلیـاردی با اشـتغال 
بیـش از ۱۹۰ نفـر بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و 

دولتـی و ... شـامل برنامه هـای دهـه فجـر اسـت.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
بیش از ۲۰ مورد پایش روزانه و شبانه و در ساعات مختلف 
از وضعیت مناطق مختلف شهرستان لنجان برای شناسایی 
منشاء و منبع انتشار بوی نامطبوع انجام شده اما هنوز به نتیجه 

قطعی نرسیده ایم.
بویی نامطبوع مدتی است برخی شهروندان نقاط مختلف 
شهرهای شهرستان لنجان از جمله زرین شهر، فوالد شهر، 
چمگردان را آزرده می کند و باعث گالیه و شکایت مردم 

شده است.
حمیرا صفی قلی افزود: این اقدامات و پیگیری ها از حدود 
یک ماه گذشته تا کنون توسط کارشناسان محیط زیست 
با همکاری مسووالن اجرایی لنجان انجام شده و پیگیری 
برای شناسایی و برطرف کردن انتشار بوی نامطبوع در این 

شهرستان ادامه دارد.
این  پیگیری  برای  مختلفی  جلسه های  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع در فرمانداری لنجان برگزار شده ادامه داد: متناوب 
بودن این بوی نامطبوع، تشخیص و شناسایی منشاء آن را 

برای ما دشوار کرده است.
اصفهان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون 

و  است  زیاد  نامطبوع  بوی  این  تأثیر  شعاع  اینکه  بیان  با 
شب ها بیشتر احساس می شود اظهار داشت: گزارش هایی 
زرین شهر،  از شهر  نامطبوع  بوی  این  استشمام  مورد  در 
لنجان  شهرستان  مناطق  دیگر  و  شهر  فوالد  چمگردان، 
ارائه شده است. وی اضافه کرد: مردم بیشتر بوی فاضالب 
را از مناطق مختلف شهرستان لنجان گزارش می کنند که 
این بو می تواند در اثر انجام فرآیندهای غذایی، پروتئینی 
و فرآیندهای شیمیایی و نفتی متصاعد شود به همین دلیل 

تشخیص آن برای ما مشکل شده است.
اینکه شرایط ظاهری توسط واحدهای  بیان  با  صفی قلی 
تولیدی و صنعتی در این منطقه رعایت شده است خاطرنشان 

کرد: این فعالیت بصورت نامحسوس در حال انجام است.
وی بیان کرد: اداره کل محیط زیست استان با همکاری 
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آنالیزهای تکمیلی 
را برای بعضی از واحدها انجام داده و در این زمینه به نتایج 
نتایج متفن  اولیه دست پیدا کرده است و پس از کسب 

اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
شهرستان لنجان با حدود ۲۶۰ هزار نفر جمعیت و ۹ شهر در 

۳۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

قـوع  و  از  اصفهـان  اسـتان  راه  پلیـس  رئیـس 
در  خـودرو  دسـتگاه   ۱۱ زنجیـره ای  تصـادف 
محور سـجزی خبـر داد و گفت: ایـن حادثه تنها 
یـک مصـدوم داشـت و مابقـی خودروهـا دچار 

خسـارت شـدند.
سـرهنگ اصغـر زارع بـا اشـاره بـه وقـوع طوفان 
شـن در محـور اصفهـان بـه سـجزی و ناییـن، از 
راننـدگان خواسـت از ترددهـای غیـر ضـروری 
بـه مناطـق مذکـور تـا زمان عادی شـدن شـرایط 
جـوی خـودداری کننـد. وی از و قـوع تصـادف 
زنجیره ای ۱۱ دسـتگاه خودرو در محور سـجزی 

خبـر داد و گفـت: ایـن حادثه تنها یـک مصدوم 
از یـک دسـتگاه خـودروی پـژو ۴۰۵ داشـت و 
مابقـی خودروهـا دچـار خسـارت شـدند. وی 
عـدم دیـد راننـدگان و همچنین رعایـت نکردن 
فاصلـه طولی با خودروی جلویـی را علت وقوع 

ایـن حادثـه عنـوان کرد.
بـه گزارش ایسـنا و به نقل از پلیس راهور اسـتان 
اصفهـان، سـرهنگ زارع تاکیـد کـرد: رانندگان 
حتمـاً قبـل تـردد بـه محورهـای اسـتان با شـماره 
۱۴۱ تمـاس گرفتـه و از عادی شـدن شـرایط هوا 

اطـالع یابند.

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: کاهــش رشــد جمعیــت کشــور بــه یــک دغدغــه تبدیــل 
ــی را  ــه رشــد جمعیــت معضــل جــدی تمدن شــده اســت و بــی توجهــی ب

ــال دارد. ــه دنب ب
عبــاس شــیراوژن، در آییــن معرفــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کاشــان، اظهــار کــرد: بحــران ســالمندی جمعیــت کشــور باعــث شــده تــا 

ــد. ــه کار گرفتن ــود را ب ــالش خ ــام ت ــه تم ــن زمین ــه در ای هم
وی تصریــح کــرد: در ســال های آغــاز گام دوم انقــالب اســالمی هســتیم 
ــد  ــت، بای ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــته در کش ــال های گذش ــه در س و هرآنچ

ــم. ــالب اســالمی حســاب کنی ــا گام اول انق ــای متناســب ب اتفاق ه
بــه گزارش ایســنا، معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت درمان 
ــا اراده قــوی و نــگاه تحولــی دولــت  و آمــوزش پزشــکی، افــزود: بایــد ب
ــادی، تحــول جــدی در عرصــه خدمت رســانی  ــت جه ســیزدهم و مدیری
ــرای ایجــاد تحــوالت و ایجــاد انگیــزش نیــاز  اتفــاق بیفتــد. هــر نهــادی ب
ــا توجــه  ــه انتخــاب شــعارهای محــوری و کالن دارد و نظــام ســالمت ب ب
ــی نظــام ســالمت« را  ــت و تعال ــت ســیزدهم شــعار »عدال ــه اهــداف دول ب

انتخــاب کــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد: دسترســی عادالنــه مــردم بــه امکانــات و خدمــات 
ــتای  ــزی در راس ــروم، برنامه ری ــق مح ــه مناط ــانی ب ــالمت، خدمت رس س
ــت  ــی جمعی ــون جوان ــرای قان ــاد، اج ــا فس ــارزه ب ــره وری، مب ــش به افزای
ــواده، انتصــاب مدیــران جهــادی، ارتقــاء کیفیــت  و حمایــت از نهــاد خان
آمــوزش علــوم پزشــکی را بــا یــک برنامه ریــزی مــدون و عملیاتــی 

ــرد. ــق ک محق
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 
ــل اخالقــی و  پزشــکی گفــت: بیمارســتان نقــش مهمــی در ترویــج فضای
معنــوی بــه مــردم دارد و بایــد پلــی بــرای اثربخشــی بیشــتر در امــر درمــان 

باشــد.
ــی  ــز درمان ــه مراک ــان ب ــه مراجع ــت ک ــن اس ــدف ای ــزود: ه ــیراوژن اف ش
ــان  ــج درم ــز رن ــه ج ــی ب ــکی، رنج ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــت پوش تح
نداشــته باشــند. مــردم بایــد دانشــگاه، بیمارســتان و شــبکه بهداشــت درمــان 
را پناهــگاه خــود بداننــد و بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه مجموعــه رفتــار، 
ــت. ــذار اس ــجو تاثیرگ ــگ دانش ــکل گیری فرهن ــر ش ــش ب ــار و پوش گفت

ــت  ــد تخ ــزار واح ــال دو ه ــی امس ــه پایان ــه ماه ــرد: در س ــح ک وی تصری
و  می رســد  بهره بــرداری  بــه  کشــور  دانشــگاه های  در  خوابگاهــی 
ــت  ــال اجراس ــی درح ــی و فرهنگ ــرح ورزش ــی، ط ــد خوابگاه ۱۳۰ واح
ــاه  ــم از ۲۷ م ــن مراس ــود. در ای ــل ش ــده تکمی ــال آین ــا س ــم ت و امیدواری
ــوان  ــاکی به عن ــورش س ــد و ک ــر ش ــی، تقدی ــیدعلیرضا مروج ــت س خدم
ــوم پزشــکی کاشــان منصــوب شــد. ــن دانشــگاه عل ــد ای سرپرســت جدی

فرماندهسپاهناحیهمقاومتبسیجشهرستانخبرداد:

کشف ۱7 تن روغن خوراکی احتکار شده 
در خمینی شهر



Iran and the neighbor Azerbai-
jan have signed a memoran-
dum of understanding (MOU) 
for cooperation in constructing 
a bridge over the Astarachay 
border river, the portal of the 
Iranian Transport Ministry re-
ported.
The MOU was signed by Irani-
an Deputy Transport and Urban 
Development Minister Kheirol-
lah Khademi and Azerbaijan’s 
Deputy Minister of Digital 
Development and Transport 
Rahman Hummatov in Baku 
on Tuesday.
As reported by IRNA, the 
project for the construction 
of the mentioned bridge was 
commenced in a ceremony 
attended by Iranian Transport 
Minister Rostam Qasemi and 
Azeri Deputy Prime Minister 
Shahin Mustafayev.
Qasemi, who is also the head 

of the two countries’ Joint 
Economic Committee, traveled 
to Azerbaijan on top of a dele-
gation on Monday to visit the 
country’s economic areas and 
explore avenues of mutual co-
operation.
Iran and Azerbaijan had earlier 
announced the total invest-
ment made in the project to be 
4.7 million euros.
The construction of Astarachay 
bridge is going to be a positive 
step in completing the North-
South Corridor and is expected 
to open a new gate for the de-
velopment of all-out relations 
between the two neighbors.
Speaking in the mentioned 
ceremony, Mustafayev said the 
construction of the bridge is 
scheduled to be completed by 
the end of the current year.
“The president and the gov-
ernment of the Republic of 

Azerbaijan attach special im-
portance to the development 
of relations with the Islamic 
Republic of Iran, and the pres-
idents of Iran and Azerbaijan 
expressed interest in further 
developing relations between 
the two countries in a cordial 
meeting in Ashgabat,” the of-
ficial said.
Noting that Azerbaijan and Iran 
have established deep rela-
tions in various areas including 
trade, economy, energy, cus-
toms, and investment, he said: 
“There are good opportunities 
between the two countries to 
implement joint projects in 
these fields.”
Mustafayev further mentioned 
the upward trend of trade be-
tween the two countries and 
said: “Despite the Coronavirus 
pandemic in the last two years, 
the trade turnover of Iran and 

the Republic of Azerbaijan in 
the first 11 months of 2021 
increased by 30 percent com-
pared to the previous year and 
the amount of road transport 
also increased by 62.5 per-
cent.”
“During this period, the trans-
portation and transit of goods 
between the two countries 
have not stopped for a single 
day,” he stressed.
Qasemi for his part called Azer-
baijan the closest neighbor to 
Iran and said: “We hope that 
after the meeting of the pres-
idents of the two countries, 
relations between the two na-
tions will develop as much as 
possible.”
He pointed to the development 
of relations with neighbors 

as one of the priorities of the 
Iranian government and, re-
ferring to Iran’s participation 
in the implementation of pro-
jects in Azerbaijan’s liberated 
territories [in Karabakh], said: 
“Cooperation between the two 
countries in this area can ac-
celerate the reconstruction of 
these regions.”
Qasemi noted that the develop-
ment of transport and transit 
in the region is in the interest 
of both countries, and said 
that the two countries’ Joint 
Economic Committee could 
help deepen economic rela-
tions between them, as well as 
provide the necessary facilities 
for businessmen and entrepre-
neurs.
Elsewhere in the ceremony, 
Khademi also considered the 
construction of the Astarachay 
bridge as an effective step in 
completing the north-south 
corridor and said: “The con-
struction of this bridge will lead 
to economic, tourism, indus-
trial and transportation devel-
opment of the two countries 
due to the cultural, social and 
religious commonalities of the 
two neighboring countries.”
“The Astarachay border bridge 
will lead to the development 
of transit between the two 
countries, which, in paral-
lel with the existing railway 
bridge, will lead to the com-
prehensive development of the 
region,” he said.

Tehran, Baku ink MOU for constructing bridge over Astarachay

Govt. announces 
new resolutions to 
support stock market

Government Economic Coordi-
nation Headquarters in its latest 
meeting has approved five new 
resolutions for supporting the 
country’s stock market, and the 
directives in this regard have 
been sent to relative ministries, 
First Vice President Mohammad 
Mokhber announced.
The mentioned resolutions in-
clude the reduction of petrochem-
ical feed prices, the reduction of 
interbank interest rates, the re-
striction of the sale of securities, 
preventing the increase of gov-
ernment mining salaries, and the 
increase of the exchange rate of 
banks, IRNA reported.
According to Mokhber, the deci-
sions made in the meeting of the 
Government Economic Coordi-
nation Headquarters have been 
communicated with Finance and 
Economic Affair Minister Ehsan 
Khandouzi, Minister of Industry, 
Mining and Trade Reza Fatemi-
Amin, Oil Minister Javad Oji, Head 
of Planning and Budget Organiza-
tion (PMO) Masoud Mir-Kazemi, 
and Governor of Central Bank of 
Iran (CBI) Ali Saleh-Abadi.
Speaking about the positive im-
pacts of the mentioned decisions 
on the capital market, Finance 
Minister Ehsan Khandouzi said 
on Tuesday that the mentioned 
resolutions carry the message 
of government’s serious support 
for industries and indicate stable 
economic activity, predictability 
of variables, and ultimately a pos-
itive outlook for the economy in 
the coming months.
Earlier on Tuesday, President 
Raisi had called on all related 
authorities to take the necessary 
measures for resolving the stock 
market problems.
Following the president’s re-
marks, his cabinet held a meet-
ing with the presence of the PBO 
head, the first vice president, the 
vice president for economic af-
fairs, and the head of the coun-
try’s Securities and Exchange 
Organization (SEO) to discuss 
ways for resolving the mentioned 
issues and to support the market.
Mentioning the decision re-
garding the reduction of petro-
chemical feed prices, Khandouzi 
noted that the government has 
approved a ceiling of 50,000 rials 
(about $0.18) for the feed pric-
es and a ceiling of 20,000 rials 
(about $0.07) for the fuel rate to 
support the mentioned industries 
which have a great role in the 
stock market.

