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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان سه شنبه| 12 بهمن 1400| 1  فوریه   2022 |  29 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 985|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
ما  در رســانه بارها و بارها از 
بی کیفیتــی و قیمت باالی 
خودروهای داخلــی گالیه 
کردیم تا شاید گوش شنوایی 
در صنعــت خودرو ســازی 
کشور پیدا شود و این گالیه 
های به حق را، که نه از طرف 
رســانه بلکه از زبان مردم در 
رســانه زده می شد را بشنود 
و برای التیام آن تالشــی هر 
چند ناچیز شود اما متاسفانه 
از آنجایی که برخی از مدیران 
ما زیاد اهل انتقاد ســازنده 
نیســتند این مشکالت طی 
ســالهای متمادی ادامه دار 
شد تا جایی که رهبری وارد 
عمل شــدند و در سخنرانی 
اخیــر خــود از آنهــا گالیه 
کردند که مســلما این گالیه 
و نارضایتی رهبــری که باز 
هم به خاطر مردم بود بسیار 
برای این مدیران سنگین تر 
از گالیه های ما رســانه ایی 
هاست و ای کاش کار به اینجا 
نمی کشــید که رهبر جامعه 

هم از آنها ناراضی باشد!
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کاهش قیمت 
خودرو به دستور 

رهبری
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استاندار اصفهان در شورای برنامه ریزی استان عنوان کرد:

توسعه صنایع و بحران فرونشست، تیغ دولبه استان

6

با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش فکری و آموزش پرورش استان اصفهان صورت گرفت؛

 تقدیرازبرگزیدگان دومین جشنواره مجازی »خانواده آبی« و »پرسش شادابی«
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تالش ها برای جان بخشی جهانی به جهان کریپتویی!

 راه اندازی رمزارز جدید 
روی شبکه کاردانو

فواید لوبیا سبز که بهتر است بدانید؛

سبز و خوشمزه برای زندگی سالم

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درجمع خبرنگاران اعالم کرد:

 افتتاح پروژه های 169 میلیاردی شرکت برق
 در دهه فجر

چهره  برتر چهره روز

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی در وبینار چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران:

  مدیرکل بهزیستی
 استان اصفهان خبر داد:

تمرکز دشمن بر روی متزلزل کردن منزلت 
فرهنگ و صاحبان اندیشه و هنر است

افتتاح یک هزار و ۶۲۸ طرح بهزیستی در دهه 
مبارک فجر

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
تمرکز دشــمن بــر روی متزلزل کردن 
جایــگاه و منزلت فرهنــگ و صاحبان 
فرهنگ و اندیشــه یعنی علما، استادان، 
معلمان و جامعه هنری و ادبی کشورمان 
است. حجت االسالم و المسلمین روح اهلل 

حریزاوی در وبیناری به مناسبت ...

مدیر کل بهزیستی اســتان اصفهان از 
افتتاح یک هزار و ۶۲۸ طرح در بهزیستی 
در دهه مبارک فجر در ســطح اســتان 
اصفهان خبــر داد. ولی الــه نصر ضمن 
گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر و چهل و 
سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 

22گفت: تا پایان دهه مبارک فجر...
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سلطان علی بن محمدباقر )ع( سال 113 هجری قمری به درخواست مردم کاشان از حضرت امام 
باقر )ع( به این خطه آمد و نخستین نماز جمعه را اقامه کرد. وی در سه سال حضور در این منطقه به تبلیغ 

دین اسالم و مذهب تشیع همت گمارد و 2۷ جمادی الثانی سال 116 در حماسه ای خونین از سوی عمال بنی 
امیه به شهادت رسید. مردم کاشان هر ساله به پاس قدردانی از سلطان علی بن محمدباقر )ع( با پای پیاده 

در سالروز شهادتش عازم مرقد این امامزاده در مشهد اردهال می شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

آگهـی مزایـده  عمومـی
 )نوبت اول(

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1101/ش مورخ 1400/06/04 شورای اسالمی شاهین شهر 
در نظر دارد  محل رستوران پایانه مسافربری برون شهری واقع در شاهین شهر، بلوار هسا  را از طریق مزایده عمومی و به 

صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و ا خذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری 
مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/23 به دبیرخانه حراست شهرداری 

تحویل نمایند. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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فهیمه فخاری قمبوانی - دهیاری روستای قمبوان

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی 

دهیاری قمبوان از  توابع بخش مرکزی شهرستان دهاقان در نظر دارد  اجرای عملیات پیاده روسازی  با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

- پیاده روسازی خیابان های امام خمینی، امام حسین و بلوار ورودی روستا طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود در اسناد مناقصه 
- برآورد پایه پروژه براساس فهرست بهای ابنیه سال 1400: مبلغ 6.124.186.306 ریال )شش میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و شش 

میلیون و سیصد و شش ریال(
شرایط مناقصه:  - مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل 5 درصد قیمت 
پیشنهادی نمایند و یا از طریق واریز مبلغ مذکور به حساب  دهیاری قمبوان نزد بانک ملی به حساب شماره 0105628491004 اقدام به تهیه فیش واریز سپرده 

شرکت در مناقصه نمایند. 
- زمان ومکان اخذ اســناد مناقصه: شــرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت اداری جهت دریافت اســناد مناقصه به واحد امور مالی دهیاری های 
 بخش مرکزی، شهرســتان دهاقان واقع در طبقه اول، ســاختمان فرمانداری مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن

 53336883 - 53336777-031 تماس حاصل نمایند.
- مهلت تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان می بایست از روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 پیشنهادات خود 
را در پاکت های در بسته و مهمور )با مبلغ مشخص و بدون ابهام( به دبیرخانه بخشداری واقع در طبقه اول ساختمان فرمانداری تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا 
کلیه پیشنهادات دریافت شده راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 با حضور اعضای کمیسیون معامالت دهیاری و شرکت کنندگان )در صورت 

تمایل( باز و قرائت می شوند. 
توضیحات: - دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. - سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

شناسه: 1271055



ادامه از صفحه یک:
...   رهبر جمهوری اسالمی ایران، در 
سخنرانی این هفته خود با اشاره به 
آمارهای اقتصادی کشــور در دهه 
۹۰ ،خرسندکننده نبودن این ارقام 
را گوشزد کردند و تقصیر این مسئله 
را متوجه مسئوالن دولتی دانستند. 
وی پیش از این بارهــا گفته اند که 
مسئوالن دولت باید بیش از تالش 
برای رفع تحریم ها بــه فکر خنثی 
کردن  تحریم ها باشند و از »اقتصاد 
مقاومتی« به عنوان راه حل نام برده 

اند. 
رهبری با اشــاره به انتقادات علیه 
خودروسازان داخلی فرمودند »ما در 
برخی از محصوالت داخلی متأسفانه 
شاهد این هستیم که به کیفیت توجه 
نمی شود، این خیلی بد است« و در 
این زمینه از کیفیت نازل خودروهای 

داخلی مثال آوردند.
در روزهای گذشته وقوع چند تصادف 
زنجیره ای و باز نشدن ایربگ خودروها 
سبب طرح انتقادات گسترده علیه 
خودروســازان داخلی شد .رهبری 
همچنین با اشاره به افزایش قیمت 
خــودرو در ایران گفتنــد »نتیجه 
همه حمایت هــای دولتی، بانکی و 
جلوگیری از رقابت هــای خارجی، 
عماًل منجر به باال رفتن قیمت شده 
است. ایشــان با بیان اینکه با وجود 
حمایت زیاد از صنعــت خودرو در 
کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، 
فرمودند: مــردم ناراضی اند و حق با 
مردم است. ایشان تاکید کردند: ما در 
برخی از محصوالت داخلی متأسفانه 
شاهد این هستیم که به کیفیت توجه 
نمی شــود، این خیلی بد است، این 
همه  حمایت در طول این ســالها از 
صنعت خودرو در کشور شده خب 
کیفیت خودرو خوب نیست، مردم 
ناراضی اند درســت هم می گویند، 
حق با مردم است، یعنی به اعتراض 
مردم به جا است،  این صنعت نتوانسته 

رضایت مشتری را جلب کند.
آمار مربوط به میزان رضایت عمومی 
از کیفیت اولیه خودروهای داخلی 
نشان می دهد عیوب اصلی مدنظر 
متقاضیان در ســالهای گذشــته  
همچنان به قوت خــود باقی بوده و 
افزایشی نیز شده است . با وجود این 
تکرر، خودروسازان اقدام چشمگیری 
در راستای رفع آنها انجام نداده اند اما 
قیمتها در این چند سال بارها و بارها 

افزایش یافته است.
در همین راستا وزیر بازرگانی کشور 
دیروز اعالم کرد ما خودروسازی ها 
را نٌٌنر کرده  و به حمایت های بی دریغ 
و همه جانبه آنها را رها کرده ایم. آل 
اسحاق با بیان اینکه وضعیت کنونی 
خودروســازی کشــور واقعاً فاجعه 
است، گفت: قیمت تمام شده پراید 
۵۰ میلیون اســت نه ۱۵۰میلیون. 
پراید مصرف ضعیف ترین قشر جامعه 
است و با آن کار می کند و  به عنوان 
تاکسی از آن اســتفاده می کند ولی 
این قشر مستضعف باید ۱۵۰ میلیون 
تومان بابت آن بدهد و خودروســاز 
نیز همه حمایت ها را دریافت کند. 
فاصله قیمت تمام شــده و فروش 
به جیب عــده ای رانت خوار می رود. 
وی تاکید کرد: خودروســازی های 
ما به حیــاط خلوتی بــرای برخی 
جریان های سیاســی و مرکزی بدل 
شــده اند که از هر طرف کــه نگاه 
می کنیم مرکز فساد و مرکز تامین 
مالی برخی جریان های سیاســی و 
ذینفعان بازدارنده رانت خوار هستند.

با این وضعیت و گالیــه هایی که از 
سوی مسوالن نیز ادا شده و صحبت 
های رهبری شجاعت ابراز به برخی از 
مسئوالن را نیز داده است باید دید در 
روزها و ماه های آتی قیمت خودرو در 

کشور کاهشی خواد بود؟!
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وی با اشاره به تاکید بر ضرورت توجه 
به پیشرفت اســتان تصریح کرد: ما 
نمی توانیــم در را بــر روی فعــاالن 
اقتصادی و کارآفرینان ببندیم و با مانع 
تراشی، سبب سرمایه گریزی شویم و 

اصفهان را از کارآفرینان خالی کنیم.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: روند 
توسعه استان را باید طبق سند آمایش 
ســرزمین پیش بُرد و نباید گذاشت 
اصفهان از شــکل گذشــته خود و 
جایگاهی که در سطح کشور داشته 

است، دور شود.
وی گفت: نیاید نگاه یکجانبه به پدیده 
فرونشست زمین داشت بلکه باید با 
چاره جویی برای حل آن، به توســعه 

استان نیز توجه کرد.

    طرح فرونشست زمین نباید 
موجب اصفهان هراسی شود

معاون عمرانی اســتانداری اصفهان 
نیز در این نشســت گفــت: اگرچه 
فرونشســت زمیــن در اصفهــان 
بســیار پُراهمیت بــوده و به مرحله 
حاد نیز رســیده اســت اما نباید به 

اصفهان هراسی هم منجر شود.
مهران زینلیان با اشــاره بــه اینکه 
فرونشست زمین در سالیان گذشته 
بوقوع پیوســته اســت و قابل انکار 
نیست، اضافه کرد: با "جی پی اس" و 
مانیتور نقاط مختلف اصفهان بدنبال 
شناســایی محالت در معرض خطر 
فرونشست هســتیم و طبق آن باید 
طراحی های الزم را بــرای رفع این 

بحران صورت دهیم.
وی تنها راه حل فرونشست زمین در 

اصفهان را احیای زاینده رود و تغذیه 
آبخوان ها و ُسفره های زیرزمینی عنوان 
کرد و گفت: تمام راهکارهای موجود 
برای درمان فرونشســت، موقتی و 

شکل ُمسکن را دارد.

    فرونشســت در دشت های 
اصفهان به بیش از ۸ هزار کیلومتر 

رسیده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان نیز با در این جلســه گفت: 
بر اســاس نتایج پایش فرونشســت 
دشت های استان، طی سال های ۹۵ 
تا ۹۸، پدیده فرونشست در دشت های 
اســتان از ۲ هــزار و ۳۰ کیلومتر به 
هشــت هزار و ۲۳۰ کیلومتر رسیده 

است.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: در 
حال حاضر ۲۷ دشت از مجموع ۳۵ 
دشت و محدوده مطالعاتی استان از 
نظر فرونشست در وضعیت ممنوعه 

و بحرانی قرار دارد.
وی بیان داشت: نرخ فرونشست زمین 
در برخی از نقاط واقع در دشت های 
کاشــان، آران و بیدگل، بــادرود و 
اردستان بین ۱۰ تا ۱۴ سانتی متر در 

سال گزارش شده است.
وی اجــرای پروژه هــای احیــا و 
تعادل بخشی منابع زیرزمینی با اولویت 
برخورد قانونی بــا هرگونه حفر چاه 
غیرمجاز، تقویت و استقرار گروه های 
گشت و بازرسی، نصب کنتور حجمی 
و هوشــمند آب و برق، ایجاد منطقه 
پایش و کنترل برداشــت از چاه ها، 
تأمین اعتبار اجرای طرح های تعادل 

بخشــی منابع در سطح اســتان از 
وزارتخانه و پیگیری برای اخذ منابع 
اعتبــاری از مراجع کشــوری برای 
اجرای طرح های کنترل فرونشست و 
انعکاس شرایط خاص استان به مراجع 
فوق در این زمینه را جزو اولویت های 
اجرای طرح پیشگیری و کنترل اثرات 
فرونشست زمین در استان اعالم کرد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتان 
گفت: ترویج و توسعه روش های نوین 
آبیاری و مصرف بهینه آب در بخش 
کشاورزی با ارائه بسته های حمایتی 
و تشویقی و تســهیالت بانکی برای 
بهره بــرداران با اولویت دشــت های 
تحت تأثیر و اجرای طرح های الگوی 
کشــت جایگزین با حذف گونه های 
پُرمصرف آب در دشت های متأثر از 
پدیده فرونشست و معرفی گونه های 
جدید کم آبخواه همــراه با آموزش 
الزم به بهره برداران برای انجام کشت 
جایگزین و عدم بارگذاری و توسعه در 
مناطق دارای خطر باالی فرونشست 
از دیگر اولویت های اجرایی طرح مورد 

نظر ماست.
شیشــه فروش، احیا زاینــده رود و 
مادی هــا و جوی هــا بــرای تغذیه 
آبخوان های دشت اصفهان- بُرخوار 
را از دیگر اولویت های استان نام برد 
و گفت: توجه ویــژه به حقابه محیط 
زیست و تاالب گاوخونی و تالش برای 
احیای آن، توجه به دشت اصفهان–

بُرخوار ناظر به اهمیــت آن و اجازه 

تنفس به دشت برای حداقل یک دوره 
۱۰ ساله و اصالح سبک اجرای نظام 
ارتفاعی شــهر و گسترش طرح های 
توســعه جمعیتی بویژه در مناطق 
شمالی شــهر و پایش و مانیتورینگ 
مداوم آثار تاریخی در جهت کنترل 

فرونشست نیز باید صورت گیرد.
وی از رعایت الزامات ایمنی و اصولی 
مرتبط با ساخت و سازها در مناطق 
تحت تأثیر فرونشســت خبــر داد و 
گفت: ارزیابی ایمنی ســاختمان ها 
و تاسیسات و پایدارســازی و اجرای 
طرح های تاب آوری در جاده ها، پُل ها، 
ورزشگاه ها، مناطق مسکونی، ابنیه 
و پل هــای تاریخی، خطــوط ریلی، 
فــرودگاه و کلیه تاسیســات و زیر 
ســاخت ها در برابر اثرات فرونشست 
زمین و فروریزش یا اخذ مشــاوره از 
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی مورد 

تاکید مدیریت استان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهــان بیــان داشــت: اداره راه و 
شهرسازی موظف است مناطق واجد 
خطر فروریزش و فرونشست را با در 
نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری 
و حفاری های زیرسطحی و مواردی 
از این قبیل در حوزه های شهری و در 
مسیر سامانه های حمل و نقل جاده ای 
و ریلی و فرودگاه ها و بنادر، تعیین و 
تمهیدات مهندســی برای مقابله با 
فروریزش های شهری و فرونشست 
زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین 

نامه های مرتبط فراهم سازد.
به گزارش ایرنا، تعداد چاه های ُمجاز 
در اســتان اصفهان ۴۱ هزار و ۲۶۷ 
حلقه است و ســاالنه یک میلیارد و 
۸۲۰ میلیــارد مترمکعب از آب های 

زیرزمینی استان برداشت می شود.
اصفهان با سابقه زیاد و شدید موارد 
متعدد فرونشســت، امروز استانی با 
وضعیت قرمز محسوب می شود که 
وضعیت آن از هشــدار گذشته و به 
بحران تبدیل شده است. کارشناسان، 
خشکســالی طوالنی مدت، برداشت 
بی رویه آب از ُسفره های زیرزمینی و 
همچنین حذف جریان آب رودخانه 
زاینده رود از دل شــهر، را از عواملی 
می دانند کــه باعث وقوع و شــدت 
گرفتن فرونشست زمین در این شهر 

شده است.
بر اســاس آمار و اطالعات ســازمان 
زمین شناســی اصفهان، در سال ۹۵ 
فقط ۲ درصد از مساحت این استان با 
فرونشست زمین درگیر بود، در حالی 
که بر اساس نتایج آخرین مطالعات، 
اکنون حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع 
یعنی ۱۰ درصد از مساحت اصفهان، 
در شرایط خطرناک فرونشست قرار 
گرفته است. به گفته مدیرکل سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی 
اصفهان، امروز اصفهان تنها شــهر 
کشور است که فرونشست زمین به 
داخل مناطق مسکونی آن نیز نفوذ 

کرده است.

استاندار اصفهان در شورای برنامه ریزی استان عنوان کرد:

توسعه صنایع و بحران فرونشست، تیغ دولبه استان
استاندار اصفهان گفت: اگرچه با بحران فرونشست زمین مواجهیم 
اما از سوی دیگر بدلیل آمار باالی بیکاری و ضرورت تسهیل مسیر 
اشتغالزایی، نمی توان راه توسعه استان را هم بست بنابراین ما با 

یک تیغ دولبه در اصفهان روبه رو هستیم.
سیدرضا مرتضوی، در شورای برنامه ریزی استان اظهار داشت: 
برای کنترل فرونشست زمین باید چند اقدام از جمله جلوگیری 
از برداشت غیرُمجاز، محدودسازی برداشت ُمجاز و صرفه جویی 
در صنایع بصورت استفاده از آب های در گردش را در دستور کار 

قرار داد.
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در شــــــهر 

کاهش قیمت خودرو 
به دستور رهبری

فواید لوبیا سبز که بهتر است بدانید؛

سبز و خوشمزه برای زندگی سالم
پریسا جمدی :    از لوبیا سبز در غذاهای مختلفی می توان استفاده کرد. به هر 
روشی که از لوبیا سبز استفاده کنید، بازهم خواص زیادی خواهد داشت. لوبیا سبز 
منبع خوبی از انواع ویتامین ها و فیبر است. لوبیا سبز زمانی برداشت می شود که 
هنوز در غالف قرار دارد و به بلوغ نرسیده است. در این مطلب، با خواص لوبیا سبز 

بیشتر آشنا می شویم.

    مبارزه با سرطان
یکی از خواص لوبیا سبز مبارزه با سرطان است. لوبیا سبز سرشار از کلروفیل است. 
این ویژگی می تواند تأثیر آمین های هتروسیکلیک را که هنگام کباب کردن گوشت 
در دمای باال آزاد می شوند خنثی کند. بنابراین، افرادی که غذاهای کبابی دوست 
دارند بهتر است همراه با کبابشان مقداری لوبیا سبز میل کنند تا اثرات منفی این 

مواد سرطان زا کاهش یابد.

    باروری و بارداری
مطالعات نشان داده اند که میان باروری زنان و مقدار آهن مصرفی شان ارتباط وجود 
دارد. براساس اعالم مدرسه پزشکی هاروارد، برای زنان در سن فرزندآوری مصرف 
آهِن بیشتر از منابع گیاهی، مانند اسفناج، لوبیا، کدو حلوایی و لوبیا سبز، می تواند 
در باروری شان مؤثر باشد. مصرف غذاهای سرشار از آهن همراه با غذاهای سرشار 
از ویتامین C، مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و میوه های خانواده بری، می تواند 
جذب آهن را افزایش دهد. مصرف مقدار کافی اســید فولیک در دوران بارداری 
می تواند از نوزاد در برابر بروز نقص لوله عصبی محافظت کند. یک فنجان لوبیا سبز 

حاوی تقریباً ۱۰٪ از نیاز روزانه بدن به اسید فولیک و ۶٪ نیاز بدن به آهن است.

    کاهش خطر افسردگی
مصرف مقدار کافی فوالت در روز می تواند خطر افسردگی را کاهش دهد. مصرف 
کافی فوالت می تواند از تجمع هموسیستئین اضافی در بدن جلوگیری کند. وجود 
هموسیستئین زیاد در بدن رسیدن خون و سایر مواد مغذی به مغز را مانع می شود و 
در تولید هورمون های سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین اختالل ایجاد می کند. این 

هورمون ها در تنظیم حالت ُخلقی، خواب و کنترل اشتها مؤثر هستند.

    سالمت استخوان
مصرف کم ویتامین K خطر بروز شکستگی های استخوان را افزایش می دهد. مصرف 
کافی ویتامین K موجب بهبود سالمت اســتخوان و تولید پروتئین های سازنده 
ماتریکس استخوان، افزایش جذب کلسیم و کاهش دفع آن از طریق ادرار می شود. 
یک فنجان لوبیا سبز محتوی ۱۴٫۴ میکروگرم ویتامین K است. این مقدار تقریباً 
معادل ۲۰٪ نیاز روزانه بدن به این ویتامین است. همچنین یک فنجان لوبیا سبز 

می تواند ۴٪ از کلسیم موردنیاز بدنتان را تأمین کند.
براساس تحقیقات، دریافت مواد مغذی از طریق مکمل های غذایی قابل مقایسه با 
دریافتشان از طریق غذاهای طبیعی نیست. بنابراین، باید مواد مغذی را به عنوان 

بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متنوع دریافت کنید.

    کمک کردن به کنترل وزن
یک فنجان لوبیا سبز درحدود ۲۸ کالری انرژی دارد. این مقدار لوبیا سبز تقریباً 
چربی ندارد و قند کمی دارد. بنابراین، اگر به اندازه دور کمرتان اهمیت می دهید، 

نباید لوبیا سبز را فراموش کنید.

    سالمت قلب
لوبیا سبز کلســترول ندارد. بااینکه بدن برای رشد ســلولی مناسب به مقداری 
کلسترول نیاز دارد، ولی مقدار زیاد آن برای بدن مضر است. مصرف زیاد کلسترول 
می تواند موجب تجمع چربی در سرخرگ ها شود. این امر جریان خون به قلب و مغز 
را کاهش می دهد و خطر بروز سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می دهد. یک 
فنجان لوبیا سبز خام درحدود ۲٫۷ گرم فیبر دارد.  لوبیا سبز پخته شده )بخارپز( ۴ 
گرم فیبر دارد. بخشی از این فیبر محلول است. فیبر محلول به کاهش کلسترول بد 
)LDL( و کلسترول مجموع کمک می کند. همچنین فیبر محلول می تواند با کاهش 
فشار خون و کاهش التهابات به سالمت قلب کمک کند. توصیه می شود برای حفظ 
سالمت قلب، روزانه کمتر از ۱۵۰۰ میلی گرم سدیم مصرف کنید. لوبیا سبز به طور 
طبیعی سدیم کمی دارد. یک فنجان لوبیا سبز تنها ۶٫۶ میلی گرم سدیم دارد. وجود 
بیش ازحد سدیم در رژیم غذایی موجب افزایش فشار خون می شود. فشار خون باال 
با افزایش خطر حمالت قلبی و سکته های مغزی همراه است. بااین حال، باید مراقب 
لوبیا سبز کنسروی باشید. زیرا یک فنجان لوبیا سبز کنسروی با آب حاوی ۴۶۱ 
میلی گرم سدیم است. بهتر است قبل از مصرف لوبیا سبز کنسروی آن را آب کش 

کنید یا انواع بدون نمک را انتخاب کنید.

    لوبیا سبز فودمپ )FODMAP( بسیار پایینی دارد
فودمپ ها انواعی از کربوهیدرات های هضم نشدنی هستند که باکتری های موجود 
در دستگاه گوارش مصرف می کنند و موجب ایجاد گاز، شکم درد، اسهال و یبوست 
می شوند. مصرف غذاهایی که فودمپ زیاد دارند می تواند مشکالت گوارشی مانند 
سندروم روده تحریک پذیر و بازگشت یا رفالکس اسید معده را تشدید کند. مصرف 
غذاهایی که فودمپ کمی دارند می تواند تأثیری چشــمگیر در بهبود مشکالت 
گوارشی داشته باشد. بنابراین، لوبیا سبز غذایی با فودمپ پایین است که بسیاری از 

افراد دچار مشکالت گوارشی مزمن می توانند از مصرف آن لذت ببرند.
یکی از خواص لوبیا سبز دارا بودن پروتئین است بدن برای سالمت استخوان ها، 
سالمت مو، اندام ها و عضالت به پروتئین نیاز دارد.  همچنین پروتئین برای حفظ 
سالمت سیستم ایمنی ضروری است. پروتئین های گیاهی پروتئین های کاملی 
نیستند. یعنی آنها حداقل فاقد یک نوع از اسیدهای آمینه ضروری بدن هستند. 
پروتئین های گیاهی را باید در روز همراه با پروتئین های دیگر مصرف کرد تا بدن 
بتواند به ترکیب کاملی از پروتئین ها برسد. یک فنجان لوبیا سبز خام درحدود ۲ 

گرم پروتئین دارد.
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 مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

افتتاح یک هزار 
و ۶۲۸ طرح 

بهزیستی در دهه 
مبارک فجر

مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان از افتتاح یک هزار و ۶۲۸ 
طرح در بهزیستی در دهه مبارک 
فجر در ســطح اســتان اصفهان 

خبر داد.
ولی اله نصر ضمن گرامیداشــت 
ایام اهلل دهه فجر و چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
گفت: تا پایان دهه مبارک فجر، 
یک هزار و ۶۲۸ طرح در ســطح 
بهزیستی استان با اعتباری بالغ 
بر ۲۰۳ میلیارد و ۳۲۴ میلیون و 

۲۰ هزار تومان دولتی و خصوصی 
به بهره برداری می رسد.

وی گفت: راه اندازی ۱۴۵۰ واحد 
اشــتغال، بهره بــرداری از ۱۶۳ 
واحد مســکن، افتتــاح ۷ مرکز 
مشاوره و روانشناختی تخصصی 
و عمومی، ۱ واحد مرکز غربالگری 
طالق، مرکز خدمات پیشگیری 
و ارتقاء ســالمت زندگی، مرکز 
اقامتی میان مــدت ویژه بانوان، 
گــروه همیــار ســالمت روان، 
مرکز سالمندان و مرکز آموزش 

توانبخشــی معلولیــن ذهنی از 
جمله این طرح ها است.

نصر افزود: طبق هماهنگی های 
صــورت گرفته، ارائه خـــدمات 
مشــاوره ژنتیــک، غربالگــری 
بینایی و شـــنوایی، مشــاوره و 
غربال اضـــطراب کودکان پیش 
از دبســتان در ایام اهلل دهه فجر 
)۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ماه( در کلیه 
شهرســتان ها بصورت رایگان و 
ارائــه خدمــات مشــاوره ای به 
نیازمندان با در نظر گرفتن یاری 

برگ انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان یادآور 
شــد: توزیع ۵۰ ســری جهیزیه 
و ۶۰۰ ســبد کاال بیــن جامعه 
هدف، برگزاری جشن ازدواج ۵۰ 
زوج ناشــنوا، برگزاری نمایشگاه 
دســتاوردهای زنان سرپرســت 
خانوار و زنان معلولین در شــهر 
اصفهان و شهرستان ها، برگزاری 
مســابقات ویژه جامعــه هدف و 
پرســنل از دیگر برنامه های ایام 

مبارک ده فجر می باشد.

دانستنی ها 

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی در وبینار چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران:

تمرکز دشمن بر روی متزلزل کردن منزلت فرهنگ و صاحبان اندیشه و هنر است
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: تمرکز 
دشمن بر روی متزلزل کردن جایگاه و منزلت 
فرهنگ و صاحبان فرهنگ و اندیشــه یعنی 
علما، استادان، معلمان و جامعه هنری و ادبی 

کشورمان است.
حجت االسالم و المسلمین روح اهلل حریزاوی 
در وبیناری به مناسبت چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران که توسط بسیج 
اساتید اصفهان برگزار شــد، افزود: جامعه ای 
که رابطه آن بــا معلمان، اســتادان و عالمان 
دینی کمرنگ شود مانند آنچه در دوران کرونا 
اتفاق افتاد، به شــدت آسیب پذیر خواهد شد 
زیرا دشمن می تواند مســائل ضد فرهنگی را 
جایگزین کند. وی با تاکید بر اینکه رســالت 
دانشگاهیان و حوزویان برای مقابله با این هجوم 
و جنگ شناختی و ترکیبی، تمرکز بر باورها و 
شناخت هاســت، اظهار داشت: ما به شدت در 
زمینه باورها مورد هجوم دشمن قرار داریم زیرا 
می خواهد که با جنگ تبلیغاتی، افراد را دچار 
خطا کرده و آنچه واقعیت ندارد را به واقعیت در 

ذهن مخاطب تبدیل کند.
حجــت االســالم حریــزاوی به برخــی از 
پژوهش های انجام شده در سال های گذشته 
اشاره و اضافه کرد: بعنوان مثال در پژوهشی که 
درباره حجاب صورت گرفته از حدود یکهزار زن 
بدحجاب در تهران درباره قبول داشتن حجاب 
پرسش شده بود که ۸۷۰ نفر آنها پاسخ دادند 
که حجاب را قبول دارند و برای افراد با حجاب 
احترام قائل هســتند اما بدالیلی مانند اینکه 
همسر، پدر، دوست یا مادر آنها مانع می شوند 

نمی توانند حجاب داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه نگاه این قبیل افراد بدلیل 
هجوم تبلیغاتی تغییر می کند و در نتیجه سرعت 

اُفت فرهنگی باال مــی رود، تصریح کرد: دلیل 
اصلی خطای شناختی مخاطبان، مبانی است 
زیرا اگر مبانی به خوبی تبیین نشــود، مبانی 
متزلزل انسان پایه و انسان مدارانه )اومانیسم( 
جایگزین مبانی ســترگ و اندیشــه اسالمی 

می شود.
قائم مقام ســازمان تبلیغات اسالمی با تاکید 
بر اینکه ما در زمینه تبیین مبانی اسالم خالء 
داریم، افزود: در بخش تبیین مبانی و حقیقت 
بویژه برای جوانان و دانشــجویان باید بسیار 

بیشتر کار شود.
وی با بیان اینکه در این مسیر نباید فقط به بیان 
اکتفا کرد، ادامه داد: تبیین به معنی بسط و شرح 
دادن و تثبیت کردن است و باید مخاطب را قانع 
و مجاب کرد تا به این باور برسد تا نسلی حق جو، 

حق گو و آزاد اندیش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نوع استعمارگری در سالیان 
گذشته تغییر کرده و اکنون به استعمار فرانو 
رسیده است، اظهار داشت: در این دوران تصرف 
ســرزمین، برده داری، کودتــا و حاکم کردن 

افراد دست نشانده معنی ندارد بلکه کشورهای 
استعمارگر به دنبال تغییر باورها، نظام فکری 
و نخبگان و ذائقه سازی بر طبق موارد مطلوب 
خود هســتند که این مــوارد در حوزه جنگ 

شناختی قرار می گیرد.
حجت االسام حریزاوی با تاکید بر اینکه دشمن 
روش جنگ خــود را تغییر داده و به ســمت 
جنگ های ترکیبی )هیبریدی( و شــناختی 
رفته اســت، اضافه کرد: دشمن به این نتیجه 
رسیده است که جنگ کردن در یک عرصه به 
نتیجه نمی رسد بنابراین روش جنگ ترکیبی 
را انتخاب کرده و به دنبال از بین بردن مکتب، 

اندیشه، تمدن و فرهنگ جوامع دیگر است.
وی با اشاره به اینکه دشمن با این پیش فرض 
که فرهنگ، زیربنای همه بخش هاســت این 
بخش را مورد حمله قرار می دهــد، ادامه داد: 
امروزه هر فشــاری که در بخش های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، تهدیدهای امنیتی و حتی 
نظامی وجود دارد مبتنی بر همین زیربنا یعنی 

فرهنگ است.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی تصریح کرد: 
دشمن امروز می خواهد که جامعه غرب پذیر و 
غرب باور، غرب ترس هم بشود و از این طریق 
ضربه های خود را در زمینه های مختلف وارد 
می کند. وی کلیــد واژه جنگ های ترکیبی را 
تمرکز بر رویکردهای غیر نظامی دانست و گفت: 
حتی تروریسم نیز در قالب جنگ غیر نظامی و 
به روش هایی مانند ضربه های سایبری انجام 
می شود مانند آنچه که در شبکه های تلویزیون 

کشورمان اتفاق افتاد.
حجت االســالم حریزاوی همچنین در پاسخ 
به پرسشــی درباره مدیران تبلیغات اسالمی 
در اســتان ها، توضیح داد: به جز ۲ استان که 
مدیران آنها تا پایان سال بازنشسته می شوند، 
همه مدیران کل تبلیغات اســالمی جوان و با 
نشاط هستند و بیش از نیمی از مدیران ما در 

شهرستان ها نیز جوان سازی شدند.
وی تاکیــد کرد: هیــچ دســتگاه اجرایی در 
کشــورمان این حجم از جوان سازی و دعوت 
از نیروهای با انگیزه را در مدیریت خود نداشته 

است.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر 
به اینترنت ملی و توانمندســازی و حمایت از 
بخش های برنامه سازی و نرم افزاری کشورمان، 
اظهار امیدواری کرد که در دولت ســیزدهم 

شاهد تحوالت بزرگی در این زمینه باشیم.
وبینار به مناســبت چهل و ســومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران توسط بسیج 
اساتید دانشگاه فرهنگیان با همکاری سازمان 
بسیج اساتید استان، بســیج اساتید دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی و مؤسسات غیر انتفاعی 
استان اصفهان از طریق فضای مجازی برگزار 

شد.



مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان اردسـتان گفت: با بررسـی 
بـه  کرونـا  بـه  مشـکوک  بیمـاران  مراجعه کننـدگان  تعـداد  آمـاری، 

مراکـز درمانـی شهرسـتان یـک و نیـم برابـر افزایـش داشـته اسـت.
حسـن ذبیحـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار کـرد: با توجه به شـیوع 
ویـروس کرونـای اُمیکـرون در کشـور، پیش بینی هـا حاکی از شـروع 
پیـک ششـم در کشـور و همچنیـن تغییـر رنـگ بسـیاری از شـهرها از 

جملـه اردسـتان بـود که اتفـاق افتاد.
وی از شناسـایی ۱۰ فـرد مبتال به ویروس جهـش یافته کرونا اُمیکرون 
در شهرسـتان اردسـتان خبـر داد و افـزود: بـا توجه به اینکه بسـیاری از 
افـراد دارای ویـروس کرونـا بـه مراکـز درمانـی مراجعـه نمی کننـد، 

قطعـاً آمـار اُمیکرون در اردسـتان بیشـتر از آمار رسـمی اسـت.
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اردسـتان گفـت: کاری که 
می توانیـم بـرای مقابلـه با این سـویه انجام دهیم، رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی و واکسیناسـیون بـه ویـژه تزریـق ُدز سـوم اسـت تـا مانـع 

سـرعت انتقـال بـاالی اُمیکـرون و افزایـش تعـداد مبتالیان شـویم.