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

Israel never friend of 
Muslims, Raisi cau-
tions Azerbaijan
Iranian President Ebrahim Raisi 
on Wednesday warned Azerbaijan 
that Israel would by no means 
make friends with Muslim na-
tions, a clear sign of which is the 
Israeli acts of aggression against 
Palestinians.

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

Trump’s maximum 
pressure on Iran ‘ab-
ject failure’: US
The United States said the 
“maximum pressure” campaign 
launched by former president 
Donald Trump against Iran was, an 
“abject failure” and ended up in the 
opposite.

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

Depleted Iran seek-
ing World Cup ticket 
against Iraq
An early exit of the 2022 World 
Cup Asian qualifiers was well on 
the cards for Iran ahead of a pre-
liminary round encounter against 
Iraq in Bahrain last June.

Housing price rises 
1.1% in Tehran City
Average housing price rose 1.1 
percent in the capital Tehran 
during the tenth Iranian calendar 
month Dey (ended on January 
21), compared to its previous 
month, according to a report by 
the Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a 
residential unit in Tehran stood at 
329.4 million rials (about $1,135) 
during the mentioned month, IRIB 
reported.
The average housing price in the 
said month also increased 20.3 
percent in comparison to the 
same month in the previous fiscal 
year.
Although, the number of real es-
tate deals stood at 9,800 in the 
capital city in the tenth month of 
this year, rising 0.5 percent and 
179.3 percent, from the previous 
month, and the same month of 
the past year, respectively.
The housing market in Tehran 
was the second-highest returning 
market in Iran among the coun-
try’s four major markets in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20, 2021) with 
85 percent annual growth.
The information obtained from 
Kilid website (which is a major 
platform for housing trades) indi-
cated that the housing price index 
in Tehran grew by 85 percent in 
the previous Iranian calendar year, 
compared to its preceding year.
The highest monthly price in-
crease of 12.5 percent occurred 
in the Iranian calendar month 
of Mordad (July 22-August 21, 
2020), while the biggest monthly 
price decrease occurred in Azar 
(November 21-December 20, 
2020) with a decline of 8.1 per-
cent.
Back in April, 2021, the head of 
Iran’s Property Advisers Union 
said housing prices in the country 
should decrease at least 25 per-
cent in order for people to be able 
to afford to purchase.
Mostafa Gholi Khosravi stressed 
the need for establishing a mar-
ket regulation headquarters for 
the housing sector to monitor the 
activities of dealers and real estate 
agencies in order to balance the 
prices.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past 
year due to various internal and 
external factors.

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

TEDPIX up 21,000 
points on Wednes-
day
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), rose 
21,497 points to 1.229 million on 
Wednesday.
Over 5.545 billion securities worth 
34.793 trillion rials (about $120 
million) were traded at the TSE.
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 Com-
pany, Isfahan Oil Refinery, Teh-
ran Oil Refining Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, and National Iranian Copper 
Company were the most widely 
followed ones.
The government has applied sev-
eral new changes in the national 
budget bill for the next Iranian cal-
endar year (begins on March 21, 
2022) which according to experts 
and analysts will ensure the stock 
market’s stability and growth in 
the coming years.
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National Iranian Oil Company 
(NIOC) plans to increase the coun-
try’s crude oil production capacity 
to 5.7 million barrels per day (bpd) 
over the next eight years, Karim 
Zobeidi, NIOC’s director of corpo-
rate planning, said.
“By attracting the necessary invest-
ment, we intend to increase Iran’s 
oil production capacity to 5.7 mil-
lion barrels in the next eight years,” 
Zobeidi said in a gathering of NIOC 
and capital market representatives 
on Tuesday.
As Shana reported, referring to the 
NIOC investment priorities, the of-
ficial stated: “The participation of 
domestic investors in the drilling 
operations of new oil wells is more 
important for us.”
According to Zobeidi, the mainte-
nance projects aimed at keeping 
the production levels of the existing 
oil wells can also be good areas for 
investment. These projects may in-
clude repairing existing wells and 
constructing some process facilities 
and pipelines.
He further noted that according to 
the NIOC plans, the country’s daily 
natural gas production capacity is 
also expected to reach 1.5 billion 
cubic meters within the next eight 
years, provided that the necessary 
investment is made in this sector 
as well.

Pointing to the plans to increase the 
country’s gas production capacity, 
the official said: “Completion of the 
development project of South Pars 
phase 11, completion of some pres-
sure-boosting projects in the exist-
ing phases of South Pars, and the 
development of Kish and North Pars 
gas fields are among the projects 
that the National Iranian Oil Compa-
ny has on the agenda to increase the 
country’s gas production capacity.”
The Iranian Central Oil Fields Com-
pany (ICOFC), which operates some 
oil and gas fields in central Iran, 
also plans to increase its gas pro-
duction capacity by 320 million cu-
bic meters over the next eight years, 
Zobeidi added. Back in November 
2021, the Iranian Oil Ministry had 
announced that plans were under-
way to boost the country’s crude oil 
capacity to near four million bpd by 
March 2022, returning to levels not 
seen since before the U.S. withdrew 
from the nuclear deal and re-im-
posed sanctions on the country’s 
crude sales in 2018.
In the budget bill for the next Iranian 
calendar year (starts on March 21), 
special attention has been paid to 
improving oil and gas production 
and development of energy infra-
structure across the country in or-
der to boost the oil output to 3.952 
million bpd.

Oil output planned 
to reach 5.7m bpd in 8 yearsInternational energy companies 

predict that the demand for pet-
rochemical products will increase 
significantly in the coming years, 
and therefore the development of 
petro-refineries seems a necessity 
in Iran.
Due to the country’s benefit from oil 
and gas resources, the development 
of petro-refineries is much easier 
and relatively cheaper in Iran than 
other countries in the world, and the 
country can play a role in regulating 
the price of petrochemical products 
in the world due to its proximity to 
energy sources and its capacity for 
the development of petro-refinery.
And most importantly, if the coun-
try’s petro-refinery capacity can be 
expanded to the level of crude oil 
feed produced in the country, the 
sanctions on Iran’s oil industry will 
be practically nullified. It is why 
Iran is now serious and determined 
to develop its petro-refineries, al-
though in previous years, despite 
the country’s upstream economic 
plans based on preventing the sale 
of crude oil and natural gas, and 
developing refining capacity instead 
to boost production of export prod-
ucts, there seemed to be n will to 
build petro-refineries. In order to 
encourage the government and in-
vestors to work hard on the devel-
opment of petro-refinery industry, 
the Petro-Refinery Development 
Law was drafted in the Iranian calen-
dar year 1398 (March 2019-March 
2020), and then amendments to this 
law were drafted in the parliament 
earlier this year. Two weeks ago, 
Iranian Oil Minister Javad Oji said 
some major domestic banks are go-
ing to form a consortium with a total 
investment capacity of four billion 
dollars to implement petro-refinery 
projects across the country.
Speaking to the press on January 
15, Oji said: “A large part of the fi-

nancial resources required for the 
implementation of the country’s oil 
projects will be provided with the 
support of the Ministry of Finance 
and Economic Affairs, and this in-
cludes the financial resources need-
ed for the refining sector as well.”
Back in March 2021, Oil Ministry 
announced starting of a program for 
constructing petro-refinery plants in 
the southern coastal regions, calling 
on capable domestic companies to 
contribute to the program.
Following the announcement, 74 
domestic companies were author-
ized for participating in the men-
tioned program.
In fact, 117 companies had submit-
ted their requests to the Oil Ministry 
among which 74 were initially ap-
proved.
Also on Wednesday, the managing 
director of Lavan Refinery (in Lavan 
Island south of Iran) announced the 
construction of a 150,000-barrel 
petro-refinery next to Lavan Re-
finery and efforts to increase the 
refinery’s gasoline production by 
one million liters per day. Moham-
mad-Ali Akhbari said the project to 
build the mentioned petro-refinery 
is in line with the oil industry’s ap-
proach to develop the petro-refining 
plans. He said that major sharehold-
ers have welcomed the investment 
in the new petro-refinery project, 
negotiations have been held with 
the private sector, and a working 
group has been set up to expedite 
and facilitate the implementation of 
this project, which will be completed 
with continuous follow-up.
Increasing the country’s petro-re-
fining capacity, in addition to gen-
erating more revenue, new job op-
portunities, economic prosperity, 
and reviving other industries, is a 
key defense mechanism against the 
impacts of the U.S. sanctions on the 
country’s oil industry.

Iran serious to develop petro-refineries

Speaking in the 
mentioned cer-
emony, Musta-
fayev said the 
cons t ruc t ion 
of the bridge is 
scheduled to be 
completed by 
the end of the 
current year



Iran’s farmed shrimps export stood 
at $150 million since the beginning of 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021), an official with Agriculture 
Ministry announced.
Morteza Afrasiabi said that 57,800 
tons of shrimps were farmed in 
14,034 hectares of aqua farms during 
the said time span, about 75-80 per-
cent of which was exported to the Eu-
ropean, Asian and regional markets.
He named Turkey, Iraq, United Arab 
Emirates (UAE), China, Spain and 
France as some of the export destina-
tions of Iran’s farmed shrimps during 
the mentioned period of time, and 
said China and UAE stood at the top 

of the list.
In last August, an official with Iran 
Fisheries Organization (IFO) an-
nounced that the area under shrimp 
farming in the country has risen 12 
percent in the current Iranian calen-
dar year.
Isa Golshahi, IFO’s director-general 
for quality improvement, processing, 
and market development, said that 
the area under shrimp farming has 
reached about 13,607 hectares with 
an increase of about 12 percent com-
pared to the previous year.
He stated that the highest area under 
shrimp farming belongs to Bushehr 
province (in the southwest of the 

country), adding that the area under 
shrimp cultivation in this province 
is about 6,053 hectares, which is 53 
hectares more than the area targeted 
in the Sixth Five-Year National Devel-
opment Plan (2016-2021).
The official has also stated that co-
operation with the relevant organi-
zations such as chambers of com-
merce, Trade Promotion Organization 
(TPO), and the Ministry of Foreign 
Affairs, as well as the non-govern-
mental sector to open new markets 
in the international arena is one the 
agenda of the IFO’s plans.
Over the past two years, the efforts 
of the Aquatics’ Production and Trade 
Union of Iran, and the non-govern-
mental sector have led to the addi-
tion of markets in countries such as 
Oman and Malaysia to Iran’s target 
export markets in this field, he has 
noted.
Fishery production has increased no-
ticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the ex-
port markets, and also some new 
export destinations welcomed these 
products in the past two years; as 
new markets including China, South 
Korea, and the Eurasian Union na-
tions opened up for Iranian fishery 
products.

11 Interesting Benefits of Lentils

Iran become 14th team 
to qualify for 2022 FIFA World Cup

 Iran football team became the 14th 
team to book their place in the 2022 FIFA 
World Cup. Iran edged past Iraq 1-0 on 
Thursday in Tehran’s Azadi Stadium, 
thanks to Mehdi Taremi’s second-half 
goal. Iran top Group A with 19 points, 
two points ahead of South Korea. The 
‘Persian Leopards’ have become the 
first Asian team to book their place in 
the 2022 FIFA World Cup. Iran are also 

the 14th team to seal their berth in the 
prestigious campaign. Including Qatar 
as host nation, a total of 14 teams have 
qualified for the 2022 FIFA World Cup 
so far and the remaining 18 spots are 
going to fill up over the coming months. 
The qualified teams are: Qatar, Iran, 
Germany, Denmark, Brazil, France, Bel-
gium, Croatia, Spain, Serbia, England, 
Switzerland, Netherlands and Argentina.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.organicfacts.net/health-benefits/health-benefits-of-lentils.html

Director of production and opera-
tions at Pars Oil and Gas Compa-
ny (POGC), which is in charge of 
developing giant South Pars gas 
field in southern Iran, has said the 
field meets 70 percent of the natu-
ral gas need in the country, Shana 
reported.
Noting that eight percent of the 
world’s gas reserves are in the 
South Pars field, Alireza Ebadi 
said: “over 50 percent of Iran’s 
gas reserves are in South Pars, 
which is divided into 29 phases.”
According to the official, 60 per-
cent of the field, which Iran shares 
with Qatar in the Persian Gulf, is in 
the Arab country’s territorial wa-
ters and 40 percent belong to Iran.

Processing the output of two 
south Pars phases, each refinery 
of the South Pars Gas Complex 
(SPGC) produces 50 million cu-
bic meters of gas, 2,750 tons 
of ethane, propane, and butane, 
77,000 barrels of gas condensate, 
as well as 400 tons of sulfur on a 
daily basis, the official said.
“Each two-phase refinery ac-
counts for one percent of the 
country’s Gross Domestic Prod-
uct (GDP), earning the country 
$10 million a day and $3.5 billion 
a year,” Ebadi added.
He put the total investment made 
in South Pars at $81 billion, say-
ing that the field needs another 
$7.8 billion to be completed.