ذبیحـی تصریـح کـرد: خوشـبختانه بیـش از دو مـاه اسـت کـه مـوارد 
فوت ناشـی از ویروس کرونا در اردسـتان گزارش نشـده اسـت، ولی 

شـاید مـوج ششـم کرونا بـرای شهرسـتان یک هشـدار جدی باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـه تازگـی رنـگ کرونایـی اردسـتان بـه زرد تغییر 
مراجعه کننـدگان  تعـداد  آمـاری،  بررسـی  بـا  افـزود:  اسـت،  کـرده 
بیمـاران مشـکوک بـه کرونـا به مراکـز درمانی شهرسـتان یـک و نیم 
برابر افزایش داشـته، ولی خوشـبختانه آمار بسـتری همچنان افزایشـی 

است. نشـده 
وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  اردسـتان  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
بایـد بدانیـم کـه  اُمیکـرون در کشـور، گفـت:  همه گیـری کرونـای 
اُمیکـرون تـا ۸۰ درصـد ممکـن اسـت بـدون عالمـت باشـد و بیشـتر 
افـراد واکسـن نـزده و کسـانی کـه دوز سـوم واکسـن خـود را نزدنـد 

باشـد. می توانـد یـک هشـدار جـدی 
۴۴درصدمردماردستانماسکنمیزنند

وی دربـاره آخرین آمار واکسیناسـیون در شهرسـتان اردسـتان گفت: 

از جامعـه هـدف ۳۶ هـزار نفـری شهرسـتان حـدود ۳۴ هـزار نفر دوز 
اول واکسـن کرونـا دریافـت کردنـد و ۲ هـزار نفـر هنـوز واکسـن 
نزدنـد. همچنیـن حـدود ۴۳ درصـد از شـهروندان اردسـتان ُدز سـوم 
واکسـن خـود را دریافـت کردند و شهرسـتان در اسـتان اصفهان رتبه 

اول واکسیناسـیون دوز سـوم را دارد.
ذبیحـی بـا ابـراز نگرانـی از افزایـش عـادی انـگاری در سـطح جامعه، 
گفـت: بـا بررسـی فضـای جامعه مشـاهده می شـود حـدود ۴۴ درصد 
رعایـت  همچنیـن  نمی زننـد.  ماسـک  اردسـتان  شهرسـتان  مـردم 
فاصله گـذاری اجتماعـی بـه کمتـر از ۵۲ درصـد رسـیده اسـت کـه 

قابـل قبـول نیسـت.
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان اردسـتان دربـاره تصمیم گیـری برای 
تعطیلـی مـدارس، گفـت: هنـوز ابالغـی بـرای تعطیلـی مـدارس بـه 
شـبکه بهداشـت و درمان ارسـال نشـده اسـت. همچنین دسـتورالعمل 
فراخـوان واکسیناسـیون گـروه سـنی ۹ سـال بـه بـاال دریافـت نشـده 

است.

اصفهـان،  اسـتاندار  مرتضـوی  سـیدرضا  حکـم  بـا 
کاشـان  فرمانـدار  عنـوان  بـه  زارعـی  محمدشـریف 
دارای  و   ۱۳۵۸ سـال  متولـد  زارعـی  شـد.  منصـوب 
علمـی  هیئـت  عضـو  و  مکانیـک  دکتـرای  مـدرک 
دانشـگاه امـام حسـین )ع( اسـت. بنـا بـه اطالعیـه صـادر 
شـده از طـرف روابـط عمومی فرمانـداری کاشـان قرار 
فـردا  کاشـان  جدیـد  فرمانـدار  معارفـه  مراسـم  اسـت 
از سـاعت ۱۴:۳۰ در سـالن اجتماعـات امـام رضـا )ع( 
اسـت  برگـزار شـود. شـایان ذکـر  فرمانـداری کاشـان 
پیـش از ایـن علـی اکبـر مرتضایـی قهـرودی بـه عنـوان 

می کـرد. فعالیـت  کاشـان  فرمانـدار 

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل:

حل مشکالت یحیی آباد درتارو پود قوانین اداری گیر کرده است

استانداراصفهاندرآیینتودیعومعارفهفرماندارانقدیموجدیدکاشان:

فرماندار کاشان تحت نفوذ هیچ جریانی انتخاب نشد
استاندار اصفهان گفت: فرماندار جدید کاشان را هیچ کس به استانداری تحمیل نکرده است. 
سید رضا مرتضوی در آیین تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید کاشان با اشاره به برخی 
حاشیه های ایجاد شده در انتخاب فرماندار جدید کاشان گفت: هیچ کس کسی را تحمیل 
نکرده است بلکه استانداری خود فرماندار جدید را انتخاب با او مذاکره و معرفی کرده است. 
سید رضا مرتضوی گفت: انتظار اینست که فرماندار جدید با ابن دیدگاه و بدون تعلق به هیچ 
جناح و جریانی در لوای پرچم جمهوری اسالمی ایران و با راهنمایی هابی نماینده ولی فقیه در 
شهرستان خدمت کند. به گفته استاندارمحمد شریف زارعی فرماندار جدید کاشان شخصی 
مؤمن، دانشگاهی، بسیجی، جهادی، سخت کوش و تفکر پر کار است که تمامی مسائل 

کاشان را به خوبی می شناسد.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به این حاشیه ایجاد شده مبنی بر انتخاب فرمانداری غیر بومی 
برای کاشان در انتخاب فرماندار جدید گفت: شریف زارعی از ۲۰ سال قبل که به کاشان آمد 

منتسب به خانواده کاشان است. مرتضوی، خدمت در دولت سیزدهم یک مجاهدت و خدمت 
مضاعف است که بلید به نحو احسن و مطلوب انجام شود.

وی گفت: استفاده از مشورت و همفکری نخبگان، البته مشورت همراه با مطالعه، پیگیری 
و کنکاش در موضوعات در دولت قانون مدار سیزدهم خواسته او از فرماندار جدید است.

به گفته مرتضوی، قانون مرز بین تمامی ارکان اجرایی و همچنین با مردم در دولت حامی 
محرومان و مستضعفان است.

استاندار افزود: پرهیز از استفاده از ظرفیت های سطحی و زودگذر و تصمیم های مقطعی از 
دیگر نکات قابل توجه و تأمل در مسیر خدمت است.

بنا به گفته مرتضوی، توجه به حوزه های شهری، فرهنگی و پرهیز از انفکاک نسلی در بخشی 
از جامعه بویژه بین جوان و نوجوان ایرانی با مولفه های انقالبی به دلیل نبود توجه به فرهنگ و 
مولفه های هویتی از دیگر خواسته های وی از فرماندار جدید کاشان است تا نخبگان به خارج 

از کشور پناه نبرند.
 وی گفت: همچنین توجه رسانه ها به حقوق و تکالیفی که دولت بر عهده دارد و تبیین درست 
حقوق تألیف شده برای مردم ضروری است چرا که خیلی از مواقع مردم از دستاوردهای نفع 

رسان به آنها در برخی بخش ها و حوزه را اطالع ندارند.
به گفته استاندار البته کنکاش و وظیفه رسانه ها در آیین حقوق حاکمیت و مردم نیز به شرط 

کمک و همکاری حوزه حاکمیت است.
استاندار اصفهان گفت: بکارگیری و استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و حتی عامه مردم که 
گاهی موارد نخبگان را در خود دارد به صورت عمومی و تخصصی از طریق کارگروه ها در 

بخش های مختلف از دیگر خواسته های مهم او در مسیر خدمت است.
مرتضوی گفت: همچنین فرماندار مسائل ساده و قابل اطالع رسانی به مردم را محرمانه نکند و 

سه شنبه ۱2 بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 985از طریق رسانه ها در مسیر خدمت و عملکرد مجموعه دولت شفاف سازی کند.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

سرپرسـت فرمانـداری آران و بیـدگل گفـت: رسـیدگی بـه مشـکالت 
منطقـه محـروم یحیـی آبـاد آران و بیـدگل در تـار و پـود یـک سـری 
قوانیـن اداری گیـر کرده اسـت. علی اکبر رضایـی در جمع خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـار پروژه های ملی توسـط مجلس مصوب شـده 
و فرمانـداری هیـچ نقشـی در تعییـن آن نـدارد، اظهـار داشـت: پـروژه 
کنارگـذر کاشـان، آران و بیـدگل، ورامین، گرمسـار یک پـروژه ملی 
اسـت کـه اعتبار اختصاص داده شـده بـه آن در بودجه کشـوری خیلی 

کمتـر نیاز آن اسـت.
بـرای  اجتماعـی  و  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شهرسـتان آران و بیـدگل بایـد بـر اسـاس نیازسـنجی و نه رفـع تکلیف 
باشـد و بـرای اجـرای آن بایـد یـک برنامه مدون داشـت، ابراز داشـت: 
در مـورد برخـی از معضـالت اجتماعـی مثل طـالق و اعتیـاد و بیکاری 

برنامه هایـی در حـال تدویـن اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری آران و بیدگل با اشـاره به اینکـه روحیه جهادی 
بـه معنـای بـی قانونی نیسـت، تصریح کرد: فـرد دارای روحیـه جهادی 
بایـد از همـه ظرفیت هـای قانونـی بـرای رسـیدن به یک هـدف واال که 

همـان خدمـت به مردم اسـت، اسـتفاده کند.
وی با اشـاره به اینکه یکی از منشـاهای فسـاد در سیسـتم اداری کنونی 
کشـور بروکراسـی موجود اسـت، خاطرنشـان کـرد: چاره ایـن کار در 
ایـن اسـت کـه دولـت الکترونیـک در کشـور اجرایـی شـده و مراجعه 

حضـوری حذف شـود.
رضایـی بزرگتریـن مشـکل کنونـی در شهرسـتان آران و بیـدگل را در 
حـوزه راه دانسـت و ادامـه داد: تعـداد بـاالی تصادفـات و تعـداد افـراد 
فـوت شـده و مجـروح در ایـن تصادفات هشـداری اسـت که بـر مبنای 

آن بایـد ورودی جـدی بـه حوزه راه داشـت.

وی گردشـگری را یـک صنعـت راهگشـا بـرای مـردم منطقـه دانسـت 
و ادامـه داد: عـدم وجـود زیرسـاخت های الزم گردشـگری در آران و 
بیـدگل باعث شـده اسـت تـا زیبایی هـای گردشـگری موجـود در این 

شهرسـتان تحت شـعاع قـرار بگیرد.
سرپرسـت فرمانـداری آران و بیـدگل بـا بیـان اینکـه مـا به بگیـر و ببند 
و قفـل کردن صنعت گردشـگری اعتقـادی نداریم، تاکید کرد: بسـتن 
راه بـر روی گردشـگر بـه مصلحـت و صحیـح نیسـت و بـرای حـل 

مشـکالت موجـود بایـد یـک فکـر اساسـی و کارشناسـی کرد.
وی بـا بیـان اینکـه صنعت گردشـگری گاهی بـا منافـع و فرهنگ مردم 
تعـارض پیـدا می کنـد، گفـت: نیازهـای ایـن صنعـت بایـد هدفمنـد و 

هوشـمند پیگیری شـود.
رضایـی در پاسـخ بـه پرسـش مهـر در مورد رسـیدگی بـه منطقه یحیی 
آبـاد بـا بیـان اینکه توزیـع عادالنـه امکانـات و خدمات مـورد تاکید ما 
اسـت، افـزود: مدیریـت شـهری آران و بیـدگل بسـیار طالب اسـت که 
خدمـات بـه مردم و سـاکنین آن منطقه ارائـه دهد ولی متأسـفانه در تار 

و پـود قوانیـن اداری گیـر کرده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـی از اراضی منطقـه یحیی آباد ملی اسـت، 
افـزود: آن قسـمت از اراضـی یحیـی آبـاد هم کـه ملی نیسـت کاربری 
آن کشـاورزی اسـت و ایـن باعث شـده اسـت کـه مشـکالتی در ارائه 

خدمـت بـه مـردم آن منطقه ایجاد شـود.
سرپرسـت فرمانـداری آران و بیـدگل بـا بیـان اینکـه بازدیدهایـی از 
منطقـه یحیـی آبـاد بـرای احصـای مشـکالت و رفـع آنهـا داشـته اند، 
افـزود: درصـدد هسـتیم چندیـن بخـش بـه شهرسـتان آران و بیـدگل 
اضافـه کنیـم کـه امیدواریـم پـس از طـی مراحـل مربوطـه ایـن مهم به 

زودی محقـق شـود.

طی حکمی از سوی استاندار اصفهان:

فرماندار کاشان منصوب شد

حضــور  بــرای  بایــد  را  شــرایط  گفــت:  شــهرضا  شهرســتان  فرمانــدار 
ســرمایه گذاران ســالم فراهــم کنیــم امــا نــه ســرمایه گذارانی کــه زمیــن 
ــدر  ــت و ه ــن آف ــد ای ــام ندهن ــهیالت کاری انج ــذ تس ــس از اخ ــد و پ بگیرن

اســت. بیت المــال  منابــع  دادن 
ــارس  ــا ف ــو ب ــهرضا در گفت وگ ــتان ش ــدار شهرس ــری، فرمان ــیدامیر جعف س
شــهرضا بــا بیــان اینکــه بــر اســاس رســته بندی اداره کار کســانی کــه تســهیالت 
ــتغال  ــاد اش ــتای ایج ــه در راس ــتگاه مربوط ــد در دس ــد بای ــتغالزایی گرفته ان اش
ــن  ــد، اظهارداشــت: کارگــروه اشــتغال شــهرضا یکــی از مهم تری ــام کنن ثبت ن

ــود. ــزار ش ــر برگ ــد فعال ت ــه بای ــت ک ــی اس کارگروه های
وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای جوانــان و پیشــران 
توســعه کشــور اســت، افــزود: رفــع موانــع تولیــد یکــی از مهم تریــن شــعارهای 
ســال های اخیــر اســت، کــه در راســتای عملــی نمــودن اهــداف آن بایــد یــک 
برنامــه کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلندمــدت بــرای ایجــاد اشــتغال و افزایــش 

ظرفیــت صنایــع موجــود برنامه ریــزی شــود.
ــتغال  ــاالنه اش ــه س ــدت برنام ــد در کوتاه م ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب جعف
شــهرضا تدویــن شــود، گفــت: در برنامــه میــان مــدت ظرفیــت حــوزه 
گردشــگری و تکمیــل حــوزه صنعــت در شــهرک صنعتــی رازی و ســپهرآباد، 

ــت. ــر اس ــی مدنظ ــاغل خانگ ــداری و مش ــاورزی و دام کش
۷۵واحدشیرهپزیدرشهرمنظریهساماندهیمیشود

فرمانــدار شــهرضا بــا بیــان اینکــه بــرای ایجــاد اشــتغال هــر ســال بایــد هدفمنــد 
ــه  ــهر منظری ــیره پزی در ش ــد ش ــش از ۷۵ واح ــرد: بی ــه ک ــم، اضاف ــش بروی پی
ــم و  ــاماندهی کنی ــه را س ــهر منظری ــیره پزی ش ــرورت دارد ش ــود دارد، ض وج

ــاد برکــت اســتفاده کــرد. ــت بنی ــوان از ظرفی ــن راســتا می ت در ای
وی بــا بیــان اینکــه در افــق بلندمــدت ظرفیــت منطقــه ویــژه اقتصــادی و شــیمی 
پــارک دیــده شــده اســت کــه ظرفیــت اشــتغال باالیــی بــرای شــهرضا ایجــاد 
می کنــد، بیــان کــرد: بســتر ســرمایه گذاری در شــهرضا فراهــم و موانــع تولیــد 
برطــرف می شــود، یکــی از برنامه هــای مهــم ســفر اســتاندار بــه شــهرضا 
ــی در  ــات خوب ــه مصوب ــود ک ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــکیل س تش

راســتای حــل مشــکالت صنایــع أخــذ شــد.
جعفــری بــا بیــان اینکــه از هــر صنعتــی کــه در شــهرضا مشــکل دارد، حمایــت 
ــال  ــات را دنب ــکل موضوع ــع مش ــا رف ــتان ت ــهیل اس ــتاد تس ــم و در س می کنی
ــالم  ــرمایه گذاران س ــور س ــرای حض ــد ب ــرایط را بای ــه داد: ش ــم، ادام می کنی
ــذ  ــس از اخ ــد و پ ــن بگیرن ــه زمی ــرمایه گذارانی ک ــه س ــا ن ــم ام ــم کنی فراه
تســهیالت کاری انجــام ندهنــد ایــن آفــت و هــدر دادن منابــع بیت المــال 
ــع طبیعــی و  ــه مناب ــم دســت اندازی ب ــد مراقبــت کنی ــن حــال بای اســت، در عی

ــد. ــاق نیفت تســهیالت بانکــی اتف
فرمانــدار شــهرضا بــا بیــان اینکــه دســتگاه های دولتــی بــرای ارتقــای فرهنــگ 
ــه  ــزود: بخشــی از ارتقــای فرهنــگ کار ب ــد، اف ــد تــالش بیشــتری کنن کار بای
ــه ای  ــی و حرف ــی و فن ــتگاه های فرهنگ ــاف و دس ــگاه ها و اصن ــدارس، دانش م
بــاز می گــردد و بایــد متناســب بــا نیــاز شهرســتان نیــروی کار ماهــر آمــوزش و 
تربیــت کننــد؛ افــق توســعه شهرســتان شــهرضا بــر مبنــای گردشــگری، عشــایر، 
ســفال، گیاهــان دارویــی و در حــوزه صنعــت صنایــع شــیمیایی، منطقــه ویــژه 
ــن  ــا ای ــن ضــرورت دارد متناســب ب ــارک اســت، بنابرای اقتصــادی و شــیمی پ

ــروی کار ماهــر تربیــت شــود. ظرفیت هــا نی
گردشگریدرشهرضامغفولواقعشدهاست

ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــتغال شهرس ــروه اش ــار از کارگ ــه انتظ ــان اینک ــا بی وی ب
ــق  ــه محق ــاص یافت ــهمیه اختص ــر از س ــی باالت ــهرضا را حت ــتغال ش ــهمیه اش س
ــد  ــرد بای ــای خ ــب و کاره ــی و کس ــاغل خانگ ــرد: مش ــان ک ــد، خاطرنش کن
رونــق بگیــرد امــا نظــارت بــر آن انجــام شــود، تســهیالتی کــه داده می شــود، 
ــد  ــه ای توانمن ــه گون ــو ب ــراد مددج ــود و اف ــاد ش ــغل ایج ــد در ازای آن ش بای

ــوند. ــارج ش ــی خ ــای حمایت ــش نهاده ــه از پوش ــوند ک ش
ــش  ــت جه ــن کار دول ــده بزرگ تری ــال آین ــه در ۲ س ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
ــرای ایجــاد  ــش از ۱۰۰ رشــته شــغلی در سراســر کشــور ب مســکن اســت و بی
مســکن فعــال می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای شهرســتان در یــک 

ــکاری شــهرضا را ۳ درصــد کاهــش داد. ــرخ بی ــوان ن ــه ۴ ســاله می ت برنام
ــد  ــل صنعــت و دانشــگاه بای ــاط و تعام ــان اینکــه ارتب ــا بی ــدار شــهرضا ب فرمان
بیشــتر شــود، بیــان کــرد: دانشــگاه های شهرســتان می تواننــد پروژه هــای 
ــه و دانشــجویان فارغ التحصیــل  بزرگــی را در حــوزه صنعــت در دســت گرفت

ــد. ــی کنن ــازار کار معرف ــه ب خــود را ب
وی خاطرنشــان کــرد: در ســند آمایــش ســرزمینی بــرای شــهرضا گردشــگری 
پیشــران توســعه تعریــف شــده امــا مغفــول واقــع شــده اســت، بایــد روســتاهای 

هــدف گردشــگری و حــوزه عشــایر شــهرضا پیگیــری و شناســایی شــود.

فرماندار شهرستان شهرضا:

 دست اندازی به زمین های
شهرک های صنعتی ممنوع شد

گزارش

وزیـر کشـور بـا قبـول پیشـنهاد اسـتاندار اصفهـان، سـید امیـر 
جعفـری را بـه عنـوان فرمانـدار شهرسـتان شـهرضا منصـوب 
کرد. وزیر کشـور با قبول پیشـنهاد اسـتاندار اصفهان، سـید امیر 
جعفری را به عنوان فرماندار شهرسـتان شـهرضا منصوب کرد. 
وی پیـش از ایـن به عنوان سرپرسـت فرمانداری این شهرسـتان 
منصـوب شـده بود. فرماندار اردسـتان، نطنز و معـاون مدیر کل 
سیاسـی و انتخابـات اسـتانداری اصفهـان در دولت هـای نهـم و 

دهـم از سـوابق جعفری اسـت.

آمـوزش مـدارس مقطـع ابتدایـی در شـهرضا بـه دلیـل شـیوع 
امیکرون در این شهرسـتان غیرحضوری شد. بنابر تصمیم ستاد 
مدیریـت مقابله با بیماری کرونای اسـتان و شهرسـتان شـهرضا 
و بـا توجـه بـه شـیوع و گسـترش سـویه امیکـرون در سـطح 
شهرسـتان آمـوزش مقطـع ابتدایـی بـه صـورت غیرحضـوری 
برگـزار می شـود. همچنیـن در مقطـع دبیرسـتان و هنرسـتان 
حضـور دانـش آموزان مشـروط به انجـام کامل واکسیناسـیون 
و یا ارائه تسـت PCR منفی اسـت. گفتنی اسـت که شهرسـتان 

شـهرضا در وضعیـت زرد کرونایـی قـرار دارد.

با قبول پیشنهاد استاندار اصفهان؛

وزیر کشور حکم فرماندار شهرضا 
را امضا کرد

به دلیل شیوع امیکرون در این شهرستان:

آموزش مدارس مقطع ابتدایی 
در شهرضا غیرحضوری شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

افزایش بیماران سرپایی کرونا در شهرستان

 خبر ویژه

مدیـرکل اماکـن مذهبی و بقاع متبرکه سـازمان اوقـاف و امور خیریه 
گفـت: مـردم ایـران شـیعه بـودن و آشـنایی بـا فرهنـگ اهـل بیـت 
عصمـت و طهـارت را مدیـون امامـزادگان )ع( هسـتند. بـه گـزارش 
ایرنـا، حجت االسـالم محمـد نوروزپـور در آسـتانه سـالروز شـهادت 
حضـرت سـلطان علی بـن امـام محمـد باقـر )ع( )۲۷ جمادی الثانـی( 
افـزود: امامـزادگان بـا هجـرت به ایـران با تبلیـغ دین، ترویـج آیین و 
شـریعت نبـوی، علـوی، فاطمی و اسـالم نـاب محمـدی )ص(، مردم 

را بـا فرهنـگ اهـل بیـت عصمـت و طهـارت )ع( آشـنا کردند.
وی اظهـار داشـت: سـلطان علی بـن امام محمـد باقر )ع( مفسـر قرآن، 
محـدث و راوی حدیـث جـزو عالمـان دینـی زمـان خودشـان بودنـد 
کـه پنجمیـن امـام شـیعیان حضـرت محمـد باقـر )ع(، ایـن امامـزاده 
بزرگـوار را بـه درخواسـت مـردم کاشـان بـرای تبلیغ دین و آشـنایی 
مـردم بـا فرهنگ و شـریعت اسـالم ناب محمـدی )ص( بـه این خطه 

اعـزام کردند.
امـور  اوقـاف و  متبرکـه سـازمان  بقـاع  اماکـن مذهبـی و  مدیـرکل 
خیریـه از حضـرت سـلطان علی بـن امـام محمـد باقـر )ع( شـخصیتی 
عالـم فرزانـه، امـام جمعـه، مفسـر قـرآن، محدث و اسـتاد اخـالق یاد 
و اضافـه کـرد: ایـن امامـزاده عظیم الشـان شـاگران زیـادی را در راه 

اعتـالی فرهنـگ عصمـت و طهـارت )ع( تربیـت کردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه مردم کاشـان و ایـران توفیـق میزبانی ایـن امامزاده 
واجب التعظیـم را داشـتند، اضافـه کـرد: حضرت سـلطان علی بن امام 
محمـد باقـر )ع( امـام جمعـه کاشـان بودنـد و مـردم را بـه امـر دیـن 

ارشـاد کردند.

بـا تفسـیر قـرآن، حدیث هـا،  وی ادامـه داد: آن حضـرت مـردم را 
شـریعت نبـوی و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت )ع( آشـنا کردنـد و 

معـارف حقـه شـیعه را نیـز بـه آنـان آموختنـد.
حجت االسـالم نوروزپـور، خدمـت بـه دسـتگاه اهل بیـت عصمت و 
طهارت )ع( را بسـیار با اهمیت و ارزشـمند دانسـت و گفت: مرحوم 
امامـزادگان  ایـن  بـه  می توانیـد  هرچـه  فرمودنـد  بهجـت  آیـت اهلل 
خادمـان  سـفارش  قیامـت  روز  در  بزرگـوران  ایـن  کنیـد،  خدمـت 

عصمـت و طهـارت را بـه جدشـان حضـرت علـی )ع( می کننـد.
بـه گـزارش ایرنـا، حضـرت سـلطان علی ابـن امـام محمـد باقـر )ع( 
بـرادر حضـرت امام جعفر صادق )ع( در سـال ۱۱۳ هجـری قمری به 
دعـوت اهالـی فین کاشـان از سـوی پـدر بزرگوارشـان بـرای ترویج 
دیـن اسـالم بـه ایـران مأموریت یافـت. بر پایه برخی اسـناد، شـهادت 
فرزنـد حضـرت امـام محمـد باقـر )ع( در روز ۲۷ جمادی الثانی سـال 
۱۱۶ هجـری قمـری همزمـان با ماه مهر حدود ۵۵ سـال پـس از واقعه 
کربـال در خطـه اردهـال رخ داده و از ایـن رو آییـن سـنتی مذهبـی 
قالیشـویان فیـن کاشـان هـر سـال در دومیـن جمعـه مهرماه در مشـهد 
می شـود.  برگـزار  بزرگـوار  امامـزاده  ایـن  شـهادت  محـل  اردهـال 

مشـهد اردهـال در ۴۵ کیلومتـری جنـوب غربـی کاشـان قـرار دارد.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف:

مردم ایران آشنایی با فرهنگ اهل بیت را مدیون امامزادگان هستند



 Located in southern Iran in 
the Persian Gulf waters, Lavan 
is a small island that has now 
become a major point of focus 
for the country’s oil and gas in-
dustry.
Having an area of 78 square 
kilometers, the island is one of 
the four major terminals for the 
export of crude oil in Iran along-
side Kharg island. The island 
also sits on top of the Lavan 
gas field, which contains over 
9.5 trillion cubic feet of gas.
The development of the Lavan 
gas field, which was discovered 
in 2003, started in 2008 in the 
form of four projects with some 
$461 million of investment.
Although the island’s gas field 
discovery is relatively new, the 
industrial development of the 

island dates back to the late-
1950s.
Lavan Oil Refining Company 
was founded in 1951 under the 
name Lavan Distillery Complex. 
Having a processing capacity of 
20,000 barrels per day (bpd) 
of crude oil, the refinery was a 
subsidiary of Shiraz Refinery at 
the time.
After the Islamic Revolution and 
with regard to the strategic situ-
ation and existing potential, the 
plans for the development and 
improvement of the refinery 
were put in place.
The importance of Lavan Refin-
ery became more evident after 
the imposed war during which 
the damage to a number of re-
fineries in the country, including 
Abadan Refinery, increased the 

demand for products like gas 
oil and gasoline significantly 
and this refinery became one of 
the major suppliers of the men-
tioned products to the country.
Lavan Refinery Complex was 
formed at this time with the 
aim of producing more quality 
products.
Currently, the refinery process-
es 35,000 barrels of crude that 
are transferred to the island 
through a 12-inch pipeline from 
the Lavan offshore company’s 
tanks and it also refines 20,000 
barrels of South Pars gas con-
densate which is shipped to the 
island.
Despite the significant devel-
opment of the island’s facilities 
since the industrial develop-
ment of the island began in the 

1950s, the National Iranian Oil 
Company (NIOC)’s develop-
ment outlook for the island has 
not been achieved yet.
Over the past few years, the 
NIOC has been following a 
new strategy for establishing 
new petro-refinery complexes 
across the country and Lavan 
Island is the home to one of the 
mentioned complexes.
In late January, the managing 
director of Lavan Refinery an-
nounced the construction of a 
150,000-barrel petro-refinery 
next to Lavan Refinery and not-
ed that plans were also under-
way for increasing the refinery’s 
gasoline production capacity by 
one million liters per day.
Mohammad-Ali Akhbari said 
the project to build the men-
tioned petro-refinery is in line 
with the oil industry’s approach 
for developing petro-refinery 
complexes across the country.
He said that major shareholders 
have welcomed the investment 
in the new petro-refinery pro-
ject, 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.
Akhbari earlier said that the 
refinery has used over 25,000 
domestically-made equipment 
items in recent years which 

has saved the company over 
8.98 trillion rials (about $31.5 
million). According to the offi-
cial, in recent years, Lavan Oil 
Refining Company (LORC) has 
been able to benefit from the 
capacities of domestic knowl-
edge-based companies and 
producers by forming a domes-
tic manufacturing committee 
in the company. “Domestic 
producers have managed to 
produce over 2,200 commodity 
groups including about 25,000 
different items for the first time 
at the request of Lavan Oil Re-
fining Company,” Akhbari said.
He further announced that the 
refinery achieved the best per-
formance in terms of profitabil-
ity among the country’s refin-
ing companies in the first six 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Sep-
tember 22, 2021).
Based on comparative statistics 
for the first six months of this 
year, the company’s profits in-
creased 225 percent compared 
to the same period last year, the 
official noted.
Akhbari also mentioned the so-
cial responsibilities of his com-
pany and said LORC has taken 
many steps in this regard so far, 
including the construction of 
new wharves, reconstruction of 
schools, reconstruction of as-
phalt of roads, and establishing 
medical clinics on the island.

Lavan: a small island with huge potential

Iran’s 10-month 
goods transit rises 
by 75%: IRICA

Transit of goods via Iran in-
creased 75 percent during the 10 
months to January 20, compared 
to the corresponding figure of 
the preceding year, announced 
the head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration 
(IRICA). Alireza Moqadasi said 
on Sunday that over 10.22 mil-
lion tons of goods were transited 
via the country during March 21, 
2021-January 20, 2022, IRNA 
reported.
“It is predicted that by March 20, 
the annual transit of commodities 
from our country will hit 12.4 mil-
lion tons,” said the IRICA head.

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

China’s macro-econ-
omy in 2021 shown 
in figures

Third, the innovation momentum 
has been intensified with the rapid 
growth of the industrial manufac-
turing sector. In 2021, the nation-
al spending on R&D increased by 
14.2%, 4 percentage points high-
er than the growth rate last year. 
The spending on R&D accounted 
for 2.44% of the GDP, 0.03 per-
centage points up than last year. 
The total value added due to in-
dustrial enterprises rose by 9.6%, 
1.5 percentage points higher than 
the growth rate of GDP.
Fourth, foreign trade and invest-
ment have grown rapidly, and 
opening up has been continuous-
ly expanded.

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

Macron: Iran Right 
Not to Trust U.S.

President Ebrahim Raisi has held 
a phone conversation with his 
French counterpart Emmanuel 
Macron, outlining the foundations 
which an agreement between Iran 
and the P4+1 group of states has 
to be based on.
Any agreement has to be found-
ed on the removal of U.S. sanc-
tions, the ability to verify them 
and credible guarantees that the 
Americans would not abandon 
their obligations anymore.

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

Iran-Russia-China 
Drill a Message to 
Enemies

The commander of the Iranian 
Navy on Sunday said a recent 
joint drill between Iran, Russia 
and China in the north of the In-
dian Ocean proved that regional 
countries are able to provide 
peace and calm for their own 
people.
“This maneuver sent a regional 
message, especially to friendly 
countries and the resistance axis, 
and reminded that ... we can es-
tablish security in the region on 
the strength of our own domestic 
capabilities, and provide peace 
and tranquility for our people,” 
Admiral Shahram Irani said.

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

DOE to deal with bi-
ological invaders 
threatening biodi-
versity

Invasive species harm their new 
habitat after being introduced to 
it by humans. So, the Department 
of Environment has prepared 
programs to address and con-
trol the biological invaders while 
supporting education and raising 
awareness.
Invasive species adversely affect 
habitats and bioregions, causing 
ecological, environmental, and 
economic damage, Seyed Mehdi 
Mostafavi, head of the animal de-
partment of the National Museum 
of Natural History and Genetic 
Resources said.

‘European compa-
nies willing to pro-
vide Iran with solar 
panel production 
lines’
Head of the Energy Committee 
of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) has said European 
companies, especially German 
firms, are currently willing to pro-
vide Iran with solar panel produc-
tion lines, IRNA reported.
According to Arash Najafi, the 
mentioned companies are also 
ready to purchase the electricity 
generated by the solar farms es-
tablished by the mentioned pan-
els on a guaranteed price basis.
Najafi noted that the government 
should consider bartering crude 
oil and oil products with the nec-
essary equipment and machinery 
for manufacturing solar panels 
and renewable power plants in 
order to help develop this sector.
“The government can invest in 
renewable energies for a limited 
time by bartering oil and petrole-
um products in order to help the 
development of renewable energy 
and increase the capacity of such 
power plants in the country, and 
this is a logical solution,” he said.
He also mentioned the Energy 
Ministry’s program for obligating 
high-consumption subscribers 
to install PV stations to generate 
their own electricity, saying: “The 
government’s offer to high-con-
sumption subscribers to use re-
newable energy is a sensible offer 
that will help develop this sector.”
The official noted that promoting 
the use of rooftop PV stations is 
a good way for developing the 
renewable industry in the country.
Earlier this month, Energy Min-
istry and some of the country’s 
private contractors signed mem-
orandums of understanding 
(MOU) for cooperation in the 
construction of renewable power 
plants to generate 10,000 mega-
watts (10 gigawatts) of electricity 
across Iran.
The MOUs were signed following 
the Energy Ministry’s public call 
for the contribution of private 
companies in a project for devel-
oping renewable power plants in 
the country.
Speaking in the signing ceremo-
ny, Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian said: “When the pri-
vate sector invests in this industry 
[the renewables], the government 
is obliged to return the equivalent 
of the investment plus its inter-
ests to the investor.”
Mehrabian noted that the govern-
ment has allocated over 30 trillion 
rials (about $105.4 million) for 
the development of renewables in 
the budget bill for the next Iranian 
calendar year (begins on March 
21), saying that it is an unprece-
dented budget in this area.