The health benefits of lentils may include improved digestion, a 
healthy heart, diabetes control, cancer management, weight loss, 
prevention of anemia, and better electrolytic activity due to potas-
sium. They are a good source of protein and are great for pregnant 
women. 
What are Lentils?
Lentils are edible pulses or seeds that belong to the legume fami-
ly. These mostly consist of two halves covered in a husk. Both the 
seeds are lens-shaped, which is probably why they are named Lens 
culinaris in Latin. They are also one of the oldest known sources of 
food, dating back more than 9,000 years.
Lentils can be consumed with or without the husk. Prior to the in-
vention of milling machines, they were eaten with the husk. The 
husk contains the highest amount of dietary fiber. After the milling 
process was invented, the husk or skin was removed and the dietary 
fiber in lentils disappeared.
The popular kinds of lentils include black lentils, red lentils, brown 
lentils, mung bean, yellow split peas, yellow lentils, macachiados 
lentils, French green lentils, black-eyed pea, kidney beans, soya 
beans, and many more varieties. Each country has its own group, 
which is more or less similar and provides the same benefits.
Lentils with a high protein content are considered an inexpensive 
source of protein. They are a rich source of essential amino acids 
like isoleucine and lysine. They are also a good source of micronu-
trients such as vitamins and minerals. [1]
Nutritional Value of Lentils
Lentils are also another source of phytochemicals and phenols. 
Both of these organic chemicals are known to provide health bene-
fits, but the mechanism behind their work is yet to be determined. 
Often, lentils and meat are compared for their effectiveness and 
many people vote for meat as the best source of protein. It is true 
that lentils do not contain all the amino acids, but they do have less 
fat content when compared with meat.
Health Benefits of Lentils
Lentils, cultivated ever since the advent of early agriculture, have 
been a part of our diet for quite long now. They provide multiple 
health benefits, including the following:
May Fasten Muscle Generation
Our organs and muscles may need a constant supply of protein 
for the repair and growth of the body. Lentils, especially sprouted 
lentils, contain all the essential amino acids that are needed by our 
body for good muscle-building and smooth functioning of the body.
May Help Control Diabetes
A comparative study published in The American Journal of Clinical 
Nutrition showed that in the various categories of foods, dietary fib-
er was found to be possibly high in the case of the legume family. 
Lentils, along with beans and peas, belong to the legume family. 
Dietary fiber-filled food such as lentils may help in controlling blood 
sugar levels. Dietary fiber may also slow down the rate at which 
food is absorbed by the blood and thus maintains the sugar level 
constantly. [3]
May Help Improve Digestion
As lentils contain high levels of dietary fiber, they may improve di-
gestion if consumed regularly. They may also help in easy bowel 
movements, resulting in decreased constipation. Although lentils 

tend to cause bloating and gas, consuming soaked or sprouted len-
tils make it easy for you to digest them.
May Improve Heart Health
Lentils, with their negligible amounts of fat, are a potentially ideal 
source of protein without adding any extra fat to the body, thereby 
promoting a healthy heart. Lentils contain magnesium and potassi-
um, both of which may help in relaxing cardiovascular muscles and 
lowering blood pressure levels.
May Prevent Atherosclerosis
Research led by Dr. Xu at the Department of Cereal and Foods 
Sciences in North Dakota, USA showed that the consumption of 
lentils provides a supply of antioxidants that decreased the chances 
of developing atherosclerosis. Also, these antioxidants play a role 
in neutralizing free radicals and thereby preventing cell and gene 
damage (aging). [4]
May Have Anticancer Potential
Studies conducted by Elvira González De Mejía & Valentin I. Prise-
caru at the University of Illinois have found that plant lectins, a sep-
arate type of plant protein originating from foods like lentils, wheat, 
peanuts, peas, and soybeans have a great influence on cancer cells. 
Research studies have shown that these lectins cause cytotoxicity 
and apoptosis, which means that they have great potential to control 
cancer growth. [6] [7]
Possibly A Good Source of Folic Acid

Lentils are a good source of vitamin B-complex, such as folate or 
folic acid. The consumption of folic acid by pregnant women helps 
in preventing birth defects. According to a study by Susan J Duthie, 
at the Rowett Research Institute in Aberdeen, UK, a lack of folic acid 
often results in neural tube defects. Folate, found in lentils, helps in 
the formation of red blood cells, is possibly good for pregnant wom-
en, and plays a key role in maintaining homocysteine levels. It is 
also known to be effective against hypertension and DNA damage, 
which may result in cancer. [8]
May Aid in Weight Management
Research studies suggest that the regular consumption of lentils 
can help in weight control and increase satiety. [9]
May Improve Nervous System
It was long believed that micronutrients such as vitamins and min-
erals did not have an effect on the functioning of the brain. However, 
further research suggested that for the proper functioning of the 
brain, vitamins and minerals are equally important. According to 
the research conducted by J.M. Bourre at the Department of Neu-
ro-pharmaco-nutrition at Fernand Widal Hospital in Paris, vitamins 
and minerals found in lentils are helpful for optimum brain func-
tioning. [10]
Possibly High Iron Content
Lentils contain a potentially high amount of iron, which is needed 
by the body for optimum hemoglobin production. About 36% of the 
iron of the daily recommended value can come from eating 1 cup 
(200 grams) of lentils every day.
May Improve Electrolytic Activity
Potassium, one of the minerals found in lentils, is regarded as a 
better substitute for electrolytic activity than sodium. Many diseases 
have been associated with a high sodium content and a low po-
tassium content in the body. Apart from acting as an electrolyte, 
potassium is also helpful for the functioning of a number of organs 
like the heart, brain, and kidney.
Side Effects of Lentils
Although lentils are good for your health and are the best alterna-
tive for meat, poultry, and fish, they also have a few disadvantages, 
which include:
Risk of Kidney Stones: Research conducted by Massey et al. at the 
Washington State University’s Department of Food Science and 
Human Nutrition showed that some lentils such as soybeans, soy 
foods, peanut butter, and refried beans, contain high concentrations 
of oxalate compounds. These oxalate compounds were responsible 
for the formation of kidney stones. Therefore, individuals who have 
kidney stones should stay away from legumes and lentils. [12]
Risk of Kidney Diseases: Consumption of high levels of protein has 
other side effects as well. On average, the amount of protein needed 
for our body stands at 0.8 grams per one kilogram of body weight. 
Excessive protein consumption can pressurize kidneys in flushing 
out those excess proteins in the body. In the long run, that elimina-
tion can damage overall kidney function.
Formation of Gas Due to Fermentation: After entering the diges-
tive system, lentils start fermenting and subsequently release gas. 
These gases can make matters uncomfortable and therefore, too 
much lentil consumption should be avoided unless you don’t mind 
being a bit gassy.

South Pars 
accounts for 70% of Iran’s gas supply

Government Trying 
to Neutralize Sanc-
tions
President Ebrahim Raisi says 
an agreement with the parties 
to the 2015 accord is only 
possible if the cruel sanctions 
against the Iranian nation are 
removed.

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

Iran, Azerbaijan 
Discuss Expansion 
of Defense Ties
The defense ministers of 
Iran and Azerbaijan met on 
Wednesday here to discuss 
regional issues and military 
cooperation.

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

Qatari Foreign Min-
ister Due in Tehran 
Today
Qatari Foreign Minister Mu-
hammed bin Abdulrahman bin 
Jassim Al Thani will travel to 
Tehran Thursday for talks with 
Iranian counterpart Hussein 
Amir-Abdollahian.

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

Vienna talks make 
progress despite 
British pessimism
Britain has once again resort-
ed to the language of threat 
despite the fact that talks in 
Vienna are making progress, 
though slowly.

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

Tehran, Baku ink 
MOU for construct-
ing bridge over As-
tarachay
 Iran and the neighbor Azerbai-
jan have signed a memoran-
dum of understanding (MOU) 
for cooperation in constructing 
a bridge over the Astarachay 
border river, the portal of the 
Iranian Transport Ministry re-
ported.

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

President clarifies 
on outcomes of his 
Moscow visit
Speaking in his fourth televised 
interview on Tuesday night 
since taking office as presi-
dent in August, Seyyed Ebra-
him Raisi touched on many 
points, including his visit to 
Russia and the foreign policy 
approach of the government.

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

Chinese Taipei de-
feat Iran in AFC 
Women’s Asian 
C u p
Iran shared the spoils in a 2-2 
draw with Uzbekistan in the 
CAFA Women’s Futsal Champi-
onship 2022 on Thursday.
Nastaran Moghim scored both 
goals for the Iranian team.
Iran had already defeated Uzbek-
istan 5-2 in the tournament.
The four-team competition is 
being held at the Dushanbe 
Multi-functional Sports Complex 
from Jan. 21 to 28.
Tajikistan, Iran, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan compete in the tour-
nament.
The teams will play each other 
twice.
The Central Asian Football Asso-
ciation (CAFA) is an association 
of the football playing nations in 
Central Asia.
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 محمدصادقی، رئیس کمیســیون 
کشــاورزی، ســامت، آب ومحیط 
زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
وکشــاورزی اصفهــان پراکندگی 
تعاونی های بخش کشاورزی را موجب 
حادث شدن مشــکات زیادی برای 
این صنعت دانست و گفت: نباید برای 
بهبود وضعیت بخش کشاورزی منتظر 
کمک های دولت بود و الزم است بخش 
خصوصی با تعامل هر چه بیشتر در 
قالب تشــکیل اتحادیه هــا و تعاونی 
موجب اثربخشی بیشتر فعالیت های 

فعاالن این بخش شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه اســتاندار 
جدیــد از همت کافی بــرای کمک 
به توســعه بخش کشــاورزی و رفع 
مشکات فعاالن این بخش برخوردار 
اســت، ابراز امیدواری کرد با همت و 
همدلی بیشــتر بخــش خصوصی 
و پشــتیبانی دولت بتوان در بخش 

کشاورزی تحولی ایجاد کرد.

  وضعیت رو به افول ســرمایه 
اجتماعی در بخش کشاورزی

در ادامه امیرمظفرامینی، عضوکمیسیون 
کشــاورزی اتاق بازرگانــی اصفهان با 
بیان اینکه ســاختار تولید در بخش 
کشاورزی کوچک مقیاس است، افزود: 
تنها راه برای افزایش کارایی و بهره وری 
واحدهای کوچک از طریق مشارکت 
در قالب تشکیل اتحادیه و تشکل های 
این حوزه اســت. وی دلیل نامناسب 
بودن وضعیت کشــاورزی کشورمان 
با وجــود وضعیت مطلوب ســرمایه 
اقتصادی و انسانی را، رو به افول بودن 
ســرمایه اجتماعی دانست و تصریح 
کرد: از آنجا که شاخص سرمایه های 
اجتماعی مشارکت، انسجام و اعتماد 
بوده و اساس تشکل ها مشارکت است 

برای پیشرفت بخش کشاورزی راهی 
جز مشــارکت میان واحدهای خرد 

وجود ندارد.
این مدرس دانشــگاه گفت: تشکیل 
شرکت های ســهامی به سهام داری 
مردم دلیــل موفقیت بســیاری از 
کشورهای پیشــرفته دنیا درحوزه 
اقتصاد بوده و در این صورت چون تولید 
ثروت به دســت مردم انجام می شود 
در توزیــع آن نیز عدالت بیشــتری 

برقرارخواهد شد.
امینی ســاز و کار تحقق ایــن امر را 
نزدیک کردن تفکر دست اندرکاران 
بخش کشــاورزی و تبیین اهمیت 

مشارکت دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان دلیــل عــدم موفقیــت 
تعاونی های کشورمان را ضعیف بودن 
باوربخش اعظمی از هیئت رئیســه 
تعاونی ها نســبت به رســالت اصلی 
تشکیل تعاونی ها بیان و تصریح کرد: 
این در حالی اســت که تعاونی یک 
اعتقاد و باور اســت.وی نظم بخشی 
به اعتبارات تشکل ها و فعالیت های 
زیربنایی آن ها و انجــام امور نظارت 
و کنترلی توسط بخش دولتی را در 
بهبود وضعیت این حوزه حائز اهمیت 

دانست.
این عضو کمیسیون با تاکید براینکه 
تولید کننده بودن بخش خصوصی 
و تصمیم گیر بودن دولت آفت بخش 
کشاورزی اســت، پیشنهاد تشکیل 
کارگروهی متشکل از نمایندگانی از 
اتاق بازرگانی اصفهان، اتحادیه های 
بخش کشاورزی، تعاون روستایی و 
سازمان جهادکشاورزی در راستای 
فراهم کردن ساز و کار افزایش قدرت 
 رقابت فعــاالن این بخــش را ارائه

 داد.

  انسجام بخشی به حوزه تولید 
یکی از رویکردهای تعاونی های 

روستایی کشور
فرهاد حاجی مرادی، مدیر توســعه 
بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان انسجام فعالیت های بخش 
خصوصی در حوزه کشاورزی و اعتقاد 
و اعتماد دولت به این بخش در سپردن 
زنجیره تولید تا سفره مردم به آنها با 
نظارت دولت را موجب تغییر شرایط 
بازار به نفع تولیدکننده دانست.وی 
تصریح کرد: جهاد کشاورزی حامی 
بخش خصوصی بــوده و با توجه به 
تغییر رویکرد تعاونی های روستایی 
مبنی بر انسجام بخشی به حوزه تولید 
با هدف صادرات و استفاده از ابزارهای 
نوین و وجود عزم الزم برای مشارکت 
تشــکل ها و اتحادیه هــای توانمند 
در تصمیم ســازی های این بخش، 
می توان اقدامات خوبــی در بخش 

کشاورزی انجام داد.
حاجی مرادی کمک اتاق بازرگانی 
برای برگزاری دوره های آموزشی به 
منظور توانمندسازی فعاالن بخش 
خصوصی را در رفع مشــکات این 

بخش حائز اهمیت دانست.