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

Iran asks UN to take 
immediate action to 
stop killings of Yem-
enis

Iranian Foreign Minister’s Senior 
Adviser in Political Affairs Ali As-
ghar Khaji asked the United Na-
tions and the international com-
munity to take immediate action 
to stop the killings of defenseless 
Yemeni people.
In a virtual meeting with the Unit-
ed Nations Secretary-General’s 
Special Envoy for Yemen Hans 
Grundberg on Sunday, the Iranian 
official expressed concern about 
the escalation of Saudi-led coa-
lition airstrikes on Yemen’s resi-
dential and civilian areas.
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The value of trade between Iran 
and the United States has reached 
$69.594 million since the begin-
ning of the current Iranian calen-
dar year (March 21, 2021) up to 
late January 2022, data released 
by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) 
shows.
As ILNA reported, during the 
mentioned period Iran exported 
$248,000 worth of commodities 
to the U.S., while the value of im-
ports from the country stood at 
$69.345 million.
According to the mentioned data, 
the trade between the two coun-
tries increased by 18 percent 
compared to the figure for the 
previous year.
The value of exports to the U.S. in-
creased by 253 percent compared 
to the previous year in which the 
exports stood at $136,000.
The imports, however, decreased 
by 17 percent compared to the 
figure for the previous year during 
which Iran imported $79.836 mil-
lion worth of commodities from 
the U.S.
The U.S. was ranked 23rd among 
the top exporters to the Islamic 
Republic.
The value of Iran’s non-oil exports 

rose 38 percent during the first 10 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-Jan-
uary 20, 2022), as compared to 
the same period of time in the 
past year, according to IRICA 
Head Alireza Moghadasi.
Iran exported over 100 million 
tons of non-oil products worth 
$38.763 billion in the mentioned 
period, the official said.
According to Moghadasi, the 
weight of exports in the men-
tioned period also grew by seven 
percent in comparison to the fig-
ure for the previous fiscal year’s 
same 10 months.
He said major export destinations 
of the Iranian non-oil goods were 
China, Iraq, and Turkey during the 
said 10 months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic Republic 
imported 33 million tons of non-
oil commodities worth $41.473 
billion in the mentioned period, 
with a 34-percent growth in value 
and a 17-percent rise in weight, 
year on year.
The United Arab Emirates was the 
top exporter to Iran in the said 
period, followed by China, Tur-
key, Germany, and Switzerland, 
he stated.

Iran-U.S. trade 
stands at $69.5m in 10 months

Iranian government is planning to 
inaugurate numerous port devel-
opment, maritime, and transport 
projects during the Ten-Day Dawn 
(February 1-11), which marks the 
43rd anniversary of the Islamic Rev-
olution, IRNA reported on Sunday.
As reported, the mentioned projects 
include 484 transport projects with 
a total investment of 60.42 trillion 
rials (about $214.6 million), 53 rail-
way projects valued at 26.72 trillion 
rials (about $94.92 million), and 19 
maritime and port development pro-
jects worth 6.8 trillion rials (about 
$24.15 million).
The transport projects include some 
airport development projects in Teh-
ran, Khorasan Razavi, Sistan-Bal-
uchestan, Lorestan, and Hormoz-
gan provinces.
The Ministry of Transport and Urban 
Development is also set to inaugu-
rate six meteorological projects 
worth 750 billion rials ($2.6 million) 
on the 43rd anniversary of the victo-
ry of the Islamic Revolution.
Also, the Islamic Republic of Iran 
Railways (known as RAI) has it on 
the agenda to put 53 new railway 
projects into operation across the 
country.
These projects include the devel-
opment and modernization of the 
railway fleet, projects related to 
training and new technologies, im-

provement, and modernization of 
electrical signs and communication 
devices, as well as some projects 
related to safety and coping with 
natural hazards.
In the field of fleet development and 
modernization, five projects includ-
ing the purchase, modernization, 
and reconstruction of 163 freight 
and passenger wagons and loco-
motives with a total value of 5.05 
trillion rials (about $17.93 million) 
have been announced.
Furthermore, of the 19 projects 
scheduled to be inaugurated by the 
Ports and Maritime Organization 
(PMO), three projects are related to 
Imam Khomeini Port, one project 
is related to Sajafi Port, one pro-
ject is going to be inaugurated at 
Choubdeh and Arvandkenar ports, 
one project is related to Abadan 
Port, one project will go operational 
at Khamir port.
According to TPO Deputy Head 
Mohammadreza Alahyar, two pro-
jects are also scheduled to be inau-
gurated at Shahid Rajaei Port, one 
project at Lengeh port, one project 
at Shahid Haghani port, one project 
at Sirik Port, one project at Genaveh 
Port, and another project at Bushehr 
Port.
Some projects are also set to be 
inaugurated at Chabahar and Anzali 
ports, he said.

Numerous port, transport projects to 
come on stream during Ten-Day Dawn



During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 1.572 mil-
lion tons of commodities worth $480 
million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange experienced 
trade of 1.311 million tons of com-
modities valued at more than $282 
million on its metals and mineral 
trading floor.
On this floor, the IME’s customers 
purchased 746,056 tons of cement, 
234,252 tons of steel, 175,000 tons 
of iron ore, 112,000 tons of sponge 
iron, 35,420 tons of zinc ingots, 
5,480 tons of copper, 4,900 tons of 
aluminum, 350 tons of lead ingots, 
150 tons of molybdenum concen-
trate and 22 kg of gold bars.
Furthermore, the IME saw on both 
domestic and export pits of its oil 
and petrochemical trading floor 
250,215 tons of commodities worth 
more than $186 million.
Commodities sold on this floor in-

cluded 84,382 tons of polymeric 
products, 53,754 tons of bitumen, 
48,000 tons of vacuum bottom, 
37,000 tons of lube cut, 22,297 tons 
of chemicals, 350 tons of sulfur, 
2,352 tons of base oil, 500 tons of 
slops wax and 150 tons of argon.
Last but not least was the IME’s side 
market with 10,873 tons of com-
modities traded on it.
As previously reported, more than 
7.297 million tons of commodities 
worth over $2 billion were traded at 
Iran Mercantile Exchange in the past 
Iranian calendar month (ended on 
January 20).
The exchange sold on both domestic 
and export pits of its oil and petro-
chemical trading floor more than 
1.529 million tons of commodities 
worth over $856 million.
On this floor the exchange traded 
415,000 tons of vacuum bottom, 
490,000 tons of bitumen, 306,534 
tons of polymeric products, 171,000 
tons of lube cut, 108,463 tons of 
chemicals, 26,285 tons of sulfur, 

14,653 tons of oil, 450 tons of argon 
and 225 tons of insulation.
Next was the metals and minerals 
trading floor with trades of 5.724 
million tons of commodities valued 
at more than $1 billion.
Commodities changing hands on this 
floor included 3.606 million tons of 
cement, 1.332 million tons of steel, 
367,000 tons of iron ore, 241,000 
tons of sponge iron, 35,090 tons 
of aluminum, 133,340 tons of zinc, 
26,911 tons of copper, 630 tons of 
molybdenum concentrate, 500 tons 
of coke, 500 tons of lead, 42 tons of 
precious metals concentrate and 23 
kg of gold bars.
On its agricultural trading floor the 
exchange saw offering of 50 kg of 
saffron strands.
It’s worth noting that the IME also 
played host to trade of 43,899 tons 
of commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20, 
2021) rose 108 percent compared to 
the preceding year.
During the past year, about 3.5 
quadrillion rials (about $83.5 billion) 
worth of commodities were traded at 
the mentioned market.
In the past year, several new records 
were achieved in terms of the vol-
ume and value of transactions in the 
mentioned market’s various floors 
including the industrial, petroleum, 
and petrochemical floors.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

How to Eat Healthy on a Budget

No visa granted yet to Iranian 
 wrestlers for U.S. exhibition match

Iran Wrestling Federation says that U.S. govern-
ment has not issued visas to the Iranian freestyle 
wrestlers so far.
The Iranian wrestling team are supposed to take part in 
an exhibition meet in Arlington, Texas on Feb. 12.
Iran and the U.S. wrestling team are scheduled to com-
pete together in 10 weight categories at Globe Life Field.
Head of Iran Wrestling Federation Alireza Dabir has al-
ready said they will take part in the dual meet if the U.S. 
government issues visa for everyone.
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The Money and Capital Market 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) hosted a 
meeting with Securities and Ex-
change Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on Monday to discuss 
the capital markets’ current issues 
and challenges.
The meeting was attended by the 
members of the mentioned com-
mittee as well as the representatives 
of some of the companies active in 
the stock market, IRIB reported.
Lack of sufficient training for share-
holders, facilitating the entry of new 
companies into the stock market, 
offering bonds by the capital mar-
ket instead of banks to provide fixed 
and working capital for production 
units, accelerating the formation of 
credit rating companies in the stock 
market, and tax exemption for un-
distributed dividends of companies, 
as well as pricing problems, were 
some of the most important issues 
pointed out by the businessmen 
and officials attending the men-
tioned meeting.
Over the past two years, the gov-
ernment has been constantly taking 

action for supporting the capital 
market and various strategies have 
been implemented in this regard.
Last week, First Vice President Mo-
hammad Mokhber announced that 
the Government Economic Coordi-
nation Headquarters has approved 
five new resolutions for supporting 
the stock market, and the directives 
in this regard have been sent to rel-
ative ministries.
The mentioned resolutions include 
the reduction of petrochemical feed 
prices, the reduction of interbank 
interest rates, the restriction of the 
sale of securities, the prevention 
of increasing government mining 
salaries, and the increase of the ex-
change rate of banks.
Also, Head of Iran’s Capital Market 
Development and Stabilization Fund 
Amir-Mahdi Sabaei has said that the 
National Development Fund (NDF) 
has deposited new resources into 
the stabilization fund to support the 
stock market.
Sabaei had previously announced 
the allocation of 120 trillion rials 
(about $430 million) of NDF re-
sources for the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund.

Many people want to eat healthy foods, but when 
it comes to doing it, the cost can be a deterrent. 
Of Americans in fair or poor health, 30% say they 
often choose less healthy options because of the 
cost, according to the International Food Infor-
mation Council. 
Think About Food as Fuel
Your body requires a certain number of calories 
to function properly. While that number varies 
from person to person and can change depend-
ing on your health goals, you should have an idea 
of how much fuel you need to put in your body 
to get through the day. You can find calculators 
online that can give you a recommended number 
of calories for your size, but if you don’t feel like 
counting calories or tracking meals, try listening 
to your body.
Think of your stomach like the gas tank of your 
car. You wouldn’t pour more gasoline into it than 
your tank can hold. By eating when you are hun-
gry, and not when you’re stressed or bored, you 
can stop overeating and overspending.
Reduce Food Waste
Do you frequently discard unused food items? Is 
your fridge routinely empty? Part of developing 
financial health along with nutritional health re-
quires examining how much food you need, how 
much you have been consuming and how much 
you purchase and don’t use.
If you realize you waste a lot of food, ask yourself 
why. Maybe you’re grocery shopping while hun-
gry, filling the cart with more food than you need. 
Or perhaps you have trouble finding the time or 
motivation to cook. Reviewing your habits can 
help you identify why you’re overspending on 
groceries or tossing unused items. Once you 
identify the root cause of the issue, you can come 
up with ways to tackle it. Buying food items you 
don’t need? Make a list and stick to it. No time to 
cook? Start prepping your meals ahead of time 
to speed up the process.
Stop Buying Junk Food and Treats
Even if your goal isn’t to lose weight, cutting 
back on how much food you buy can help you 
lead a healthier lifestyle and save money. Start by 

cutting back on meal extras that you know aren’t 
healthy, such as desserts.
And while part of a healthy lifestyle may include 
or even require snacking, make sure you snack 
with purpose. Rather than reaching for an open 
bag of chips, pack a measured portion, so you’re 
not tempted to overdo it. When you shop for 
groceries, have some items in mind for healthy 
snacks instead of perusing shelves of processed, 
empty calories. Veggies such as carrots and 
celery make for nutritious snacks, along with 
nuts and fruits. Healthy versions of chips are also 
available, but they tend to run on the pricier side. 
Try substituting them for healthier options like 
pretzels or crackers. If you’re feeling ambitious, 
make your own chips at home in the oven.
Plan to have a healthy snack or two with you for 
those hunger gaps throughout the day. That way, 
you won’t be tempted to spend money on a cal-
orie-packed treat.
Educate Yourself on Healthy Eating

With the internet, accurate health information 
is readily available to the masses, but it’s often 
buried among false information. While fad diets 
certainly predate the web, the misleading or out-
right false testimonies of their magic continue to 
wreak havoc on unsuspecting consumers. Be-
fore you design a healthy lifestyle for yourself, 
make sure you base it on facts.
Should you decide to try a regimented diet, make 
sure you’ve researched the benefits, risks and ef-
fectiveness. While it can be tempting to jump into 
a flashy plan with miraculous promises, doing so 
may cause more harm than it’s worth, especially 
if the diet or regimen requires a hefty investment 
in membership fees or meal costs.
Shop Smart at the Grocery Store
A huge factor in making better eating and mon-
ey choices is where and how you shop for gro-
ceries. From picking the right grocery stores to 
taking advantage of loyalty programs, it is pos-
sible to shop for healthy foods when you’re on 

a budget. If you have them, review past receipts 
to help you evaluate your shopping patterns and 
identify areas where you can take advantage of 
smart shopping strategies.
Learn to Cook
Home-cooked meals are often cheaper and more 
nutritious than takeout or frozen dinners. For 
those who don’t know their way around a kitch-
en, however, whipping up a quick dinner may feel 
like more trouble than it’s worth. But picking up 
even a few basic skills can transform the dishes 
you cook at home. You don’t need to shell out for 
expensive cooking classes. Surf the web for free 
or low-cost community classes or free YouTube 
videos.
Once you get the basics under control, try adjust-
ing some of the meals you already cook to make 
them healthier. For instance, you can try baking 
your favorite foods instead of frying them, or 
substitute healthier ingredients, such as cauli-
flower, for unhealthy ones, such as potatoes.
Get creative. Even if you don’t have a ton of va-
riety in recipes at first, cutting out the preserv-
atives, artificial ingredients and other additives 
from processed foods can help start you on the 
right path.
Research Restaurant Menus and Healthy Options
Eating at restaurants can tempt you to overspend 
and overeat. Try to limit how much you eat out, 
but when you do head to a restaurant, check 
out the menu before you go. Many restaurants 
now include entire menu sections dedicated to 
health-conscious diners. While you can bet on 
finding a basic salad almost anywhere, it’s help-
ful to find meals you’ll actually be excited about, 
even if it’s not the cheeseburger you crave.
Planning ahead can also help you avoid busting 
your budget as well as your gut. Because you’ll 
know exactly what you’re going to order ahead 
of time, you won’t be tempted by costly add-ons 
like alcoholic beverages, appetizers and dessert. 
Keep portion control in mind, too. American res-
taurants notoriously serve more food than is rec-
ommended for a meal. Consider sharing a meal 
with a friend or saving a portion for later.

ICCIMA hosts meeting with SEO 
head to discuss capital market issues

TEDPIX climbs 
25,000 points to 
S u n d a y
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
25,579 points to 1.284 million on 
Sunday.
Over 5.639 billion securities worth 
39.531 trillion rials (about $136.3 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
23,435 points, and the second 
market’s index gained 36,978 
points. TEDPIX lost 50,000 points 
(four percent) to 1.229 million in 
the past Iranian calendar week 
(ended on Friday). During the past 
week, the indices of Mobarakeh 
Steel Company, Bandar Abbas 
Oil Refining Company, Isfahan 
Oil Refinery, Iran Khodro Compa-
ny, Saipa Company, 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.
Reducing taxes on production 
units active in the stock market, 
strengthening the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund, eliminating subsidized for-
eign currency allocations, and sta-
bilizing the ownership interest of 
the mines are some of the meas-
ures considered in the budget bill 
to support the capital market.

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

IKCO, SAIPA Produc-
tions Grow 4%

Statistics show that the three 
major Iranian automakers, Iran 
Khodro, SAIPA and Pars Khodro, 
have manufactured an accumulat-
ed number of 760,527 cars since 
March, indicating 4.1 percent 
increase year-over-year. Iran Kho-
dro manufactured 381,321 cars 
in the last ten months (since the 
beginning of the Persian year, 20 
March 2021) and defended its title 
as the biggest Iranian automaker; 
however, although its production 
decreased by 1.74 percent YOY.

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

Iran’s flag-bearer 
in Winter Olympics 
Seyd tests positive 
for COVID-19
Seyed Sattar Seyd missed the 
2022 Winter Olympics in Beijing, 
China after getting infected with 
COVID-19. He was one of Iran’s 
flag-bearers in the Games. Seyd 
was supposed to compete in 
cross-country discipline.
Woman alpine skier Atefeh Ahma-
di is another country’s flag-bearer. 
Hossein Saveh Shemshaki will 
also represent Iran in Alpine skiing.

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

Lavan: a small island 
with huge potential
Located in southern Iran in the 
Persian Gulf waters, Lavan is a 
small island that has now become 
a major point of focus for the 
country’s oil and gas industry.
Having an area of 78 square 
kilometers, the island is one of 
the four major terminals for the 
export of crude oil in Iran along-
side Kharg island. The island 
also sits on top of the Lavan gas 
field, which contains over 9.5 
trillion cubic feet of gas. The de-
velopment of the Lavan gas field, 
which was discovered in 2003, 
started in 2008 in the form of four 
projects with some $461 million 
of investment.
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  خاموشــی ها و قطعی برق را 
کاهش می دهیم

مدیرعامل شــرکت توزیــع برق 
اصفهان بــا تأکید بــر اینکه اولین 
محور ما براساس چشم انداز ۱۴۰۵ 
کاهش خاموشی هاســت، گفت: با 
اصالح شبکه های فناوری های نوین 
و آموزش نیروی انسانی متخصص 
در نظر داریم خاموشی ها و قطعی 
بــرق را روز بــه روز کاهش دهیم. 
پیرپیران افزود: از سال ۹۳ ساعات 
خاموشی ها به ازای هر مشترک در 
حوزه توزیع برق اصفهان بین ۸۵۰ 
تا ۹۰۰ دقیقه بود که در سال ۹۹ به 
۱۳۵ دقیقه رســید که با اقدامات 
صورت گرفته قرار اســت این عدد 
به ازای هر مشترک به ۱۲۵ دقیقه 
کاهش یابد. این میزان خاموشی ها 
جدای خاموشی های ناشی از شبکه 

تولید برق است.

  باید خود را آماده پیک سال 
آینده کنیم

مدیرعامل شــرکت توزیــع برق 
اصفهان درباره افزایش تعرفه برق 
مشــترکین پرمصرف اظهار کرد: 
ما باید خــود را آماده پیک ســال 
آینده کنیم تا تابستان سال آینده 
خاموشی نداشته باشیم. وی با اشاره 
به مدیریت مصرف و مصرف بهینه 
برق، اظهار کرد: مطابق چشم انداز 
این شرکت قرار اســت فاصله بین 
پیک برق شــبکه و مصــرف زمان 
میان باری به زیر ۳۵ درصد برسد 
که اکنون این عدد بــه ۳۲ درصد 

رسیده است.

  خدمات به مشترکین به صورت 
صد درصد غیرحضوری

وی ادامه داد: قرار است در چشم انداز 
۱۴۰۵ خدمــات این شــرکت به 
مشــترکین به صورت صــد درصد 
غیرحضوری شــود کــه اکنون ۹۷ 
درصد خدمات آن غیرحضوری شده 
است. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اصفهان همچنین به کاهش تلفات 
برق اشاره کرد و افزود: در چشم انداز 
۱۴۰۵ قرار است تلفات برق به کمتر 
از ۵ درصد در حوزه توزیع برق برسد 
که در سال جاری این تلفات به زیر ۶ 

درصد رسیده است.

  جایزه ۱۰ میلیون تومانی
 مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان درباره نقش 
ماینرهــا در افزایــش مصرف برق 
اصفهــان نیز گفت: هــر فردی که 
ماینر غیرمجــاز دارد بــه مراجع 
قضایی معرفی و تمام تجهیزات آنها 

ضبط می شود. 
پیرپیــران اضافه کــرد: اکنون در 
اصفهان ماینر مجــاز نداریم و در 
طرح تشــویقی، به هــر فردی که 
رمز ارزهای غیرمجاز را شناســایی 
کنند، ۱۰ میلیون تومان پرداخت 
می شــود. وی درباره سرقت سیم 
شــبکه های توزیع برق هم، اظهار 
کرد: شــرکت توزیع برق اصفهان 
۱۰ هزار کیلومتر شــبکه دارد که 
غالب آن مسی اســت و با توجه به 
افزایش قیمت مس در ســال های 
اخیر، انگیزه سارقان برای سرقت را 

باال برده است.

  عــدم توازن بیــن تولید و 
مصرف

مرســل صالحی مدیر دفتر مدریت 
مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز در این نشست تأکید کرد: برای 
فرهنگ ســازی و مدیریت مصرف 
برق، همواره پیام هایی را به مشترکین 
ارســال و وضعیت مصرف برق آنها 
را مشــخص می کنیــم. وی با بیان 
اینکه همواره اگر تــوازن بین تولید 
و مصرف برق نداشته باشیم، شاهد 
خاموشی می شویم، اظهار اشت: در 
ســال ۹۸ و ۹۹ خاموشی نداشتیم، 
اما در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل 
عدم توازن بین تولید و مصرف برق، 
حدود ۱۶ درصد خاموشی داشتیم و 
پیک مصرف برق اصفهان ۲۲ تیرماه 

امسال به ۱۲۴۹ مگاوات رسید.

  میزان خاموشی ها به ازای هر 
مشترک ۱۲۵ دقیقه

حمیدرضا آقایی معاون بهره برداری 
و دیسپاچیگ شــرکت توزیع برق 
اصفهان نیز در ادامه این نشســت 
گفت: حــدود ۸۵ درصد پروژه های 
شــرکت توزیع برق به صورت خط 
گرم اجرا می شــود که منجر شده 
کار، بدون هیچ گونه خاموشی برای 
مشترکین انجام شــود، همچنین 

استفاده از قطع کننده و کلیدهایی بر 
روی تأسیسات و … منجر به کاهش 
خاموشی ها می شــود. وی افزود: از 
دیگر اقدامات کاهش خاموشی ها، 
نصب کلیدهای هوشــمند بر روی 
شبکه اســت که از سال ۹۳ تاکنون 
به ۸۰۰ کلیــد رســیده و از مرکز 
دیسپاچینگ تمام کلیدها را قطع و 
وصل می کنیم. معاون بهره برداری 
و دیسپاچیگ شــرکت توزیع برق 
اصفهان افزود: در حال حاضر میزان 
خاموشــی ها در اصفهان به ازای هر 
مشــترک ۱۲۵ دقیقه است که در 
چشــم انداز ۱۴۰۵ این عدد به زیر 
۳۰ دقیقــه خواهد رســید. معاون 
بهره برداری و دیســپاچیگ شرکت 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه شبکه 
توزیع برق نیازمند تعمیر نگهداری 
است، گفت: این تعمیرات مکان محور 
و دیجیتال اســت و عیــوب بازدید 
به صورت دیجیتال و از طریق تبلت 
بررسی، شناسایی و در نهایت برطرف 

می شود.

  یارانــه برق مشــترکین 
پرمصرف حذف شد

مهرداد جنتیان معــاون فروش و 
خدمات شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز درباره افزایش تعرفه مشترکین 

پرمصــرف، اظهــار کــرد: مطابق 
مصوبه بندی تبصره هشــت قانون 
بودجه ۱۴۰۰ یارانه برق مشترکین 
پرمصرف حذف شــده است. وی 
تأکید کرد: هــدف این طرح توزیع 
عادالنه یارانه تأمین برق مشترکین 
و هدایــت مشــترکین پرمصرف 
به خوش مصــرف اســت. معاون 
فــروش و خدمات شــرکت توزیع 
برق اصفهان اظهار کرد: ۳۴ درصد 
مشــترکین اصفهان باالی الگوی 
مصرف هســتند و ۶۶ درصد آنها 
پایین تر از الگــو مصرف برق دارند 
و به طور قطع آنها تغییر تعرفه برق 
ندارند، البته تعرفه برق ۳۴ درصد 
مشــترکین پرمصــرف به صورت 
پلکانی دسته بندی می شود. وی با 
بیان اینکه الگوی مشــترکین برق 
در ایام گرم خرداد و شهریور ۳۰۰ 
کیلووات و در بقیه ایام ســال ۲۰۰ 
کیلووات اســت، گفت: به طورقطع 
برای مشــترکینی که در این الگو 
مصرف بــرق دارند، تغییــر تعرفه 
برق نداریم. جنتیــان اضافه کرد: 
تعرفه های پلکانی برق نیز در بخش 
تجاری و سایر بخش ها حذف شده و 
تعرفه آنها در میان بار یک برابر، اوج 
بار سه برابر و تعرفه تأمین برق در 

کم باری ۲۵ صدم است.

یلدا توکلی:   در دهه فجر امسال ۲۳۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۹ میلیارد 
تومان در شــرکت توزیع برق اصفهان به بهره برداری می رسد. حمیدرضا 
پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با تاکید بر این مطلب گفت: این پروژه ها در محورهای اصلی اصالح ساختار 
شبکه های توزیع برق، احداث وتوسعه شبکه های فشار متوسط و ضعیف 
برق، توسعه فناوری های نوین، نصب کنتورهای هوشمند برق برای مشترکین 

مختلف، توسعه سامانه های برق خورشیدی است.

۰۶
عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تخصیص حقابه برای 
درختان و فضای سبز اصفهان ضروری است زیرا در چند سال اخیر و به دلیل 
افزایش خشکسالی ها ضربه جبران ناپذیری به پوشش گیاهی این شهر وارد 
شده است. سید امیر سامع در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: خشکسالی های اخیر ســبب ضعیف شدن و ناتوانی 

درختان در مواجهه با آفت و بیماری ها شده است.
وی با بیان اینکه ادامه این روند یک فاجعه زیست محیطی را رقم خواهد زد، 

تصریح کرد: تأمین آب برای آبیاری و استفاده از روش های مناسب و فناورانه 
برای حفظ آنها و نگهداری از این مخلوقات با ارزش وظیفه همه ماست.

عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به خشکی ممتد 
رودخانه زاینده رود اضافه کرد: این موضوع سبب خشکی بسیاری از نهرها و 

مادی ها و در نتیجه نرسیدن آب به درختان شده است.
سامع با اشاره به تصمیم برای رهاسازی محدود آب و حدود ۵۷ میلیون متر 
مکعب برای کشت کشاورزان شرق اصفهان خاطرنشان کرد: شایسته است که 

در این زمان و با هدف حفظ فضای سبز و درختان بابت تأمین حقابه محقق 
نشده شهر سهمیه ای برای این بخش اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه و بودجه سال آینده 
شهرداری اشاره و خاطرنشــان کرد: افزایش ظرفیت های جذابیت و رونق 
شهری بخصوص در حوزه جوانان و گردشگران با رویکرد ارتقای وضعیت 
محیط زیستی ضروری است که از اصلی ترین آن می توان به توسعه باغ گلها 

و باغ پرندگان، باغ بزرگ ملل، بوستان های قرآن و نهج البالغه اشاره کرد.

عضو شورای اسالمی شهر:

نجات درختان اصفهان 
مستلزم تخصیص حقابه 

است

یک اســتاد دانشگاه اصفهان 
با ارائــه نکاتــی در خصوص 
پتانســیل احــداث نیروگاه 
بیــوگاز در اصفهــان، گفت: 
زباله ها در دنیا به عنوان طالی 

کثیف مطرح است.
فریبرز کریمی در نشســت 
تخصصی»توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در استان اصفهان؛ 
راهکارهــا«  و  چالش هــا 
که بــه همت کنسرســیوم 
مراکــز علمــی- پژوهشــی 
اســتان اصفهــان در حوزه 
محیط زیســت و با همکاری 
پژوهشــکده انرژی دانشگاه 
اصفهان برگزار شــد، اظهار 
کرد: بایو انرژی، یکی از هفت 

انرژی تجدیدپذیر است.
وی تغذیــه موجــودات از 
زباله های شــهری را یکی از 
معضــالت زیســت محیطی 
عنوان کرد و گفت: اســتفاده 
از زباله هــا در تأمیــن انرژی 
می تواند در کاهش مشکالت 
زیست محیطی تأثیر بسزایی 

داشته باشد.
به گزارش ایســنا، یک استاد 
دانشگاه اصفهان سرانه تولید 
زباله در اصفهان را ۵۲۶ گرم 
در روز اعالم کرد و گفت: این 
سرانه از میانگین ۷۰۰ گرمی 
کشور کمتر، از میانگین ۳۰۰ 
الی ۳۵۰ گرم در کشــورهای 
توسعه یافته بیشتر است. ۵۰ 
تا ۶۰ درصد بیوگاز متان است 
که ارزش حرارتی باالیی دارد.

عباســعلی آروین، دانشــیار 
دانشگاه پیام نور اصفهان نیز 
با ارائه توضیحاتی در خصوص 
امکان سنجی احداث نیروگاه 
فتوولئیک با هــدف کاهش 
آلودگی هوای شهر اصفهان، 
گفت: بهره وری از انرژی های 
نــو بهترین راهــکار کاهش 
وابســتگی به ســوخت های 
فسیلی و کاهش آلودگی هوا 
در مقیاس شــهری و جهانی 

است.
وی افزود: آلودگی هوا معضل 
بزرگــی در شــهر اصفهان 
محسوب می شــود که شمال 
شرق و شرق اصفهان را بیشتر 

درگیر کرده است.
اســتاد دانشــگاه پیام نــور 
اصفهان با بیان اینکه بیشتر 
مطالعــات در مــورد جزیره 
حراتی شــهر اصفهان نشان 
می دهد که براساس اطالعات 
ایســتگاه های هواشناســی 
شــهری، این جزایر حرارتی 
به شکلی که مورد نظر تصاویر 
ماهواره اســت، وجود ندارد و 
صرفاً در فصل زمستان قابل 
مشاهده هســتند و در دیگر 
فصول سال قابل دیدن نیست 
و جزایر حرارتی در شب ظاهر 

می شود.
آروین تأکید کرد: اگر مزارع 
فتوولتائیک را در اطراف شهر 
اصفهان تأسیس و هوای آلوده 
شــهر را تخلیه کنیم. شــهر 
اصفهان مرکز کانون دریافت 
حداکثر انرژی خورشیدی در 

استان اصفهان است.
وی، مکان یابــی احــداث 
نیــروگاه، زدودن آالیندگی 
از شــهر اصفهــان، افزایش 
جــذب تابــش خورشــید و 
باالرفت دمای ســطح مزرعه 
خورشیدی ایجاد کانون کم 
فشــارو حرکت هوا از پرفشار 
محلی شهر اصفهان به سمت 
کانون را از راهکارهای موجود 

عنوان کرد.

خبر اول

ISFAHAN
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یک استاد دانشگاه درباره »بایو انرژی«؛ 
مطرح کرد؛

یکی از هفت انرژی 
تجدیدپذیر با ارزش 

حرارتی باال

مدیرکل دفتر مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ساتبا گفت: 
برای رهایی از اقتصاد نفتی باید قیمت انرژی در کشــور واقعی شود، در آن 

شرایط انرژی های تجدیدپذیر جایگاه خود را پیدا خواهند کرد. 
رضا صمدی، در نشست تخصصی »توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان 
اصفهان؛ چالش هــا و راهکارها« که به همت کنسرســیوم مراکز علمی- 
پژوهشی اســتان اصفهان در حوزه محیط زیست و با همکاری پژوهشکده 
انرژی دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین شاخص های 
توسعه یافتگی، مصرف سرانه برق است و اگر مصرف انرژی در کشور درست 
بود، مشترکین را تشویق به مصرف می کردیم، چراکه مصرف باالتر درآمد 

باالیی برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به شاخص توسعه یافتگی و مصرف برق، گفت: باید دید کجا این 
انرژی مصرف می شود، مصرف سرانه برق در بخش خانگی مهم نیست و این 
انرژی باید در صنعت مورد اســتفاده قرار گیرد و با توجه به صنعتی بودن 

اصفهان، تعداد صنایع در این استان بیشتر است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی 
سازمان ساتبا با بیان اینکه اکنون برق کشــور از نیرگاه های حرارتی تولید 
می شود که ۷۰ درصد سوخت آنها گاز طبیعی است، افزود: با توجه به اینکه 
در زمستان مصرف گاز در بخش خانگی باالست، تأمین سوخت گاز نیروگاه ها 
کم می شود، بنابراین ناچار می شــوند که از سوخت مایع و مازوت استفاده 
کنند. وی با تاکید بر اینکه ســوخت مازوت مورد استفاده در کشور گوگود 
باالیی دارد که موجب آلودگی زیادی می شود، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل 
کمبود سوخت گاز نیروگاه ها، بین قطعی برق و استفاده از سوخت مازوت 
یکی را انتخاب کردیم، بنابراین ابتدا از ســوخت گازوئیل و بعد از سوخت 

مازوت استفاده کردیم تا تولید برق داشته باشیم.
صمدی تأکید کرد: ما باید مازوت مورد استفاده کشور را با گوگود پایین تولید 
کنیم و یا نیروگاه های حرارتی مجبور به نصب فیلتر شوند تا میزان آالیندگی 

این بخش از صنعت کم شود.
وی با اشاره به شرایط پایدار جوی اصفهان و پدیده غالب اینورژن به خصوص 
در ایام سرد سال و موجود صنایع و شــهرک های صنعتی در اطراف آن که 
باعث آلودگی باالیی می شــود، تصریح کرد: با توجه به این شرایط ناچار به 
حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر هستیم که از جمله مزایای آن عدم 

انتشار آلودگی، عدم مصرف سوخت، اشتغال باال، امنیت انرژی و ... است.
مدیر کل دفتر مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ساتبا درباره 
خرید تضمیمی برق انرژی های تجدیدپذیر، گفت: مطابق مصوبه اردیبهشت 
سال ۱۴۰۰، در حال حاضر خرید تصمینی برق تجدیدپذیر بیست ساله و 

براساس سه مجوز انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه تا سه سال پیش برای ســرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپدیر استقبال بیشتری می شد، گفت: متأسفانه امروز به دلیل تحریم 

و افزایش نرخ دالر، هزینه نصب پنل های خورشیدی بسیار باال رفته است.
صمدی اضافه کرد: قیمت خرید انرژی های خورشیدی متفاوت بین ۹۶۵، 
۷۶۰، ۹۰۰ تومان اســت و سال به ســال به صورت پلکانی تغییر می کند، 
همچنین برای جذاب شــدن نرخ ها، نرخ خرید تضمینی در اســتان های 

ساحلی و کالنشهرها همچون اصفهان دو برابر است.
وی البته گفت: در حالیکه هر کیلووات برق خورشــیدی را ساعتی ۲۴۰۰ 
تومان خریداری می کنیم، اما ناچاریم این انرژی را به مشتری ۲۰۰ و یا ۵۰۰ 

تومان بفروشیم که این شرایط از نظر اقتصادی به صرفه نیست.
مدیر کل دفتر مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ساتبا ادامه 
داد: در حال حاضر یک درصد برق کشــور از انرژی های تجدیدپذیر تأمین 
می شود، همچنین مزیت نیروگاه های خورشیدی این است که در ساعات 
پیک، تولید انرژی دارند. در آذر امسال ۹۴ میلیون کیلووات برق تجدیدپذیر 
در کشور تولید داشته ایم. صمدی با اشاره به قبوض برق خانگی، اظهار کرد: 
در راستای توســعه انرژی تجدیدپذیر و برق روستایی، ۱۰ درصد عوارض 
در قبوض گرفته می شود که امســال ۱۹ هزار میلیارد ریال درآمد ساتبا از 
این بند است، البته با این عدد نمی توان نسبت به توسعه انرژی تجدیدپذیر 
اقدام کنیم. وی با اشاره به توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر 
خورشیدی )۷ هزار مگاوات( و بادی )۳ هزار مگاوات( در یک برنامه چهارساله 
در کشور، تأکید کرد: میزان برق تولیدی به طور قطع باعث صرفه جویی در 

سوخت، آب و کاهش هزینه های زیست محیطی می شود.
مدیر کل دفتر مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ساتبا با 
تاکید بر اینکه پیش از این بازگشت ســرمایه در سرمایه گذاری های انرژی 
تجدیدپذیر سه ساله است، اظهار کرد: اکنون بازگشت سرمایه این انرژی ها 
حدود ۷ تا ۸ سال است، اما با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و نرخ سود 

بانکی، این مدل سرمایه گذاری در کشور زیاد جذاب نیست.
وی همچنین تاکید کرد: اگرچه سوخت فسیلی بهترین موهبت برای کشور 
است، اما احتراق آن بدترین کار است و از سوی دیگر باعث نفتی شدن اقتصاد 
کشور شده است، بنابراین برای رهایی از اقتصاد نفتی باید قیمت های انرژی 
در کشور واقعی شود و در آن شرایط انرژی های تجدیدپذیر جایگاه خود را 

پیدا خواهند کرد.