  ضرورت تحقق سهم ۲۵ درصدی 
بخش تعاون از اقتصاد کشور

همچنین خدابخش توکلی، معاون 
سازمان تعاون روستایی استان اصفهان 

با بیان اینکه استان اصفهان دومین 
اســتان توزیع الکترونیک کاال بود، 
افزود: از بستر الکترونیک برای شفاف 
شدن امور مربوط به بخش کشاورزی 

استفاده شود.
وی تصریــح کرد: در حــال حاضر 9 
اتحادیه استانی در بخش کشاورزی 
وجود دارد و یک اتحادیه ناظر نیز برای 
ســپردن نظارت به بخش خصوصی 

ایجاد شده است.
توکلــی تحقق ســهم ۲۵ درصدی 
بخش تعاون از اقتصاد کشــور را در 
کاهش مشــکات این بخش وایجاد 
فرهنگ میل به مشارکت مؤثر دانست. 
همچنین عدم وابســتگی در تأمین 
نهاده ها را موجب رشــد مرغداری و 

دامداری های کشور بیان کرد.

  ضرورت ایجاد پلتفرمی واحد 
در اکوسیستم کشاورزی استان

در ادامه حسین نوریان مسئول کمیته 
سیاســت گذاری، فرهنگ سازی و 
ترویج کشاورزی نوین نیزبا بیان اینکه 
عارضه یابی تعاونی های کشاورزی از 
مدت ها پیش در دستورکار کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان قرار 
گرفته است، افزود: پلتفرم هایی که 
بتواند زنجیره بخش کشــاورزی از 
مواد اولیه تا تولید و فروش را در یک 
بستر آورده و بین اجزا اکوسیستم این 
بخش ارتباط برقرار کند مرسوم شده 

است. با این وجود همان نارسایی های 
زیرساختی بخش کشاورزی در این 

پلتفرم ها در حال تکرار شدن است.
 نوریان گفت: به دلیل این مشکات 
ایــن پلتفرم ها امکان هــم افزایی با 
یکدیگر نداشــته و تجربه نادرست 
شــکل گیری تعاونی هــای حوزه 
کشاورزی به گونه ای در حال تکرار 

شدن است.
وی تشــکیل پلتفرمــی واحــد در 
اکوسیستم کشاورزی استان را موجب 
مدیریت درست اجزا، مشخص نمودن 
الگوی کشت واحد، حل مشکل تأمین 
نهاده ها، استانداردسازی اجزای این 

بخش و... دانست.
در ادامه این جلســه عملکرد ناقص 
و کامــل نبــودن زنجیــره فعالیت 
تعاونی هــای کشــاورزی، عــدم 
هم پوشــانی میان تعاونی های این 
بخش، عدم اعتماد کافی دولت برای 
سپردن بخش کشــاورزی به بخش 
خصوصی، استفاده نشدن ازسامانه ها 
و پلتفرم هایی برای شفافیت توزیع 
محصوالت کشــاورزی، عدم تنوع 
دربازارهــای صادراتــی، دخالــت 
دولت در تصمیم ســازی و تصمیم 
گیری های تعاونی هــا، دولتی بودن 
تعاونی هــا و عــدم ایجــاد برند در 
تولیدات محصــوالت گلخانه ای از 
جمله مشــکات بخش کشاورزی 

عنوان شد.

درپنجمین جلسه کمیته سیاست گذاری، فرهنگ سازی و ترویج 
کشاورزی نوین ذیل کمیسیون کمیسیون کشاورزی، سالمت، 
آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مسائل اتحادیه ها و 

تعاونی های کشاورزی بررسی شد.

06
خیابان شهدای غربی همزمان با دهه فجر انقاب اسامی در منطقه 
11 شهرداری اصفهان افتتاح می شود. احداث خیابان های جدید 
یکی از رویکردهای مهم برای توسعه و رونق بخشیدن به محات 
و مناطق شهری است. همچنین این مسله بر ارتقای ارزش اماک 
شهروندان نیز تأثیر مستقیم دارد. خبر تازه اینکه در یکی از محات 

کم برخوردار اصفهان، خیابان جدیدی احداث شده است.
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان با اعام این خبر گفت: خیابان 

شهدای غربی هم مرز با منطقه 11 و خمینی شهر است و به جوی 
آباد ختم می شود. این خیابان می تواند رونق قابل توجهی را به این 

محدوده ببخشد.
حسن محمدحسینی افزود: این خیابان دارای 1000 متر طول و 
۲۵ متر عرض است و دو الین رفت و برگشت دارد که هر کدام هشت 
متر و نیم عرض دارند. او بازه زمانی احداث این خیابان را حدود 9 
ماه ارزیابی و اظهار کرد: روند آزادسازی این خیابان حدود 6 ماه و 

مراحل ســاخت و احداث آن نیز حدود 3 ماه زمان برد. به گفته او، 
هزینه احداث خیابان شهدای غربی بالغ بر 9 میلیارد و 800 میلیون 
تومان بوده که حدود 6 میلیارد تومان آن صرف آزادسازی خیابان 
شده است. مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان از آمادگی برای بهره 
برداری از خیابان شهدای غربی همزمان با دهه فجر انقاب اسامی 
خبر داد و گفت: ایــن خیابان در حال حاضــر، در مرحله روکش 

آسفالت است و تا هفته آینده آماده بهره برداری خواهد بود.

 مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از خیابان 
شهدای غربی در منطقه 11 

همزمان با دهه فجر

مدیر شــبکه پژوهش و فناوری 
اســتان اصفهــان از برگزاری 
»همایش بزرگ مدیران ۲0۲۲« 
با حضور مدیران کســب و کار و 
کارآفرینان در اصفهان خبر داد.

مهدی اعتبــاری در گفت و گو با 
ایســنا با اعام این خبر، اظهار 
کرد: این همایش با هدف ایجاد 
شــبکه ارتباطی بین مدیران به 
منظور هم افزایی شــرکت ها و 
بنگاه هــای شــرکت کننده و 
همچنین ارتقاء دانش مدیریتی 
با اســتفاده از تغییرات نوین در 
حوزه مدیریت کســب و کار در 
داخل و خــارج از کشــور و نیز 
آشنایی با مجموعه های پیشرو 
در زمینه مدیریت کســب و کار 

برگزار می شود.
وی مخاطبیــن همایــش را در 
وهله نخســت مدیران کسب و 
کارها و فعاالن اکوسیستم کسب 
و کار و کارآفرینــی معرفی کرد 
و گفت: مشــاوران و منتورهای 
کسب و کار و اســتارت آپ ها و 
مجموعه های نوپا و تمام کسانی 
که به هر نحوی در فضای کسب 
و کار فعالیت دارند، از مخاطبین 

این برنامه هستند.
مدیر شــبکه پژوهش و فناوری 
استان اصفهان به شیوع بیماری 
کووید در دو ســال گذشته که 
تعدیل و تعطیل شدن بسیاری 
از کســب و کارها را بــه همراه 
داشته است، اشاره و تصریح کرد: 
بسیاری از کسب و کارها در این 
دوران دچار چالش شده اند که با 
برگزاری همایش ویژه سعی در 
ارائه نکات مهــم و کاربردی روز 
و آشنایی مدیران با راهکارهای 
اساســی برای برون رفت از این 

چالش ها داریم.
اعتباری محورهای این همایش 
را معرفــی چالش های بازاریابی 
در آینــده، مراحــل ســاخت، 
توســعه و نگهداری برند توسط 
مدیران ۲0۲۲ و مدیریت آینده؛ 
چالش هــا و راهکارهــا اعــام 
کرد و گفت: ســه ســخنران در 
این همایش بــه ارائــه نکاتی 
با محوریــت ایــن موضوعات 
می پردازنــد. محمــد بلوریان، 
دارای دکتری مدیریت بازاریابی 
و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای 
آمریــکا بــا موضــوع »مراحل 
ســاخت، توســعه و نگهداری 
برند توســط مدیران ۲0۲۲«؛ 
محمود محمدیان، عضو هیات 
علمی دانشگاه عامه طباطبایی 
با موضوع »چالش های بازاریابی 
آینده« و ســعید خزایی، رئیس 
انجمــن آینده نگری ایــران و 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام 
حسین )ع( با موضوع »مدیریت 
آینده، چالش ها و راهکارها« در 
این همایش سخنرانی می کنند.

مدیر شــبکه پژوهش و فناوری 
اســتان اصفهان تأکید کرد: به 
دنبال این هســتیم سخنران ها 
بتوانند مسائل اصلی حوزه کسب 
و کار را به نتیجه برسانند. فقط به 
ارائه سرنخ فکر نمی کنیم، بلکه 
می خواهیم مدیران با دست پر از 

این همایش بروند.
اعتبــاری برگزاری نمایشــگاه 
کســب و کار در حاشــیه این 
همایش را از برنامــه جنبی آن 
عنوان کرد و گفت: کسب و کارها 
می توانند از فضای برندســازی 
و تبلیغات در این نمایشــگاه و 
فرصت شبکه ســازی استفاده 

کنند.
وی خاطر نشــان کرد: همایش 
بزرگ مدیران روز سه شنبه، ۲6 
بهمن ماه از ساعت 1۴: 30 الی 
۲1 در سالن همایش های سیتی 
سنتر اصفهان پذیرای مدیران و 

فعاالن کسب و کار خواهد بود.

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

به همت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان؛

اصفهان پذیرای مدیران 
و فعاالن کسب و کار 

می شود

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۴0 

تا ۴۵ هزار تومان خواهد شد.
حسین ایراندوســت درباره تأثیر حذف ترجیحی بر قیمت مرغ و 
گوشت، اظهار کرد: اگر دولت به این نتیجه برسد که ارز ترجیحی را به 
ارز نیمایی اصاح و کارآمدسازی یارانه ها در بخش کشاورزی را اجرا 

کند، با تغییر این ارز تمهیداتی اندیشیده می شود.
وی افزود: به طورقطع با حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده ها افزایش 
می یابد در این شرایط دامدار و مرغدار نقدینگی باالیی را می طلبد، 
به این معنا تولیدکننده برای تأمین یک واحد نهاده، هزینه بیشتری 
نسبت به قبل خواهد کرد که البته اقداماتی اندیشیده شده تا بتوان از 
طریق منابع بانکی و صندوق حمایت، تسهیاتی در اختیار دامداران 
و مرغداران قرار گیرد تا بتوان نهاده را با قیمت جدید خرید و به تولید 
ادامه دهند.معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان 
اصفهان اضافه کرد: در این شرایط و در طول زمان این فرصت را به 
مرغدار و دامدار می دهیم که با قیمت جدید محصول خود را به فروش 

رسانده و تفاوت نقدینگی خود را این گونه جبران کنند.
وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی شــرایط برای مرغدار و 
دامدار متفاوت است، گفت: 9۵ درصد نهاده مرغ گوشتی از طریق 
همین یارانه ها است و طبیعتاً این تولیدکننده نیازمند نقدینگی باالتر 
است، اما محصولی همانند تخم مرغ حدود 8۵ درصد نهاده خود را 
به صورت یارانه ای تأمین می کند، همچنین دام های شیری نیز 30 

درصد نهاده های خود را از این طریق دریافت می کنند.
ایراندوست تأکید کرد: طبیعتاً حذف ارز ترجیحی در این بخش ها با 
یکدیگر اختاف قابل توجهی دارند و ممکن است در یکی از حوزه ها 
هزینه های حذف این ارز چهار برابر و در برخی کمتر باشــد، البته 

پیش بینی های الزم در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: زمانــی کــه ورودی تولید محصول یعنــی ۷0 درصد 
هزینه های مرغ، تخم مرغ و ... نهاده ها باشــد، به طورقطع با حذف 
ارز ترجیحی هزینه های تولید نیز بین 1.۵ تا دو برابر افزایش قیمت 
می یابد؛ به عنوان مثال اگر امروز گوشت مرغ کیلویی ۲0 هزار تومان 
تولید می شود به 30 تا 3۵ هزار تومان افزایش می یابد و هزینه توزیع 

آن برای مصرف کننده بین ۴0 تا ۴۵ هزار تومان خواهد بود.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش فاحش قیمت ها 
نخواهد شد، افزود: این تصور که بعد از اجرای این سیاست گوشت 
قرمز و مرغ و تخم مرغ مرز باالیی را طی می کند که مصرف کننده 
دچار مشکل شود، اشتباه اســت و تدابیری اندیشیده شده که این 

افزایش قیمت ها فشاری بر مصرف کننده وارد نکند.
وی گفت: البته قرار است یارانه حذف ارز ترجیحی به مصرف کننده 
داده شود اما جهاد کشاورزی برای اینکه تولید و محصول نهایی و 
همچنین مصرف و سامت جامعه دچار آسیب نشود، درخواست 
داده که اگر قرار اســت یارانه ای داده شــود، صرفاً برای خرید مواد 
پروتئینی و لبنی هزینه شود که سهم این مواد غذایی از سفره های 

مردم کاهش نیابد.
ایراندوســت تأکید کرد: با حذف ارز ترجیحی نگرانی بابت تولید و 
مصرف محصوالت کشاورزی و پروتئینی نخواهیم داشت و هدف از 
حذف این ارز، فراهم کردن شرایط برای افزایش بهره وری و رقابتی 
کردن محصول و تولید است تا تولیدکننده بتواند متناسب با نیاز خود، 
نهاده ها را دریافت و محصول خود را در شرایط واقعی تولید کند که 

در صورت نیاز در بازار داخلی و در صورت عدم نیاز، صادر شود.
وی با بیان اینکــه برای صادرات محصوالت مــازاد نیز برنامه های 
تشویقی پیش بینی شده است، اظهار کرد: اکنون و در برهه هایی از 
زمان تولید شیر، تخم مرغ و حتی گوشت قرمز در کشور مازاد است 
و می توانیم اقدام به صادرات کنیم، چراکه تولید این محصوالت در 

کشور افزایش یافته است.
عاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ مناسب 
و پایین تر از نرخ مصوب فروخته می شــود، گفــت: اکنون قیمت 
گوشت مرغ برای مصرف کننده از 31 هزار تومان به ۲9 هزار تومان 
کاهش یافته است.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری 18 هزار و 300 تومان، نرخ عمده فروشــی آن 19 هزار 
تومان و برای مصرف کننده به صورت شــانه ای، هر کیلو ۲۲ هزار و 
۵00 تومان و به صورت نایلون ۲۴ هزار تومان است، همچون هر شانه 
تخم مرغ 30 تایی حدود ۴3 هزار تومان و بسته بندی ۴ تا ۲۴ عددی 
به ازای هر دانه تخم مرغ حداکثر 1900 تومان است و اگر شانه 30 
عددی درب دار باشد ۵1 هزار تومان و هر عدد تخم مرغ آن معادل 
1۷00 تومان است.ایراندوســت تأکید کرد: قیمت های باالتر مرغ 
و تخم مرغ در بازار مصداق گران فروشــی است و تیم های بازرسی 

سازمان صمت، تعزیرات و ... با موارد تخلف برخورد می کند.

خبر روز

 معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان:

 حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ
 را چقدر گران می کند؟

اقتصاد استان

در جلسه کمیته سیاست گذاری، فرهنگ سازی و ترویج کشاورزی نوین عنوان شد: 

مشارکت میان واحدهای خرد تنها راه پیشرفت بخش کشاورزی

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان گفت: اسناد حدنگاری )کاداستری( در سالجاری با هدف 
حفظ هرچه بیشتر اراضی از زمین خواری برای ۲ میلیون و 800 
هزار هکتار از عرصه های طبیعی این اســتان صادر شد. داریوش 
ســعیدی افزود: تاکنون مجموع اسناد حد نگاری )نقشه برداری 
ثبتی دارای ارزش حقوقی( اراضی منابع طبیعی استان به هشت 
میلیون و 600 هزار هکتار رسیده است که 90 درصد عرصه های 
منطقه را شامل می شود. وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
تاش می شود تا باقیمانده اسناد حدنگاری اراضی استان تا پایان 
سال جاری اخذ شود.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: شهرستان خور و بیابانک 
ازجمله مناطقی است که حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی 
در آن پایان یافته و هم زمان با دهه فجر امسال جشن انفال در آن 
شهرستان برگزار می شود.ســعیدی با اشاره به اینکه پیشگیری 
از جعل سند و زمین خواری ازجمله مهم ترین واصلی ترین فواید 

این نوع اسناد به شمار می رود اظهار داشت: شفافیت و پاسخگویی 
دقیق به اســتعامات و ایجاد بســتر مطمئن برای فعالیت های 
سرمایه گذاری از دیگر مزایای آن محســوب می شود. وی ادامه 
داد: تعیین کاربری ها متناســب با طرح آمایش سرزمین و رفع 
تعارض های حقوقی اراضی بین دولت و مردم و درنتیجه کاهش 
پرونده های قضایی از دیگر نتایج صدور اســناد حدنگاری است.

به گزارش ایرنا، نگاهی بــه وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان 

حاکی است که این خطه با ۲۴ شهرستان، مساحتی معادل 10.۷ 
میلیون هکتار دارد که بیش از 90 درصد از آن را معادل حدود 9.8 
میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود 
۴03 هزار هکتار را جنگل معــادل )۴ درصد(، 6 میلیون هکتار 
مرتع معادل )6۴ درصد( و سه میلیون هکتار بیابان معادل )3۲ 
درصد( در برگرفته است.جنگل های استان اصفهان به طور عمده 
در ۲ شهرستان فریدون شهر با ۴0 هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار 
هکتار قرار دارند.استان اصفهان ازنظر تقسیم بندی نواحی رویشی 
در ۲ ناحیه رویشی زاگرســی و ایران تورانی قرارگرفته است که 
ناحیه رویشی زاگرسی غرب و جنوب استان را شامل می شود و بقیه 
مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار می رود. این استان 
واقع در مرکز کشور اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و از این پهنه 
3.۲ میلیون هکتار معادل 3۲ درصد سطح استان را اراضی بیابانی 
و شنزار تشکیل می دهد که به طور عمده در بخش های شمالی و 

شرقی آن پراکنده است.

معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبرداد:

صدوراسناد حدنگاری برای ۲.۸ میلیون هکتارازعرصه های طبیعی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ساالنه 800 هزار قطعه و 1۵ 
هزار تن گوشت بوقلمون در استان اصفهان تولید می شود.

مهرداد مرادمند در آئین افتتاح واحد نمونه پرورش بوقلمون گوشتی در تیران و 
کرون با بیان استان اصفهان رتبه اول تولید بوقلمون کشور را دارد، اظهار داشت: 
ساالنه 800 هزار قطعه و 1۵ هزار تن گوشت بوقلمون در استان اصفهان تولید 
می شود. وی با بیان اینکه مردم نیز استفاده از بوقلمون را با توجه به مزایایی که نسبت به گوشت قرمز 
دارد، در سبد مصرفی خود قرار داده اند، ابراز داشت: قیمت گوشت بوقلمون نیز مناسب است و مصرف 
آن برای همه اقشار ممکن است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تولید 
غذای سالم و اشتغال زایی از مزایای راه اندازی مراکز پرورش بوقلمون است، اضافه کرد: ارائه تسهیات 
نیز برای این واحدها در دستور کار است. وی با بیان اینکه در استان اصفهان تولید جوجه بوقلمون را 
داریم، گفت: این فرایند در قالب زنجیره و هم شرکت تعاونی تولید بوقلمون در استان در حال انجام 
است. همچنین محمد حجتی، مدیر مزرعه پرورش بوقلمون در تیران و کرون در این آئین اظهار داشت: 
عدم یکنواختی خوراک در گله های بوقلمون را در این مرکز به حداقل رساندیم و توزیع مناسب هوا را 
نیز اجرایی کردیم. وی با بیان اینکه مسئوالن همکاری خوبی را برای بهره برداری از این پروژه داشتند، 

ابراز داشت: سعی کردیم برای اجرای این پروژه همه استانداردهای الزم را رعایت کنیم.

استاندار اصفهان گفت: معیشت پایدار مردم در سفرهای شهرستانی و با رفع موانع 
تولید پیگیری می شود. به گزارش ایرنا، سید رضا مرتضوی در جمع خبرنگاران در 
محل فرمانداری شهرستان تیران و کرون افزود: در سفر به مناطق مختلف استان 
مسائل و مشکات مردم و مدیریت اجرایی شهر و روستاها پیگیری می شود که 
در بخش مردمی بیشترین تمرکز بر مسائل اقتصاد پایدار است. وی با بیان اینکه 
تشکیل ستاد تسهیل و ماقات های مردمی در رفع معضات و چالش های پیش رو کارساز بوده است، 
اظهار داشت: در سفر به تیران و کرون 1۲0 نفر با استاندار و معاونان استانداری ماقات داشتند که بخش 
زیادی از آن درباره فعالیت های اقتصادی و کمک به توسعه زیرساخت ها بود. استاندار اصفهان با اشاره به 
اینکه توسعه بنگاه های زودبازده و اقتصاد ُخرد قادر به تأمین معیشت بخش زیادی از مردم است، تصریح 
کرد: ستاد تسهیل سفر در هر شهرستان با حضور مدیران کل تشکیل می شود و زمینه اشتغال و درآمد 
مردم را فراهم می کند. وی اضافه کرد: برخی از شرکت های اقتصادی به دالیلی تعطیل یا کم بازده 
شده اند که در نشست های مشترک اداری و دیدارها زمینه بازیابی آن ها به حوزه تولید فراهم می شود. 
مرتضوی با بیان اینکه تأمین زیرساخت برای احداث مسکن، راه و خدمات در شهرستان ها مورد توجه 
دولت است، اظهار داشت: نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان که به دور از سخنرانی و 

بحث های حاشیه ای و به صورت عملیاتی مدیریت می شود، نقش سازنده ای در تحرک طرح ها دارد.

جهاد کشاورزی

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان

ISFAHAN
N E W S

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

ساالنه 1۵ هزار تن گوشت بوقلمون تولید می شود
استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران:

معیشت پایدار مردم در سفرهای شهرستانی پیگیری می شود
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تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  4684 14006030200700 مورخ  1400/10/05  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی هادیان 
قهدریجانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 167 وکدملی 1111042561 صادره از فالورجان 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 49/ 174 مترمربع پالک 1152 فرعی از 387 اصلی واقع در 
قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسد اله هادیان فرزند ابوالقاسم محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 23 / 10 /1400  

تاریخ انتشار نوبت دوم :  09 /  11 / 1400  
محمد علی ناظمی اشنی 

رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
شناسه نوبت اول: 1257142   
شناسه نوبت دوم: 1257150

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره نامه: 140085602023008475 - 1400/11/06 سند مالکیت به مقدار شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ خانه به شماره پالک 3642 و 3641 اصلی و فرعی 4 واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان ذیل ثبت 32955 صفحه 13 دفتر 146 با شماره چاپی 933829 به نام غالمحسین 
غالمعلی زاده فرزند عباس ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد وکیل مالک خانم بدری 
خضرایی طی وکالت نامه با کد رهگیری از سفارت جمهوری ا سالمی ایران - الهه 1400/09/02 
لمثنی به شماره 14003028183  - ZTIG6B5SQ213 ضمن درخواست صدور سند ا
-1400/11/06 ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 32305 دفترخانه 116 اصفهان سند 
مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
 یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. 
سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 

شناسه: 1268219
آگهی فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 2027040092 - 1400/11/5 نظر به اینکه خانم شهال اشکیان فرزند مصطفی مقدار 60 
سهم از مشاع 120 سهم مشاع از 3948 سهم مشاع از 29000 سهم ششدانگ پالک 15190/284 
باقیمانده که در اجرای استاندارد سازی به پالک 44129 فرعی تبدیل شده است و در صفحه 185 
دفتر 886 به شماره دفتر الکترونیک 13972030202724868 آن اختصاص یافته و در صفحه 185 
دفتر 886 به شماره ثبت 142434 و شماره چاپی 919335 به نام قدس رضوانیان فرزند ابراهیم 
سابقه ثبت سپس مع الواسطه طبق سند انتقال شماره 938 مورخ 1397/11/25 دفتر 415 اصفهان 
به خانم شهال اشکیان فرزند مصطفی انتقال گردیده و سند داشته است و همچنین 60 سهم از 120 
سهم مشاع از 3948 سهم از 29000 سهم ششدانگ پالک 15190/284 باقیمانده )که در اجرای 
استاندارد سازی به پالک 44129 فرعی تبدیل شده( در صفحه 188 دفتر 886 که شماره الکترونیک 
139720302027024868 به آن ا ختصاص داده شده به شماره 142436 و شماره چاپی 919336 به 
نام عفت رضوانیان فرزند ابراهیم سابقه ثبت و سند داشته سپس مع الواسطه طبق سند انتقال شماره 
938 مورخ 1397/11/25 دفتر 415 اصفهان به آقای محمد مسیح اشکیان فرزند مجتبی انتقال 
گردیده است و که با ارائه دو برگ استشهاد که به شماره 20377 مورخ 1400/10/22 در دفترخانه 109 
اصفهان گواهی شده است مدعی است سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و مفقود گردیده 
و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وحود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

شناسه: 1268130
آگهی فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 140085602023008474 - 1400/11/06 سند مالکیت به مقدار شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ خانه به شماره پالک 3642 و 3641 اصلی و فرعی 4 واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان ذیل ثبت 32954 صفحه 10 دفتر 146 با شماره چاپی 933828 به نام غالمحسین 
غالمعلی زاده فرزند عباس ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد وکیل مالک خانم بدری 
خضرایی طی وکالت نامه با کد رهگیری از سفارت جمهوری اسالمی ایران - الهه 1400/09/02 
لمثنی به شماره 14003028183  - ZTIG6B5SQ213 ضمن درخواست صدور سند ا
-1400/11/06 ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 32305 دفترخانه 116 اصفهان سند 
مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 

معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 

 شناسه: 1268227
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیئت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های  فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواه خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 12720 - 1400/10/19 هیئت چهارم خانم زهرا زارعی به شناسنامه شماره 
83 کدملی 1288689411 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
93.05 متر مربع از پالک 1051 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

از مالکیت متقاضی طبق سند انتقالی 146905 مورخ 1400/06/23 دفترخانه شماره 5 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

شناسه نوبت اول: 1267529
شناسه نوبت دوم: 1267530

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4776 14006030200700 مورخ  11 / 10 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ام البنین نجفی ریاخونی فرزند اسماعیل  بشماره 
شناسنامه 6751 وکدملی 1110063271 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب دامداری به 
مساحت 250 مترمربع پالک 44 اصلی واقع در ریاخون خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
حاج نجفعلی نجفی  ریاخونی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 09 / 11 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /  11 / 1400
محمد علی ناظمی اشنی

 رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
شناسه نوبت اول:   1267542  
شناسه نوبت دوم: 1267548

ه

ه

پابجی )PUBG: Battlegrounds( را می توان یکی از موفق ترین 
بازی های تاریخ دانست که حاال با رایگان شدن دوباره جان تازه ای 

گرفته است.
بنابر گزارشات استودیو توسعه دهنده، رایگان شدن پابجی باعث 
شده که این بازی نسبت به سال های گذشته بیشترین پیشرفت 

را داشته باشد.
 از این رو تعداد بازیکنان پابجی روی پی سی نسبت به قبل ٪۴۸۶ 
افزایش پیدا کرده است. بنابر گزارش سایت گیمینگ بولت، بدون 
 PUBG: Battlegrounds شک تعداد بازیکنان نســخه کنسولی
نیز رشد داشته، اما محبوبیت بازی روی پی سی همیشه بیشتر از 

کنسول ها بوده است.
درهفته پس از رایگان شدن بازی، شــاهد افزایش ۴۸۶٪ تعداد 

بازیکنان جدید بوده ایم که از نرخ رشــد بازیکن در سال ۲۰۱۷ 
پیشی گرفته است. عالوه بر این، رشد بازیکنان جدید در مناطق 
خاص مانند کشورهای مشترک المنافع )CIS(، آسیای جنوب 

شرقی و آمریکای جنوبی ۵۳۷٪ افزایش یافته است. 
عالوه بر آن پابجی نســبت به هفته قبل از رایگان شدن، افزایش 
قابل توجهی در میانگین زمان بازی داشته و این عدد روی پی سی 
و کنسول ها ۱۰۰٪ افزایش یافته است. میانگین زمان بازی روی 

پلی استیشن به تنهایی ۴۰۰٪ افزایش پیدا کرده است.
دو هفته پیش پابجی توانست به رکورد ۶۶۹ هزار بازیکن همزمان 
در استیم دست پیدا کند. این عدد تقریباً دو برابر تعداد بازیکنان 
PUBG: Battlegrounds نسبت به چند ماه پیش است. این عدد 
در ۲۴ ساعت گذشته افت داشته و به ۵۱۵ هزار بازیکن همزمان 

رسیده است.
البته این آمار و ارقام برای پابجی چندان بزرگ نیستند.