 گفت و گو

 یک مسئول در سازمان ساتبا:

 رهایی از اقتصاد نفتی 
در گرو واقعی شدن قیمت انرژی است

اقتصاد استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درجمع خبرنگاران اعالم کرد:

افتتاح پروژه های 169 میلیاردی شرکت برق در دهه فجر

رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه تقویت و 
توسعه گردشگری شهر اصفهان یکی از برنامه های مدیریت 
شهری است، گفت: درصدد هستیم کمیسیون گردشگری 
شورای شهر با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگی یک ارتباط 
متقابل و تعامل پویا برقرار کند تا انتقال تجربه و ایده ها به نحو 

مطلوب انجام شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد 
نورصالحــی در دومین روز برگزاری پانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، با حضور در غرفه 
اصفهان اظهار کرد: هماهنگی بین بخش عمومی و خصوصی 

فعال در حوزه گردشگری در این نمایشگاه تجربه بسیار خوبی 
است که باعث هم افزایی شده و ظرفیت گردشگری را به صورت 

تصاعدی افزایش می دهد.
وی افزود: بر این اســاس می توانیم نقاط ضعف و قوت حوزه 
گردشگری را بررسی کرده و در راستای حذف نقاط ضعف و 

تقویت نقاط قوت قدم برداریم.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: ظرفیت های 
گردشــگری اصفهان باید در ابتدا برای مردم شــهرمان ارائه 
شود تا شهروندان نیز نظرات خود را مطرح کنند. سپس باید 
ظرفیت های گردشگری اصفهان به مردم دیگر شهرهای کشور 

و در نهایت به مردم جهان که عالقه مند هستند به اصفهان سفر 
کنند، ارائه شود.

نورصالحی خاطرنشان کرد: باید زمینه مشاهده اصفهان را از 
طریق فضای مجازی نیز فراهم کنیم تا مردم دنیا از این طریق 

با ظرفیت های گردشگری اصفهان آشنا شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های شورا تقویت و 
توسعه گردشگری شهر اصفهان اســت، اظهار کرد: درصدد 
هستیم کمیسیون گردشگری شورای شــهر با کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی یک ارتباط متقابل و تعامل سازنده 

برقرار کند تا انتقال تجربه و ایده ها به نحو مطلوب انجام شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد: 

 تعامل شورای اسالمی شهر و اتاق بازرگانی در توسعه گردشگری 

مریم یادگاری :   در مراسمی با حضور مسئوالن آبفا، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش پرورش اســتان 
اصفهان از برگزیدگان جشنواره های فرهنگی هنری »خانواده 

آبی« و »پرسش شادابی«  تقدیرشد.
در این مراسم که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه جاری برگزار شد 
با اهدای جوایزی از ۱۴ اثر برگزیده دومین جشنواره فرهنگی 
هنری »خانواده آبــی« و ۱۸ اثر منتخب دومین »پرســش 

شادابی« تجلیل به عمل آمد.
در دومین جشنواره »خانواده آبی« که با هدف ایجاد سرگرمی 
برای خانواده ها و آموزش روش های صرفه جویی در مصرف 
آب در شرایط خاص کرونایی به روش مجازی برگزار شد تعداد 
۲۹۹  اثر در قالب دابســمش، عکس موبایلی، فیلم موبایلی، 
نمایش، اجرای عروسکی و پای صحبت بزرگترها به دبیرخانه 

جشنواره رسید.
همچنین در دومین »پرسش شــادابی« که آبان ماه امسال 
همزمان بــا نواختن زنــگ آب در مدارس ابتدایی توســط 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان مطرح شد 
تعداد ۱۵۰ دانش آموز، مربیان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و معلمان آموزش و پرورش پاســخ سوال »چگونه 
از آب حمایت کنیم تا به ایران قوی مورد نظر رییس جمهور 
محترم دســت یابیم؟« را  به صورت نمایش، شعر، داستان، 
اجرای عروسکی، پویانمایی، کلیپ و ایده خالق به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کردند.  
در مراســم  تقدیــر از برگزیــدگان دومیــن جشــنواره 

مجازی»خانواده آبی« و »پرسش شــادابی « معاون خدمات 
مشــترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
تبیین فرهنگ مدیریت مصرف در جامعه را مستلزم مشارکت 
دســتگاه های مختلف از جمله آموزش و پــرورش و کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان دانست و گفت: باید ارزش 
آب و حفظ و نگهداری از آن را با فرهنگ ســازی مناسب به 
سرمایه های فکری جامعه که کودکان و نوجوانان هستند به 

خوبی آموزش داد.

محسن صالح به موفقیت آبفا در ترویج فرهنگ مصرف بهینه 
آب در جامعه اشــاره کرد و اظهار داشــت: با اقدامات فنی و 
فرهنگی صورت گرفته، ســرانه مصــرف آب از ۱۸۹ لیتر در 
شبانه روز در سال ۱۳۸۷ به ۱۵۷ لیتر در سال ۱۳۹۸ کاهش 
یافت که بیانگر موفقیت آمیز بودن برنامه های آموزشــی در 

این زمینه است. 
در ادامه این مراسم معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان  از کودکان و نوجوانان به عنوان رسانه 
ای قوی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با تولید محتوای قوی 
و صحیح می توان کمک بزرگی به بهینه سازی مصرف آب در 
جامعه کرد و این از هوشمندی مسئوالن آبفای استان است که 

از این رسانه قوی به خوبی استفاده می کنند.
لیال سادات ابطحی افزود: باید آموزه های درستی به کودکان 
و نوجوانان در زمینه مصرف درست آب آموزش  داد تا بتوان به 

سالمت  از شرایط سخت بی آبی گذر کرد.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان نیز گفت: نگاه متعهدانه و دلسوزانه مسئوالن آبفای 
استان با اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی در زمینه 
آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان به مفاهیم بهینه سازی 

مصرف آب قابل تقدیر است .
نســرین باباپور عنوان کرد: آموزش مدیریت درست مصرف 
آب با روش های خالقانه و هنری می تواند تاثیر به سزایی در 
 ارتقاء ســواد آبی کودکان و در نتیجه حفظ منابع ملی داشته

 باشد.

با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش فکری و آموزش پرورش استان 
اصفهان صورت گرفت؛

 تقدیرازبرگزیدگان دومین جشنواره مجازی 
»خانواده آبی« و »پرسش شادابی«
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای  بر  برا  1400 /10 /22 -140060302023001028 شماره: 
و   14006030202300815 و   140060302023000813 شماره 
14006030202300811 و 14006030202300817 و 14006030202300819 
و 14006030202300821 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان مهین محمدی کیانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 52929 صادره از اصفهان و فاطمه محمدی کیانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 54019 صادره از اصفهان و مهری محمدی کیانی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 64208 صادره از اصفهان و اشرف محمدی کیانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 169 صادره از اصفهان و عزت محمدی کیانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
411 صادره از اصفهان و زهرا محمدی کیانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 49141 
صادره از اصفهان در یک باب مغازه به مساحت 119/20 مترمربع پالک 1 فرعی از 4962 
اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان هر کدام به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 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 و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/12

رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه نوبت اول: 1260947
شناسه نوبت دوم: 1260952

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. 
1- رای شماره 140060302027007688 مورخ 1400/07/11 محمود محمدی 
سمسوری فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1291415556 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 292 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/76 متر 

مربع خریداری طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

شناسه نوبت اول: 1269415
شناسه نوبت دوم: 1269417

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شــماره: 140060302011000189 مــورخ 1400/11/06 برابــر رای شــماره 
140060302011000157 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خوانسار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای لطیف زمانی فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 2 صادره از خوانسار در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2171.94 متر 
مربع پالک 0 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 5 خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
خانم کوکب زمانی محرز گردیده اســت. لذابه منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی  تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 
رییس ثبت اسناد و امالک خوانسار

شناسه نوبت اول: 1268317
شناسه نوبت دوم: 1268320

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیئت های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی  تقدیم نمایند.
ردیف 1- رای شــماره 9231-1400/7/29 هیئت چهارم آقای ولی اله فتحی رنانی 
به شناســنامه شــماره 384 کدملی 1290339694 صادره اصفهان فرزند حیدر در 
ششدانگ یکباب ســاختمان به اســتثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 144.74 متر 
مربع پالک شماره 1333 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از اسداله و رجبعلی و صدیقه و صغرا  و مهری همگی فتحی 

رنانی ثبت در صفحه 383 الی 395 دفتر 1085 تایید 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

شناسه نوبت اول: 1270151
شناسه نوبت دوم: 1270155

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای رضا خیامیان پا قلعه فرزند رمضان به شماره شناسنامه 279 تاریخ 
تولد 1318/6/20 صادره از اصفهان دارای شــماره ملی 1287481647 با جز سهم 
6.44 از کل سهم 2752 به عنوان مالک شــش ممیز چهل و چهار صدم سهم مشاع از 
دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو سهم عرصه و اعیان متن سهم: شش سهم و چهل و چهار 
صدم سهم مشاع از ســی و دو و بیست صدم سهم مشــاع از دو هزار و هفتصد و پنجاه 
و دو سهم ششــدانگ پالک ثبتی 10354.67 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با شماره 
مستند مالکیت 2518 تاریخ 1389/10/13 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
723816 سری الف / 16 سال 88 که در صفحه 26 دفتر امالک جلد 447 ذیل شماره 
91485 ثبت گردیده است  و که با ارائه دو برگ استشهاد که به شماره 19362 مورخ 
1400/10/27 در دفترخانه 432 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 نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 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.  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
شناسه: 1270821

آگهی ختم ورشکستگی 
بدینوسیله ختم ورشکستگی آقای امید نظام زاده اژیه به علت فقدان اموال 

طی ماده 22 قانون تصفیه اعالم می گردد. 
بختیار- 

مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

طی این هفته، اولین بازار سهام آمریکا که مبتنی بر بالکچین است، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور 
دریافت خواهد کرد. بر اساس پرونده منتشر شده از سوی این سازمان بورس تبادل توکن بوستون یا بی اس تی ایکس، می تواند 

از فناوری نوپای بالکچین برای تسویه حساب های تجاری به شکلی سریع تر استفاده کند. 
این کار از طریق صرافی های عادی معموالً دو روز طول می کشد، اما بی اس تی ایکس تســویه حساب های خود را همان روز یا 
حداکثر روز بعد ارائه می دهد. این مجموعه همچنین از یک بالکچین خصوصی برای ارائه بازخورد بازار استفاده می کند که به اعضا 

امکان می دهد معامالت خود و دیگران را به صورت ناشناس مشاهده کنند.
 البته این مجموعه امکان تجارت توکن های دیجیتال را به مشــتریان نمی دهد و لذا مکان جدیدی برای خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال و سایر دارایی های مجازی محسوب نمی شود. این صرافی قصد دارد به طور بالقوه اجازه داد و ستد توکن های سهام را در 
.NYSE یا NASDAQ آینده بدهد. در نهایت این مجموعه بیشتر به یک صرافی ارز رمز مانند کوین بیس خواهد بود تا چیزی مانند

شــرکت اچ پی یک تبلت ۱۱ اینچی با دوربین چرخان را به قیمت ۴۹۹ دالر عرضه کرده است. شــرکت اچ پی نخستین بار در 
سپتامبر ۲۰۲۱ میالدی تبلت ۱۱ اینچی خود را معرفی کرد و اکنون آن را با قیمت ۴۹۹ دالر در آمریکا عرضه کرده است. 

این تبلت ۱۱ اینچی دارای دوربینی چرخان و پردازشگر پنتیوم ســیلور N۶۰۰۰ اینتل است و می توان دستگاه را بدون کیبورد 
فیزیکی خرید. تبلت ۱۱ اینچی اچ پی به بازار آمد. نرخ نمایشگر به بدنه دستگاه اچ پی ۸۴.۶ درصد است. پردازشگر پنتیوم سیلور 
N۶۰۰۰ اینتل یک پردازشگر جاسپر لیک با ۶W TDP، چهار هسته، یک سی پی یو ۳.۳ گیگاهرتزی است. در تبلت مذکور یک 

RAM چهارگیگابایتی با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی به کار رفته است. 
در کنار این موارد ویندوز ۱۱ هوم به عنوان سیستم عامل دستگاه به کار می رود. در کنار این موارد دستگاه اچ پی مجهز به پورت 
یو اس بی سی برای شارژ و اتصال به دستگاه های دیگر اســت. همچنین یک اسکنر اثرانگشت زیر دکمه خاموش و روشن کردن 

آن نصب شده است.

تبلت ۱۱ اینچی اچ پی به بازار آمداستفاده بورس آمریکا از بالکچین در فعالیت های تجاری
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همزمان با این پروژه، از زیرساخت 
آزمایشــگاهی هوش مصنوعی در 
حوزه خط و زبان فارســی نیز بهره 

برداری شد.
در این مراسم محمد شهرام معین 
رئیــس مرکــز هــوش مصنوعی 
پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به اهداف کالن 
ســند راهبــردی توســعه هوش 
مصنوعــی در کشــور و حوزه های 
اولویت دار برای توسعه این فناوری، 
اظهــار داشــت: طبق این ســند، 
جایــگاه ایران در ســال ۱۴۱۰ در 
میان ۱۰ کشور اول جهان در حوزه 

هوش مصنوعی ترسیم شده است.

    سهم ۱۲ درصدی هوش مصنوعی 
GDP از

وی با اشاره به تالش یک ساله برای 
تدوین این ســند از ۲۸ بهمن ماه 
سال ۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰، گفت: 
با قرار گرفتن ایــران در میان ۱۰ 
کشــور اول جهان در حوزه هوش 
مصنوعی تا سال ۱۴۱۰ شاهد رشد 
اقتصــادی و رفــاه اجتماعی برای 

مردم خواهیم بود. 
طبق این اهداف باید به ســهم ۱۲ 
درصدی هوش مصنوعی در تولید 
ناخالص ملی برســیم و ۷ میلیارد 

دالر تا ســال ۱۴۱۰ در این حوزه 
ســرمایه گذاری کــرده باشــیم؛ 
همچنین باید ۶۰۰ هزار نفر نیروی 
متخصص در حوزه هوش مصنوعی 

تربیت کنیم.
رئیــس مرکــز هــوش مصنوعی 
پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به اینکه در این 
ســند نقشــه راه، ۹ راهبرد برای 
توســعه هوش مصنوعی در کشور 
دیده شده که شامل سیاست های 
خرد، اقدامات و پروژه ها می شــود 
و ۱۵۵ پــروژه و فعالیــت ذیل این 
راهبردها باید عملیاتی شود، گفت: 
در این ســند حوزه های اولویت دار 
بــرای توســعه هــوش مصنوعی 
مشخص شده که حوزه های اقتصاد 
 و حمــل و نقــل در اولویــت قرار 

دارند.
به گفتــه وی، برای تحقق ســند 
توســعه هوش مصنوعی در کشور 
برای نهادهایی از جمله مرکز ملی 
فضای مجــازی، مجلس شــورای 
اســالمی، قوه قضائیه، ســازمان 
استاندارد و چندین دستگاه دیگر، 
وظایفی در نظر گرفته شده است و 
وزارت ارتباطات نیز هسته اجرایی 
هوش مصنوعی در کشــور خواهد 

بود.

    هوش مصنوعی ۹7 میلیون شغل 
ایجاد می کند

در این مراسم ستار هاشمی معاون 
وزیر ارتباطــات با اشــاره به تأثیر 
مثبت هوش مصنوعی بر اشتغال، 
اظهار داشــت: آمارها نشــان داده 
که هــوش مصنوعــی ۹۷ میلیون 
شغل ایجاد می کند و در مقابل ۸۵ 
میلیون شــغل را از بین می برد. به 
این معنی که بســیاری از مشاغل 
عمومی با هــوش مصنوعی از بین 
خواهند رفت و نیاز به شــغل های 
تخصصی به وجــود خواهد آمد. از 
این رو نیاز اســت که حضور فعال و 
مؤثر برای تربیت نیروی تخصصی 

داشته باشیم.
معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات افزود: امــروز ۳ هزار نفر 
در ســال در رشــته های مرتبط با 
ICT فارغ التحصیل می شوند. ۵۰۰ 
عضو هیأت علمی و ۳۰۰ شرکت نام 
آشنا در این حوزه داریم که باید از 
نیروی انســانی آنها استفاده کنیم 
و در جذب و نگهداری آنها کوشــا 
باشیم. می توان با برنامه ریزی سهم 
مناســبی از این فضا در سال های 

آینده داشت.
وی با بیــان اینکه امــروزه حجم 
اقتصــاد دیجیتال در دنیــا به ۳۰ 
تریلیون دالر رسیده که تقریباً ۳۰ 
درصد از کل اقتصاد دنیا را شــامل 

می شود، ادامه داد: ۴۰ کشور دنیا از 
سهم ۴۰ درصدی اقتصاد دیجیتال 
از مجموع اقتصادشان عبور کرده اند. 
شاید بخشــی از این سرعت رشد 
ناشی از شیوع ویروس کرونا باشد اما 
بخش دیگر ناشی از سرعت غیرقابل 
پیش بینی رشد فناوری اطالعات در 

جهان بوده است.
هاشــمی هوش مصنوعی را مؤلفه 
کلیــدی در اقتصــاد دیجیتــال 
عنوان کــرد و با بیــان اینکه طبق 
پیش بینی ها سهم هوش مصنوعی 
در اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ 
به ۱۵ درصد می رســد، افزود: این 
آمارها ضرورت توجه جدی به این 

حوزه را نشان می دهد و ما نیازمند 
برنامه ریزی منســجم برای آینده 
هستیم. در همین حال تاکید مقام 
معظم رهبری بــر هوش مصنوعی 

هم اتفاقی کم نظیر است.