 این عنوان چند سال پیش بیشتر از ۳.۲ میلیون بازیکن همزمان 
داشت. کمپانی Krafton، ســازنده پابجی، در حال حاضر درگیر 
یک پرونده حقوقی بزرگ بوده و قصد دارد از گوگل، اپل، یوتیوب 
و استودیو سازنده بازی موبایلی Garena به خاطر نقض قوانین 

کپی رایت شکایت کند.
PUBG: Battlegrounds هم اکنــون به صــورت رایگان روی 
پی سی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان به صورت رایگان در 

دسترس قرار دارد.
 PUBG New مطلب پیشنهادی: راهنمای هدشات کردن در بازی

State تک گلوله، بوسه مرگ!

لونیاک یک ماه نورد 
الکتریکی مفهومی 

است که می تواند 
حداکثر چهار فضانورد 

را درخود جای دهد 
وقابلیت کنترل ازراه 

دوررا نیزدارد. طراحی 
ظاهری این ماه نورد 

با الهام ازخودروهای 
شاسی بلند اشکودا 
)شناخته شده ترین 

برند خودروصادراتی 
جمهوری چک( انجام 

گرفته است.
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شــرکت طراحــی و معماری 
 XTEND( اکســتند دیزاین
طرحــی  از   )DESIGN
مفهومی برای ســاخت روی 
کره ماه رونمایی کرده اســت 
که به نام »پــراگ جدید روی 
ماه« شناخته می شــود. این 
پروژه به صــورت مجازی در 
 ،)Virtuplex( ویرچوپلکــس
بزرگ ترین آزمایشگاه واقعیت 
مجازی در اروپا معرفی شد، از 
این رو، می توان آن را به نوعی 
نخستین پایگاه روی کره ماه 
در دنیای متاورس عنوان کرد.

ویرچوپلکــس بزرگ تریــن 
فضــای واقعیت مجــازی در 
دسترس تجاری جهان را ارائه 
می دهد. فناوری های پیشرفته 
و تخصص کارکنان این مرکز 
می توانــد برای شبیه ســازی 
فروشگاه ها، ادارات یا فضاهای 
دیگر پیش از آن که در واقعیت 

ساخته شوند، بکار گرفته شود.
بازدیدکننــدگان از این طرح 
شــرکت اکســتند دیزاین 
می توانســتند بــا اســتفاده 
از هدســت هــای واقعیــت 
مجازی و پوشیدن لباس های 
فضایی مجــازی به کاوش در 
قســمت های مختلف پایگاه 
»پــراگ جدیــد روی مــاه« 
و پیــاده روی در اطــراف آن 
بپردازند، و حتی با استفاده از 
یک ماه نورد با طراحی ویژه به 
نام لونیاک )LUNIAQ( سطح 
کره ماه را هرچه بیشتر جستجو 
کنند. این خــودرو مفهومی با 
الهــام از خــودرو الکتریکی 
 Skoda اشــکودا انیــاک )
ENYAQ( طراحی شده است.

پایــگاه »پراگ جدیــد روی 
مــاه« از ماژول هــای پیــش 
ســاخته چــاپ ســه بعدی 
شــده و قابل باد شدن شکل 
می گیــرد که با ســامانه های 
نیروی خورشیدی و سکوهای 
پرتاب و زیرساخت های دیگر 
پشتیبانی می شود. ربات های 
بزرگ وظیفه چاپ سه بعدی 

ماژول ها را بــر عهده خواهند 
داشت. گلخانه های این پایگاه 
نیز نــه تنها غذای مــورد نیاز 
افراد را فراهــم می کنند، بلکه 
هوا و آب را نیز در یک سامانه 
پشــتیبانی از حیات بازیافت 

می کنند.
لونیاک یک ماه نورد الکتریکی 
مفهومی اســت که می تواند 
حداکثر چهار فضانــورد را در 
خود جای دهد و قابلیت کنترل 
از راه دور را نیــز دارد. طراحی 
ظاهری این ماه نورد با الهام از 
خودروهای شاسی بلند اشکودا 
)شناخته شده ترین برند خودرو 
صادراتــی جمهــوری چک( 
صورت گرفته، در شرایطی که 
از نظر فنی بر پلتفرم وســیله 
نقلیه اکتشــاف فضایی چند 
ماموریتی )MMSEV( ناســا 

استوار است.
قســمت جلو این ماه نــورد با 
الهام از اشکودا انیاک طراحی 
شده اگرچه شیشه بزرگ جلو 
آن به جای شیشــه های چند 
الیه که در خودروهای عادی 
استفاده می شود، از آلومینویم 
شفاف ساخته می شــود. این 

پنل های آلومینیومی مقاومت 
بســیار بیشــتری در برابــر 
سنگ های آســمانی کوچک 
دارند و پوشش های پلی اتیلنی 
محافظت در برابر تشعشــع را 

ارائه می دهند.
دریچه هــای موجــود در دو 
طرف ماه نــورد لونیاک به این 
وسیله نقلیه اجازه می دهد تا 
به ماژول های مختلف در پایگاه 
متصل شــده و افراد بی نیاز از 
پوشیدن لباس ویژه و پیاده روی 
فضایی سوار این وسیله نقلیه 

شوند. در قسمت عقب لونیاک 
یک کابین ویژه بــا دو لباس 
فضایی قرار دارد که سرنشینان 
می توانند آنها را بپوشند. دری 
که در پشت این کابین قرار دارد 
به فضانــوردان اجازه می دهد 
بدون ورود گرد و غبار کره ماه 
به کابین اصلی به صورت ایمن و 
با خیال راحت از ماه نورد خارج 

شوند.
ســطح جزئیــات در لونیاک 
جالب توجه است زیرا هنوز یک 
طرح مفهومــی در یک تجربه 

کاماًل مجازی است. در قسمت 
باالی این ماه نــورد پنل های 
خورشیدی قرار می گیرند که 
انرژی مورد نیاز برای حرکت 
آن را تأمین می کنند. نیروی 
مازاد نیز در باتری های حالت 
جامد این وسیله نقلیه ذخیره 

می شود.
دوربین هــای  همچنیــن، 
استریوسکوپی روی سقف این 
ماه نورد نصب می شوند که برای 
اســکن زمین و تصویربرداری 
ســه بعدی کاربرد داشــته و 

امکان کنترل لونیــاک از راه 
دور یا حرکت خودران را برای 
آن فراهم می کنــد. افزون بر 
این، آنتن هایی برای برقراری 
ارتباط با پایگاه روی ماه، سیاره 
زمین، ایســتگاه های مداری 
و ســایر ماهواره ها در لونیاک 
بکار گرفته می شوند. به لطف 
فناوری توئیل )Tweel( شرکت 
میشلن، چرخ های نرم بزرگ 
این ماه نورد سواری راحت روی 
سطح ناهموار کره ماه را ممکن 

می کنند.

نخستین پایگاه کره ماه در دنیای متاورس تأسیس شد؛

سفـر مجـازی به فضـا
برای این که تجربه حضور در یک سفینه فضایی و سفر 
به فضا را داشته باشید، دیگر نیازی نیست تا هزینه های 
زیادی را پرداخت کنید و امروزه فقط با پوشــیدن یک 
هدســت واقعیت مجازی می توانید بالفاصله حضور در 

کرات و سیارات دیگر را تجربه کنید.

تعداد بازیکنان پابجی ۴۸۶٪ افزایش 
داشته است؛

رایگان شدن و دمیدن 
روح تازه در رگ 

بیزنس

دبیــر کل انجمن علمــی اقتصاد 
شــهری ایــران گفت: کشــور ما 
می تواند با یک برنامه ریزی صحیح 
و به کارگیری مدیران هوشمند و با 
تجربه در حوزه بازیافت پسماندها 
از مبدأ، لرزه ای در حد شش ریشتر 
برای صنعت بازیافت در کشور ایجاد 
کند و این صنعت را به بخش تولید 
و موتور محرک اقتصــادی ایران 

گره بزند.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی 
در گفت وگو با ایمنــا اظهار کرد: 
بازیافت، اگرچه به نظر بسیاری از 
شــهروندان مفهومی مدرن دارد 
که با زندگی شهرنشینی امروزی 
پیوند خورده است اما تاریخچه ای 
طوالنی دارد؛ سابقه ای نزدیک به 
یک قرن که با پیشرفت های نظام 
دفع زباله شهری در پایتخت پیوند 

خورده است.
وی افزود: بازیافت صنعتی در ایران 
سابقه ای ۶۰ ســاله دارد. شهرها 
که شلوغ شدند و زباله تولیدی در 
منازل که افزایش یافت، تولید کود 
کمپوست از پسماند تر هم به صرفه 

شد.
دبیــر کل انجمن علمــی اقتصاد 
شهری ایران گفت: بر اساس برخی 
آمار حدودی اعالم شده؛ در تهران 
تولید ۱۱ هزار تن پسماند عادی به 
صورت روزانه، در اصفهان هزار تُن 
و در شهر گردشگری قزوین روزانه 
۷۰۰ تن زباله تولید می شــود که 
دفن و یا از بین بردن آن مخاطرات 
زیست محیطی فراوانی را به دنبال 
دارد. در فعالیت جدید و پسندیده 
سازمان پسماند اصفهان از پسماند 

تر و خشک »برق« تولید می شود.
طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه 
تولید انــرژی از پســماند، یکی از 
تکنولوژی های نوینی اســت که 
امروزه در دنیا مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد، اضافه کــرد: تاکنون 
مطالعــات الزم انجــام گرفته و 
تکنولوژی های مناسب مشخص 
شده اند؛ اما هنوز کاری برای تولید 
برق از پســماند در شــهر تهران، 
اصفهان و قزوین به صورت جدی 
صورت نگرفته است، بنابراین خرید 
تجهیزات الزم به میلیاردها تومان 
پول احتیاج دارد که بــا توجه به 
شرایط فعلی شهرداری ها، امکان 

خرید این تجهیزات وجود ندارد. 
وی با اشــاره به اینکه شهرداری ها 
موظف هستند، برنامه های خود را 
در مورد تفکیک زباله از مبدأ ارائه 
دهند، گفت: پسماندها می توانند 
بخشی از تولیدات داخلی را بر عهده 
بگیرند و در این میان شرکت های 
دانش بنیان و صاحبــان ایده باید 
پیشنهادات خود را در زمینه ارائه 
فناوری و یا ایده های خالق در زمینه 
تعامل با سازمان مدیریت پسماند 
کشــور از طریق مرکــز مدیریت 
خالقیت و فناوری های نوین ارائه 
کنند. دبیر کل انجمن علمی اقتصاد 
شــهری ایران گفت: همانطور که 
دنیا با صنایع پیشرفته، غذا تولید 
می کنــد و بخش کشــاورزی هم 
صنعتی شده است و دور ریز کمتری 
نســبت به ایران را در سال تجربه 
می کند. کشور ما نیز می تواند با یک 
برنامه ریزی صحیح و به کارگیری از 
مدیران هوشمند و با تجربه در حوزه 
بازیافت پسماندها از مبدأ لرزه ای 
در حد شش ریشــتر برای صنعت 
بازیافت در کشور ایجاد کند و این 
صنعت را به بخــش تولید و موتور 

محرک اقتصادی ایران گره بزند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:

توسعه اقتصاد شهر در 
گرو بازیافت پسماندهای 

شهری است

مدیریت شهری
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مدیریت استان

صنعت پیشرو

صنعت برتر

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: مقرر شد که در تاریخ ۱۲ بهمن آب برای کشاورزان شرق استان رهاسازی 
شود. قطعاً حجم آب برای کشت مناسب این کشاورزان کافی خواهد بود. مهران زینلیان در گفت وگو با ایمنا اظهار 
کرد: در کارگروه سازگاری با کم آبی با توجه به حجم کم آب، قرار شد که کشاورزان شرق و غرب با هم توافق کنند 

تا یکی از این دو گروه در نوبت اول آب دریافت کنند.
وی افزود: خوشبختانه با رایزنی جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و کشاورزان، این توافق حاصل شد؛ همچنین 

مقرر شد که در تاریخ ۱۲ بهمن آب برای کشاورزان شرق استان رهاسازی شود.
معاون عمرانی استاندار اصفهان در خصوص حجم آب اختصاص یافته گفت: مقدار آب رهاسازی شده توسط آب 

منطقه ای اطالع رسانی خواهد شد اما قطعاً این حجم آب برای کشت مناسب این کشاورزان کافی خواهد بود.

-IMI( شرکت فوالد مبارکه در ارزیابی ساالنه ســازمان مدیریت صنعتی ایران در جمع برترین شرکت های ایران
۱۰۰( قرار گرفت. این شرکت جایگاه اول در گروه فلزات اساسی را نیز به خود اختصاص داد. به گزارش ایراسین، 
بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران که با نام IMI-۱۰۰ شهرت دارد، صبح امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه در 
مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.در این همایش شرکت فوالد مبارکه موفق شد در ارزیابی ساالنه سازمان 
مدیریت صنعتی ایران رتبه سوم برترین شرکت های ایران را به خود اختصاص دهد. عالوه بر این شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان برترین شرکت ایران از نظر شــاخص فروش در گروه فلزات اساسی معرفی شد.فوالد مبارکه همچنین 
موفق به کسب رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده و رتبه سوم از نظر شاخص فروش شد. مطابق گزارش گروه 
کارشناسی رتبه بندی IMI-۱۰۰ بر اساس نتایج به دست آمده از رتبه سال ۱۴۰۰، شرکت فوالد مبارکه در میان ۵۰۰ 
شرکت بزرگ کشور، به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد. گفتنی است در این مراسم از دکتر محمد یاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، تجلیل به عمل آمد.بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران با 
حضور مقامات کشوری و مدیران شرکت های برتر ایرانی از جمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به میزبانی سازمان 

مدیریت صنعتی کشور برگزار شد.

معاون خرید شرکت ذوب آهن گفت: ذوب آهن اصفهان ســهم ۱۰ درصدی از تولید فوالد کشور دارد و به عنوان 
نخستین شرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی شدن کشور داشــته است اما با این وجود، از هیچ سهمیه مواد 
اولیه ای برخوردار نیست. به گزارش ایراسین، محمدجعفر صالحی، معاون خرید شرکت ذوب آهن، اظهار کرد: مصوبه 
اختصاص سهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان متاسفانه عملیاتی نشد 

و ما همچنان در تالش برای احیا یک مصوبه حیاتی هستیم که البته این تالش ها تاکنون نتیجه ای نداده است.
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان ســهم ۱۰ درصدی از تولید فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین شرکت 
فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی شدن کشور داشته اســت، تصریح کرد: این شرکت از هیچ سهمیه مواد اولیه ای 
برخوردار نیست. از چند ماه پیش به دنبال عدم فعالیت دو معدن سنگ آهن چاه گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ 
آهن به ذوب آهن، موجودی مواد اولیه به شدت بحرانی شده و تداوم آن در تولید محصوالت این صنعت مشکالتی 
ایجاد خواهد کرد.معاون خرید شرکت ذوب آهن با بیان این که به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با هر مسئولی به 
گفت وگو نشستیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، گفت: هم اکنون با یک رکود مواجهیم، نه حمل و نقل باری داریم، 

واگن ها خالی است و خریدی در بازار صورت نمی گیرد و وضعیت بازار فروش خوبی نداریم.
وی با اشاره به این که بهمن ماه سال گذشته از طریق بورس قادر به خرید مواد اولیه شدیم، ادامه داد: هم اکنون از گندله 

و نرمه گندله برای تولید استفاده می کنیم و ذخایر سنگ آهن و زغال سنگ در حال اتمام است.

اقتصاد

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

سد زاینده رود ۱۲ بهمن بازگشایی می شود

بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران؛

فوالد مبارکه در جمع ۳ شرکت برتر ایران قرار گرفت

معاون خرید شرکت ذوب آهن مطرح کرد؛

سهم ۱0 درصدی ذوب آهن از تولید فوالد کشور
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حســاب توییتر برگــر کینگ 
نسبت به توییت ایالن ماسک در 
مورد پذیرش دوج کوین توسط 

مک دونالد واکنش نشان داد.
برگر کینگ، فست فود مشهور 
آمریکایــی، از طریق حســاب 
رسمی اش در توییتر از پیشنهاد 
ایالن ماســک بــرای پذیرش 
DOGE توســط مک دونالد به 
طور غیــر مســتقیم حمایت 
کرد. ایالن ماســک در توییتی 
بــه مک دونالد پیشــنهاد داده 
بود دوج کوین را بــه عنوان ارز 
پرداختی بپذیرد. حاال بسیاری از 
طرفداران و اعضای جامعه دوج 
کوین منتظر اعالم خبر قطعی و 
 Dogecoin زمان شروع همکاری

و BergerKing هستند.
در 25 ژانویــه، رئیس کارخانه 
تســال و بزرگ ترین حامی دوج 
کوین در توییتی اعالم کرد که 
اگر مک دونالد شروع به پذیرش 
پرداخت هــای ارز دیجیتــال 
Dogecoin کنــد، یکــی از 
ساندویچ های این فست فود را 
در برنامه زنده تلویزیونی خواهد 

خورد.
مک دونالد این پیشــنهاد را به 
شکل تمســخرآمیزی رد کرد. 
حســاب توییتــری مک دونالد 
اعــالم کرد کــه بــرای تحقق 
ایــن امر، شــرکت تســال باید 
رمــزارز گریمیــس کویــن را 
بپذیــرد. گریمیــس کویــن 
)Grimacecoin( یــک توکن 
بســیار کــم ارزش و نامعتبــر 
است. این پاسخ باعث ناامیدی 
حامیان دوج کوین شد. برخی از 
طرفداران اینمیم کوین از پاسخ 
تحقیرآمیز مک دونالد شگفت زده 
شدند. با این حال، برگر کینگ در 
توییتی مبهم به حمایت از ایالن 
ماســک پرداخت. در متن این 
توییت نوشته شده بود: فقط یک 
پادشاه می داند رمزارزهایی چه 

توانایی هایی دارند.
استفاده از لغت KING به معنای 
پادشــاه که بخشــی از نام این 
شرکت است، از نکات جالب این 

توییت بود.
مک دونالد بیش از یک ســال 
است که پذیرش بیت کوین در 
کشور السالوادور را شروع کرده 
است. دولت السالوادور مدت ها 
است که بیت کوین را به عنوان 
یک ارز رسمی پذیرفته و حجم 
زیــادی از ایــن ارز دیجیتال را 

خریداری کرده است.
جامعــه DOGE این پاســخ را 
به عنوان ســرنخی برای شروع 
همکاری تلقی کرده اســت. به 
نظر می رسد در هفته های آینده 
 DOGE شــاهد پذیرش رمزارز
توسط فســت فود برگر کینگ 
باشــیم. البته هنــوز هیچ خبر 
رسمی یا بیانیه ای در این ارتباط 
از طرف مدیــران برگر کینگ 
منتشر نشــده است و همچنان 
ابهامــات زیــادی پیرامون این 

موضوع وجود دارد.
در اواخر ســال 2۰۱۹، اخباری 
مبنی بر پذیرش بیت کوین کش 
توسط فســت فود برگر کینگ 
به گوش می رســید. این اخبار 
توســط واجر ور، توسعه دهنده 
بیت کوین کش، منتشر شد. این 
شرکت برای مدتی پذیرش بیت 
کوین در کشــور آلمان را کلید 
زد اما پس از مدت کوتاهی این 

برنامه به حالت تعلیق درآمد.

کارآفرینانموفقوبرتردنیاچهکردهاند؟

                 10 درس خواندنی و آموختنی!

فروشگاه اندرویدی مایکت اخیراً پس از انتشار به روزرســانی جدید کال آو دیوتی موبایل )Call of Duty: Mobile( یک رکوردشکنی بسیار 
جالب توجه داشته و بیش از 55۰ هزار کاربر طی ۴۸ ساعت به دانلود آن پرداخته اند. فروشگاه مایکت بیش از یک دهه در عرصه بازی ها و 
اپلیکیشن های اندروید فعالیت داشته، میزان حدود 2۸ میلیون کاربر است. در نتیجه، رویداد Heist در کال آو دیوتی موبایل حسابی توجه 
کاربران این پلتفرم را به خود جلب کرد و مخاطبان توانستند همزمان با کال آو دیوتی بازان سراسر دنیا، بالفاصله به این آپدیت جذاب دسترسی 
پیدا کنند. عالوه بر تعداد قابل توجه کاربران مایکت و محبوبیت کم نظیر Call of Duty: Mobile، ترافیک نیم بها هم نقش مهمی در استقبال 
مخاطبان از این آپدیت داشت. عنوان مذکور طی تنها ۴۸ ساعت به آمار خیره کننده 55۰ هزار دانلود رسید، آن هم در حالی که حجمی معادل 
یک و نیم گیگابایت داشت. روابط عمومی مایکت اعالم کرده رکورد بیشترین ترافیک لحظه ای شکسته شده است. این ترافیک، 22۰ گیگابیت 
بر ثانیه در نقطهٔ اوج )Peak( خود به ثبت رسیده. روابط عمومی مایکت توضیح داد: می دانستیم استقبال از این به روزرسانی باال خواهد بود. 
عدد فصل های بازی حاال دورقمی شده و در این چند ده ماه گذشته از عرضهٔ آن، تعامل خوبی با کاربران CoD در مایکت برقرار کردیم. می دانیم 
دغدغه هایشان چیست و وقتی به روزرسانی جدید بازی محبوبشان از راه می رسد، رسالتی جز رساندن سریع و بی دردسر آن به دستشان نداریم. 

به همین خاطر بیش از هر چیزی، هدفمان حفظ کیفیت سرویس و ارائهٔ خدمات به بهترین شکل و به همین کاربران بود.

به روزرسانی Call of Duty: Mobile بیش از۵۵0 هزاردانلود داشت

خبراول

ISFAHAN
N E W S

حمایت »برگر کینگ« از ایالن 
ماسک و دوج کوین!

 رمزارز بدهید 
فست فود بخورید

داستان کارآفرینان 
موفق را از زبان خودشان 

بشنوید. کارآفرینان 
موفق و کارآفرینان برتر 
دنیا که از رنج به کامیابی 
رسیدند، از خودشان و 

موفقیت هایشان می گویند 
و کارهایی که الزم است تا 
رویاها به واقعیت تبدیل 
شود. اعتقاد کارآفرینان 
موفق و برتر دنیا اینست 

که نه تنها موفقیت اتفاقی 
نیست بلکه هیچ گاه 

بدون ازخودگذشتگی هم 
امکان پذیر نیست.

۱- من از سرگرمی هایم گذشتم
گرنت کاردن، کارشــناس فروش برتر 
یک امپراتــوری واقعی امالک به ارزش 
5۰۰ میلیون ســاخته و نویسنده یکی از 
پرفروش ترین کتاب هــای نیویورک تایمز 
به نام »وسواس داشــته باشید یا معمولی 

بمانید« است.
قبل از ســال 2۰۰۸ هفته ای سه بار گلف 
بــازی می کردم. تمرکزم را ازدســت داده 
بودم. حواسم به مسائل دیگری پرت شده 
بود و شــدید به خودم مغرور شده بودم. 
به افتخارات گذشــت تکیــه می کردم و 
خانواده ام را درخطر می انداختم. تصمیم 
گرفتم بــر روی کار و درآمــدم متمرکز 
شوم. حتی اگر به قیمت گلف بازی نکردن 

یا به خطــر افتادن موقعیــت اجتماعی ام 
باشد. هیچ اشــکالی ندارد اگر سرگرمی و 
خوش گذرانی امروزتــان را فدای آزادی 
فردا بکنیــد. من خود را مجبــور کردم از 
تفریح هاتــم بگــذرم. هــرروز از خودم 
می گذشــتم و کارهایی را انجام می دادم 
که شــاید نمی خواســتم، امــا به هرحال 
برای رسیدن به آینده بهتر آن ها را انجام 

می دادم.

۲- من یک کار روزانه گرفتم
باربارا کرکران، مؤســس گروه کرکران و 
شــارک؛ او تا بیست وسه ســالگی بیست 
شــغل مختلــف را امتحان کرد و شــغل 
بیست ویکمش، او را به یکی از کارآفرینان 
موفق تبدیــل کرد. »یک ســال ســود 

شرکتمان تنها ۱۸ درصد بود 
و یک بدهی ۴۰۰ هــزار دالری 
داشتم. فشــار زیادی روی من بود و 
وضعیت خیلی دشواری داشــتم. تقریباً 
هیچ کس ملــک نمی خریــد و من ۴۰۰ 
نفر نیرو داشــتم که باید از آن ها حمایت 

می کردم.
 غرورم را زیر پا گذاشــتم و دنبال یک کار 
روزانه گشــتم و به عنــوان کارمند دفتر 
فروش مسکن استخدام شدم. رئیس هایم 
دوســتم داشــتند اما من از اینکه رئیس 
نیســتم، احســاس حقــارت می کردم. 
بعد از مدتــی با اعتمادی که به شــریکم 
داشتم شــرکت اصلی خودم را 
ترک کردم. شش ماه بعد 
توانستم ۱۰۰ هزار دالر از 
درآمدم را به عنوان بدهی 
پرداخت کنم و قسمتی از 
بار را از روی دوشــم بردارم. 
خجالت زدگــی ام خیلــی زود 
فراموش شــد و درواقع آن تصمیم 

سریع، تجارت من را نجات داد.

۳- من لذت های آنــی را به تعویق 
انداختم

گری واینرچــوک مؤســس و مدیرعامل 
واینرمدیــا؛ او بیــش از هفتصدکارمند و 
درآمدی بالغ بر صد میلیون دالر دارد. در 
ضمن یکی از پرفروش ترین نویسنده های 
نیویورک تایمــز »بــه خاطر گــری ِوی 
بپرسید« اســت.»من اهمیت گذشتن از 
سرگرمی و خوش گذرانی های کوتاه مدت، 
برای خوشبختی بلندمدت را یاد گرفتم. 
زندگی یک بازی طوالنی است. وقتی یک 
تجارت را شروع می کنید، تصمیم مهمی 
گرفته اید که در سال اول اجازه هیچ وقت 
تلف کردنی را به شما نمی دهد. تمام زمانی 
که دارید باید صرف ساخت تجارتتان شود. 
من درباره اختصاص دادن ۱۸ ســاعت در 
روز به تجارت حرف می زنم، حتی زمانی 
که باید صرف وقت گذرانــدن با خانواده 
بشود. اما دو سه سال بعد وقتی بچه هایم 
را به سفر تجاری می برم و دنیا را به آن ها 
نشان می دهم محصول کار امروزم را درو 

می کنم.«

۴- من تا پنی آخر پولم را خرج کردم
یولی زیو، مؤســس و مدیرعامل اســتایل 
کوالیتیشــن؛ او یکــی از پرفروش ترین 
نویسنده های آمازون و پیشگام در بازاریابی 
تأثیرگذار است. یولی یک مهاجر بنیان گذار 
بود که تجارت خود را از صفر شــروع کرد 
و به میلیون رســاند. »برای من تقریباً دو 
سال طول کشید تا ایده ام را به یک تجارت 
تبدیل کنم. باید انتخــاب می کردم که به 
بــازار کار برگردم یا آخرین شــانس را به 
تجارتم بدهم. آن موقع من ۴۰۱ هزار دالر 
از آخرین کارم داشتم که تنها دارایی ام بود 
و می توانستم با آن، چند ماه دوام بیاورم. 
صرف کردن آخرین پنی هایم برای شرکت 
و تجارتم ترسناک بود. اما دست برداشتن 
از رؤیاهایم ترســناک تر به نظر می رسید. 
در طــول آن چند ماه، من یک شــرکت 
درآمدزا بــا مجله »آل« آغــاز کردم. این 
ازخودگذشتگی باعث شد به توانایی های 
خودم اعتماد کنم و به سمت موفق شدن 

گام بردارم.
 

۵- یک سال دور از خانواده ام زندگی 
کردم

جان هانا، مدیرعامل گروه فیرچایلد؛ جان 
مدیر یک موسسه راهنمای سرمایه گذاری 
اســت که کتاب پرفــروش »راه ثروتمند 
شدن« هم تألیف اوســت. »زمانی بود که 
من و همسرم نمی توانســتیم اجاره خانه 
را پرداخــت کنیم. پــس تصمیم گرفتیم 
همسرم با خواهرش و من با مادرم زندگی 
کنیم. درواقع ما همدیگر را ترک نکردیم و 
فقط تا مدتی که روی پای خودم بایستم، 
جدا از هم زندگی می کردیم. اخیراً پسرم 
که حاال 25 ساله است این موضوع را به من 
یادآوری کرد. به او توضیح دادم که آن کار 
برای اینکه تجارتم را بسازم و زندگی ام را 
که لیاقتش را دارد به او بدهم، ضروری بود. 
پسرم امروز در شــرکت من کار می کند و 
این نتیجه و پاداش ســختی های گذشته 
است. برای من دوری از خانواده در آن یک 
سال اصاًل آســان نبود اما می دانستم این 
ازخودگذشتگی ارزشش را دارد. اگر امروز 
ثروتمندیم به خاطر این است که من کاری 
انجام دادم که باید برای ساختن رؤیاهایم 

انجام می دادم.
 

۶- من سخت کار کردم تا به درآمدی 
که نیاز داشتم رسیدم

پکاکاسکینن، ســرمایه گذار و مدیرعامل 
لیدفیدر؛ او یک کارآفرین موفق زنجیره ای 
است و سال ها در این عرصه فعالیت کرده 
اســت. وقتی اولین کارم را کلید زدم باید 
فداکاری های زیــادی انجام می دادم. تازه 
از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و هیچ 
پولی نداشتم. به عنوان محقق در دانشگاه 
کار می کردم و پولش را به عنوان حقوق به 
اولین و تنها کارمنــدم می دادم. من نصف 
زمان کاری کارمندم را به شرکت دیگری 
فروختم که بودجه کافــی برای راه اندازی 
کار به من می داد. به همین خاطر، در یک 
ســال دو برابر مدت معمول کار کردم، تا 
زمانی که توانســتم بــه کار روزانه ام نیاز 
مالی نداشته باشم و کاماًل بر روی تجارتم 

تمرکز کنم.

۷- من به روابط منفی ام پایان دادم
نفیسه نیناحجت، مؤسس و مدیرموسسه 
حقوقی اس ال اس؛ من در زندگی ام چندبار 
از رابطه ها، دوســتان و اعضای خانواده ام 
فاصله گرفتم. ایــن کار برایم دردناک بود. 
چون من تکه ای از قلب و هویتم را از دست 
می دادم. اما در نهایت می گویم که ارزشش 
را داشت. همسری که حمایت تان نمی کند، 
می تواند باعث مرگ تجارت شــما بشود. 
خصوصاً اگر تازه اول کارتان باشــد. یک 
حمایت قابل توجه می تواند موفقیت شما 
را در همه زمینه های زندگی از جمله کار و 

تجارت افزایش دهد.

8- من از یک ورشکســتگی بانکی 
نجات پیدا کردم

گری نیلون، رئیس نیلون سلوشن وگروه 
راکس؛ در اولین تجارتم سعی کردم تجارت 
شکست خورده شــخص دیگری را ادامه 
دهم و به موفقیت برسانم. خریدن شرکتی 
که از قبل وجود داشت اشتباه بود و من تا 
مدت ها درگیر تبعات منفی آن بودم. من 
هم باید تجارت خودم را می گرداندم و هم 
یاد می گرفتم چطــور درآمدم را مدیریت 

کنم. مجبور بودم حتــی از خوابم بگذرم 
و تمام وقــت کارکنم تا بتوانــم هم روی 
حراجی های سطح باال کارکنم و هم تجارت 
خود را بسازم. این کار در اولین سال خیلی 
سخت و پراز چالش بود، اما من را به جایی 

که امروز هستم رساند.

۹- سبک زندگی ام را ساده کردم
تامشــیا مدیر ارشــد crimcheck که یک 
موسســه بررسی پیشــینه و تأیید اعتبار 
است. در طول سال های اولیه ساختن بدنه 
یک بنیاد مالی، من و همسرم خانه مان را 
ترک کردیم و به زیرزمیــن خانه خانواده 
همســرم اسباب کشــی کردیــم و خانه 
خودمان را اجــاره دادیم. مــا تقریباً با ده 
درصد درآمدمان زندگی می کردیم و نود 
درصد آن صــرف تجارتمان می شــد. در 
مراحل اولیه کارآفرینی، شما یا می توانید 
ســبک زندگی ساده ای داشــته باشید یا 

ثروت. اما هردو را نه!
ما انتخاب کردیم که ســاده زندگی کنیم 
تا ثروت و دارایی بســازیم و اجازه دادیم 
گذشــت زمان تالش های مــا را جمع و 
ترکیب کند. تصور کنید با کنار گذاشــتن 
25 یا 5۰ یا حتی ۹۰ درصد از درآمد خود 
بــرای ســرمایه گذاری روی تجارت تان، 
پنج سال بعد کجا خواهید بود. این همان 
کاری اســت که ما کردیم و باوجود همه 

سختی هایش، می ارزید.

۱0- من از زمانم گذشتم
جوکاکاتی، بنیانگذار و رییس ســنترال؛ 
شــغل من بعنــوان بنیانگذار و ریاســت 
شرکت، تمام وقتم را می گیرد، اما انجمن 
لوســمی و لنفوم از من خواست که برای 
تحقیقات ســرطان خون به آن ها کمک 
کنم. این یعنی پذیرفتن یک تعهد بزرگ و 
صرف زمان و منابع انرژی. سرطان همه جا 

هست و بر همه تأثیر می گذارد.
 مادربزرگ من که یک مهاجر سوری بود 
همیشــه می گفت اول خانــواده. من این 
کار خیر را به عنوان عضــوی از خانواده ام 
پذیرفتم و به همین خاطر زمان زیادی را 
صرفش کردم و برای دنبال کردن رؤیاهای 

خیریه ام از تجارتم فاصله گرفتم.

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ 
در عصر فن آوری های نوین همراه با ششمین جایزه مسولیت 
اجتماعی مدیریت 5 و ۶ بهمن ماه در محل دانشــگاه خاتم 
تهران در حال برگزاری اســت. در این برنامه علمی، آموزشی 
که توسط انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و با حمایت 
ذوب آهن اصفهان و بیش از سی سازمان و دانشگاه کشور در 
حال برگزاری است، اساتید و صاحبنطران دانشگاهی و مدیران 
صنایع مختلف به تشریح نظرات، تجربیات و پیشنهادات خود 
در موضوع جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

می پردازند.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در سخنانی به تشریح فرهنگ 
سازمانی و چگونگی اجرای موفقیت آمیز مسئولیت اجتماعی 
مدیریت پرداخت و گفت: برای تحول سازمان ها در ابتدا باید 

فرهنگ حاکم بر آن ها متحول شود.
وی از نمونه هایــی ماننــد فرهنگ صرفه جویــی، فرهنگ 
خودکفایی و سازندگی در دوران دفاع مقدس و غیره نام برد 

که همچنان باید در نهادها و سازمان های خود از آن ها بهره 
ببریم.

مجید قاســمی رئیس انجمن مدیریت ایران و ریبس شورای 
سیاست گذاری کنفرانس تحت عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد 
دیجیتالی، الزمه توسعه اقتصادی به سخن پرداخت و گفت: 
اقتصاد ســبز موجب برابری و بهبود رفاه انســانی و کاهش 

خطرات و کمبودهای زیست محیطی می شود.
رییس اســبق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهــان به تجربیات 
خود در این شــرکت و طرح های توســعه آن از جمله توازن 
و کک ســازی پرداخت و افزود: ذوب آهن اصفهان در انجام 
مســئولیت های اجتماعی و فعالیت های زیســت محیطی، 

اقدامات مؤثر و قابل توجه داشته است.
قاسمی گفت: تعهد به مســئولیت اجتماعی از دیر باز و بدو 
تأسیس ذوب آهن اصفهان در این شــرکت مطرح بوده و در 
واقع ذوب آهن از ســرآمدان تعهد به مسئولیت اجتماعی به 

شمار می رود.

 مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان 
از واریز عوارض ارزش افزوده امســال 
به میزان سی و نه هزار میلیارد ریال به 
فرمانداری ها، شهرداری ها و روستاهای 

فاقد دهیاری استان خبر داد.
یکی از برنامه های فرهنگسازی مالیاتی 
درراســتای تبییــن جایــگاه مالیات 
برارزش افــزوده در عمــران وآبادانی 
شهری برگزاری جشواره فرهنگسازی 

مالیاتی است.
عباس مزیکی، مدیــرکل امور مالیاتی 
استان ارتقاء فرهنگ مالیاتی را به عنوان 
پیش شرط و اولین گام برای اقناع افکار 
عمومی در خصوص نقــش مالیات در 
ارتقای سطح زندگی مردم و اخذ مالیات 

از آحاد مردم دانســتند وبیان داشتند: 
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک ســو و 
نقش مهم دولتها در جهت گســترش 
خدمات عمومــی، تأمیــن اجتماعی، 
تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی 
و اجتماعــی و تــالش در جهت تحقق 
رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، 
پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای 
مهــم و تاثیرگذار تبدیل کرده اســت. 
مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با 
اشاره به میزان افزایش عوارض واریزی 
ارزش افزوده از ابتدای امسال تا بهمن 
ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به شهرداری ها ودهیاری ها وفرمانداری 
های سطح استان اصفهان بیان داشتد 

یکی از برنامه های فرهنگسازی مالیاتی 
درراســتای تبییــن جایــگاه مالیات 
برارزش افــزوده در عمــران وآبادانی 
شهری برگزاری جشواره فرهنگسازی 
مالیاتی است که عالقمندان می توانند تا 
تاریخ ۱۰ بهمن ماه آثار خودرا مطابق با 
فراخوان اعالمی به اداره کل امورمالیاتی 

استان اصفهان ارسال نمایند
شایان ذکر است میزان عوارض واریزی 
به تفکیک بــه ۱۱2 شــهرداری مبلغ 
بیست و نه هزار و یکصد و بیست و سه 
میلیارد ریال، 2۴ فرمانداری هشتصد و 
نود و نه میلیارد ریال و ۸۴۹ روســتای 
فاقد دهیــاری نه هزار و ششــصد و ده 

میلیارد ریال بوده است.

در کنفرانس مسئولیت اجتماعی با 

حضور وزیر نیرو عنوان شد:

اقدامات زیست 
محیطی ذوب آهن 
اصفهان قابل توجه 

است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

 واریز عوارض ارزش افزوده امسال به فرمانداری ها 
شهرداری ها و روستاهای فاقد دهیاری
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