    آزمایشگاه هوش مصنوعی در 
کنار ابررایانه

در این مراســم علیرضا یاری رئیس 
پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات 
پژوهشــگاه ICT با اشاره به رونمایی 
از زیرســاخت آزمایشــگاه هــوش 
مصنوعــی در حــوزه خــط و زبان 
فارسی، اظهار داشــت: خدمات این 
آزمایشــگاه برای توسعه دهندگان، 

پژوهشگران، مشارکت کنندگان در 
حوزه نشانه گذاری داده، حاکمیت 
و محصوالت قابل اســتفاده خواهد 
بود. وی بــا بیان اینکه زیرســاخت 
آزمایشگاه هوش مصنوعی در حوزه 
خط و زبان فارسی در کنار زیرساخت 
ابررایانه سیمرغ قرار می گیرد و امکان 
ارائه ســرویس هوش مصنوعی را به 
کاربران فراهــم می کند، تاکید کرد: 
در این آزمایشــگاه داده ها از بستر 
جمع سپاری، نشــانه گذاری شده و 
در دیگر سامانه ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. مثل تشخیص کرونا مثبت 
از روی عکس ریه که با اســتفاده از 
تگ گذاری داده ها و مدل ســازی از 

روی داده ها انجام می شود.
یاری به دیگر کاربردهای مناســب 
هوش مصنوعــی در زمان شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور مانند احراز 
هویت آنالین اشــاره کرد که بدون 
مراجعه مــردم در بخش های مورد 
نیاز، امــکان احراز هویــت را فراهم 
می کــرد و ادامــه داد: حاکمیت در 
موضوعات دیگری هــم می تواند از 
خدماتی که زیرســاخت آزمایشگاه 
هــوش مصنوعــی اســتفاده کند 
و خدمــات بیشــتری را بــه مردم 
ارائه دهــد. هدف اکوسیســتم این 
اســت که کدهــا و برنامه هــا روی 
بســترهای جدیدی قــرار گیرد و 
بــه توســعه دهندگان اجــازه دهد 
که بتوانند ســامانه های جدیدتر و 

بیشتری را ارائه کنند.
همچنیــن در این مراســم، وحید 
یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات با اشاره به نقش 
این پژوهشگاه در تدوین سند نقشه 
راه توسعه هوش مصنوعی در کشور 
و زیرســاخت آزمایشــگاهی هوش 
مصنوعی در حوزه خط و زبان فارسی، 
که به سفارش وزارت ارتباطات انجام 
شده اســت، تصریح کرد: هیچکدام 
از پژوهشــکده های این پژوهشگاه 
پــروژه غیرکاربــردی ندارند و همه 
پروژه ها در راســتای حل نیازهای 

کشور تعریف می شوند.

در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات؛

نقشه راه توسعه هوش مصنوعی رونمایی شد
سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور با نگاهی به برنامه 
راهبردی هوش مصنوعی در ۲۳ کشور و ترسیم چشم انداز ایران 
در این حوزه تا سال ۱۴۱0 رونمایی شد. سند نقشه راه توسعه 
هوش مصنوعی در کشــور با الگوگیری از برنامه راهبردی ۲۳ 
کشور در حوزه هوش مصنوعی، با حضور ستار هاشمی معاون 
وزیر ارتباطات در پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

رونمایی شد.

مســیر ورود ســرمایه گذاران بــه 
کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال 
با حضور در نمایشگاه الکامپ، هموار 
می شود. آوردگاه سرمایه نمایشگاه 
الکامپ که با همکاری مجموعه های 
سرمایه گذاری معتبر کشور برگزار 
می شود، تا ۱۳ بهمن ماه تمدید شد. 
با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و بــا همکاری 
مجموعه های سرمایه گذاری معتبر 
کشور، ســازوکار تســهیل جذب 
سرمایه تیم های ثبت نام کننده در 
زمان نمایشگاه الکامپ و پس از آن 
فراهم خواهد شد. آوردگاه سرمایه 
یکی از اجزای اصلی الکام اســتارز 
محسوب می شــود و کمک می کند 
سرمایه گذاران با شرکت های خالق 
و کسب وکارهای نو آشــنا شوند و 
بتوانند روی آن ها ســرمایه گذاری 

کنند.
به همیــن منظور الکام اســتارز در 
نظــر دارد بــا دریافــت اطالعات 
کســب وکارها و ارائــه آنهــا بــه 
سرمایه گذاران، کمک کند تا جذب 
سرمایه و ســرمایه گذار، با سهولت 
بیشتری برای شــرکت های خالق 
انجام بگیرد. این برنامــه نیز مانند 
سایر برنامه های جانبی الکام استارز، 
به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ریاســت جمهوری به عنوان حامی 
معنــوی و تســهیل گر فرآیندهای 
جــذب ســرمایه به ویــژه بــرای 
پیگیری هــای الزم پــس از زمان 
نمایشگاه، در آوردگاه سرمایه حضور 

خواهد داشت.
بیســت و ششــمین نمایشــگاه 
بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و 
تجارت الکترونیــک )ایران الکامپ 
۱۴۰۰( از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه جاری 
در محل دائمــی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.
شرکت های خالق عالقمند به حضور 
در آوردگاه ســرمایه، می توانند از 
طریــق ایــن آدرس اینترنتــی و 
سرمایه گذار خطرپذیر، عالقمند به 
حضور در آوردگاه ســرمایه از این 
صفحه، درخواســت خــود را ثبت 

کنند.

با حضور در نمایشگاه الکامپ محقق شد:

هموارشدن مسیر ورود 
سرمایه گذاران به حوزه 

دیجیتال

اقتصاد دیجیتال
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 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بافت های 
حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی استان دربرگیرنده 
۵۰ محله اســت که بیش از ۴۵۰ هزار نفر در آنها سکونت 
دارند. علیرضا قاری قرآن افزود: حدود سه هزار و ۷۸۳ هکتار 
از امالک و اراضی بافت فرسوده استان در سکونتگاه های 

غیررسمی و بافت های حاشیه ای قرار دارد.
وی ادامه داد: حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی شهری استان 
در ُزمره بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است که این 
میزان حدود ۱۰ درصد از کل بافت فرســوده و ناکارآمد 
شهری کشور را شامل می شود. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان اظهار داشــت: سکونتگاه های غیررسمی، 
محله ها و محدوده هایی هستند که بصورت شتابزده، خارج 
از ضوابط و قوانین و در درون یا مجاور شهرها ساخته شده 
و دارای ضعف شدید خدمات و ســرانه های شهری بوده و 
اغلب آنها نیز دارای مشکالت حقوقی هستند. وی اضافه 
کرد: در زمان حاضر ۹ طرح بازآفرینی شهری در استان در 
حال اجراست که در راستای محرومیت زدایی، ایجاد فضای 
آموزشی، ارتقاء کیفیت محل زندگی و احیای بافت تاریخی 

در قالب قراردادهای مشخص در دست احداث هستند.
قاری قرآن با اشاره به اینکه ۶ مورد از این طرح ها در قالب 
مشارکت با شهرداری یا هیات امنا مساجد در حال احداث 
است، خاطرنشان کرد: احداث ساختمان مسجد امام صادق 
)ع( همت آباد با قرارداد ۶ میلیارد ریال، احداث مدرسه ۹ 
کالسه نجف آباد با اعتبار پنج میلیارد ریال، مرمت حمام 
تاریخی دســتگرد با قرارداد ۲ میلیارد ریال در زمره این 
طرح هاست. وی افزود: روکش آسفالت معابر محالت زینبیه 
و دارک اصفهان، احیا و بهســازی و نوسازی خانه تاریخی 
جنگجویان محله هارونیه، بهسازی معابر خمینی شهر و 
ُدرچه و تکمیل محوطه سازی برج کبوتر شاپورآباد و محیط 
پیرامون آن با بیش از ۲ میلیارد ریال اعتبار، بخش دیگری از 
این طرح هاست که بیش از ۹۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی 
دارند. به گفته مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان، 
طرح مشارکتی نوسازی و بهســازی بازار تاریخی شهرضا 
با پیشــرفت ۶۰ درصد و احداث ۲ سرای محله جوی آباد 
خمینی شهر با پیشرفت ۳۰ درصد از دیگر طرح های مهم 

بازآفرینی شهری در استان محسوب می شود.

فرمانده بســیج ناحیه امام علی )ع( شرق اصفهان با اشــاره به اقدامات بسیج در 
راستای خدمت رسانی به مردم و کاهش آثار خشکسالی، گفت: سهمیه نصب ۵۰۰ 
پنل خورشیدی به عنوان نیروگاه های کوچک مقیاس تولید برق به شرق اصفهان 

اختصاص داده شده است.
سرهنگ پاسدار جواد داستانی روز یک شنبه در نشست خبری برنامه های دهه فجر 
و خدمات محرومیت زدایی بسیجیان ناحیه امام علی )ع( در شرق اصفهان گفت: 
نصب این پنل ها در راستای ایجاد طرح های اشتغالزایی و زودبازده است و بر این 
اساس ماهانه مبالغی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون ریال می تواند به اقتصاد خانواده ها 
کمک کند. فرمانده ناحیه امام علی )ع( ارائه تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی 
را از دیگر برنامه های بسیج در شــرق اصفهان عنوان کرد و افزود: در همین راستا 
در مجموع ۳۰ میلیارد تسهیالت قرض الحسنه اشــتغالزایی و اقتصاد مقاومتی 
متناسب به ظرفیت شهرها و روســتاها در قالب راه اندازی گلخانه ها، تولید قارچ، 
کشت زعفران، طبخ نان خانگی و امثال اختصاص داده شده که تا کنون از این میزان 

۱۵ میلیارد ریال جذب شده است.
وی تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با بیماری ســالک، تهیه ۲۰ سری جهیزیه با 
کمک خیران و کمیته امداد، برگزاری کالس های مشاغل خانگی، ۱۱ مورد تعمیر 
و چهار مورد احداث منزل برای افراد محروم، تهیه و توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی، 
توزیع ۸۰۰ بسته لوازم التحریر از دیگر برنامه های بسیجیان شرق اصفهان بوده 
است. وی اضافه کرد: تعمیر مســجد، الیروبی قنات، خرید تانکرهای ذخیره آب 
شرب، ساخت کارگاه قالی بافی، اعزام تیم های پزشکی و دندانپزشکی، ارائه مشاوره 
در خصوص طرح های اشــتغالزایی و کارآفرینی، آموزش خانه به خانه مبارزه با 
بیماری سالک و ده ها خدمت دیگر نیز طی یکسال گذشته توسط بسیجیان شرق 
اصفهان ارائه شد.  فرمانده ناحیه امام علی )ع( شرق اصفهان همچنین به برنامه های 
بسیج در دهه فجر انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: حدود ۱۰۰ عنوان برنامه در 
این خصوص در سطح چهار شهرســتان کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه و بخش 

مرکزی شهرستان اصفهان، اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دهه برنامه هایی از جمله عطر افشانی گلزارهای شهدا، 
نواختن زنگ مقاومــت، رژه خودرویی و موتوری، دیدار با خانواده های شــهدای 
انقالب، دفاع مقدس، مدافع از حرم و مدافع ســالمت، اعــزام گروه های جهادی 
محرومیت زدایی به مناطق محروم، اجرای نشســت های بصیرتی در قالب جهاد 

تبیین، اجرای کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها اجرا می شود.
وی اضافه کرد: برپایی موکب های هنری توســط بســیج هنرمندان، برگزاری 
جشن های پیروزی انقالب و اجرای برنامه های ســرود و تئاتر خیابانی، برگزاری 
جشنواره های بومی و محلی، نذر خون، اجرای شیفت ایثار توسط بسیج کارگری، 
برپایی میز خدمت ادارات در نمازهای جمعه، اجرای مسابقات فرهنگی در فضای 
حقیقی و مجازی، برپایی نمایشگاه با موضوع دســتاوردهای انقالب و برگزاری 
جشنواره های شهیدانه به صورت محله ای توسط پایگاه بسیج از دیگر برنامه های 

این دهه است.
چهار شهرستان کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه و بخش مرکزی شهرستان اصفهان 

تحت پوشش ناحیه بسیج امام علی )ع( در شرق اصفهان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

450 هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی اصفهان سکونت دارند

فرمانده بسیج ناحیه امام علی )ع( شرق اصفهان:

500 پنل خورشیدی با کمک بسیج در شرق اصفهان نصب می شود



1- داشتن اشتیاق در کسب و کار

قبل شــروع هر کاری چه ماهیگیری 
باشد چه دوندگی یا نقاشی باید از خود 
سؤال کنید که آیا از انجام دادن این کار 
لذت می برید یا نه؟ چرا برای موفقیت 
در این راه شــما باید کسب و کارتان را 
با اشتیاق پیگیری کنید پس این بسیار 

مهم است.

2- داشتن اعتماد به نفس و نظم فردی

برخی از کسب و کارها در فاصله زمانی 
کوتاهی شما را به موفقیت می رسانند 
و برخــی دیگر نیازمند داشــتن صبر، 
اعتماد به نفس کنترل داشــتن خوب 
بر شخصیت فردی هستند تا در مواقع 
سختی و یا گذشــت زمان طوالنی به 

بیراهه منحرف کشیده نشوید.

3- داشتن شریک خوب

داشتن یک شــریک خوب و معتمد با 
تبادل نظرات و همفکری می تواند 
موجب کاهش اضطراب و نگرانی 

و زیان های مالی احتمالی شود.

4- طراحی برنامه ریزی دقیق

برای کارها و اهداف کوتاه و بلند مدت 
خود برنامه ریزی دقیق 

داشته باشــید تا پول، 
زمان و انــرژی خود را 
در یک کســب و کار 
ناموفق به هدر ندهید.

5- تحقیقات اولیه برای آشنایی با 
کسب و کار مورد نظرتان

شما تحقیقات زیادی انجام داده اید 
تا یک طرح کسب و کار بنویسید، 

اما این فقط یک شــروع 
اســت، هنگامی 

شما  که 

به یک کسب و کار وارد می شوید باید 
به کسب تجربه بپردازید و در آن زمینه 
به فردی خبره تبدیل شوید، شرکت در 
دوره های مرتبط مثــل دوره هایی که 
سازمان فنی و حرفه ای برگزار می کند 

می تواند ایده ای بسیار مفید باشد.

6- درخواست راهنمایی از افراد با تجربه
با افراد متخصص در این زمینه مشورت 
کنید تا به شما راهنمایی های درستی 

را ارائه دهند.

7- داشتن پول الزم برای شروع کار

برای تأمین سرمایه اولیه راه اندازی یک 
کسب و کار، اقدام به پس انداز پول کنید 
یا افرادی را پیدا کنیــد که به صورت 
بالقوه می توانید از آنها قرض بگیرید و یا 

از بانک ها وام بگیرید.

8- رفتار حرفه ای

بــرای جذب اعتمــاد افــراد جامعه و 
مشتریان رفتاری حرفه ای، محترمانه و 
جدی داشته باشید تا بدانند که شما در 
کار خود کاماًل بی عیب و نقص هستید.

9- احترام گذاشتن به قوانین

انجــام کارهای غیرقانونــی و نگرفتن 
مجوزهای الزم موجــب از بین رفتن 
کسب و کار شما می شود پس از همان 
ابتدا مجوزهای الزم برای شروع به کار 

را دریافت کنید.

10- مهم ترین عامل موفقیت در کسب و 
کار، استخدام افراد مناسب

استخدام افراد مناسب موجب دستیابی 
به هدف رشد کسب و کار می شوند این 
افراد بایــد منظم، متخصــص و متعد 
باشــند. این خیلی مهم اســت که در 
شــروع کار چه افرادی را در دور خود 

جمع کرده اید.

11- ارائه نوآوری در خدمات و 
محصوالت

برای افزایش رشــد اقتصادی و رقابت 
در بازار فروش ســعی کنیــد در ارائه 
محصــوالت و خدمات خــود نواوری 
داشته باشد، کسب و کارهای غیر خالق 
و نوآور در ارائه خدمات و محصوالت با 

شکست دست و پنجه نرم می کنند.

12- نحوه گسترش بازار

برای گســترش بــازار فــروش خود، 
محصوالتتان را در یک وب ســایت با 
فروشــگاه آنالیــن یا مکانــی جدید، 
فروشگاهی جدید به نمایش بگذارید و 
برای تبلیغات از افراد متخصص استفاه 

نمایید.

13- کاهش ریسک

برای کاهش ریســک حتماً کسب کار 
خود را مدیریت نماییــد این مدیریت 
موجب کاهش هزینه ها، بهبود وضعیت 
کار و از همه مهم تر رضایت مشتری را 

به دنبال خواهد داشت.

14- رؤیا پردازی و اهداف بزرگ

یکی از نکات طالیی برای رســیدن به 
موفقیت در یک کســب و کار داشتن 

ذهنی باز و فکر اقتصادی خوب است 
در این راستا شما به رؤیاهای بزرگ فکر 
کنید و هرگز به اهداف کنونی 
خود راضــی نباشــید. 
شکرگزار دستآوردهای 
خود باشید، اما هرگز به 
آنها راضی نباشــید. هرگز 
رویاهای خود را نادیــده نگیرید. برای 
موفقیت در ســطوح باال، ذهن خود را 
برای دســتیابی به اهداف باالتر آماده 

کنید.

15- مثبت اندیشی در کسب و کار

درهــر کســب و کاری معایــب و 
سختی های خاص وجود دارد ولی شما 
باید تالش کنید تا نقاط مثبت و قوت 
کسب و کار خود را نســبت به معایب 
آن بیشــتر ببینید. همواره باید ذهن 
خود را بر روی حل مشــکل 
متمرکز کنید و به 

ســختی هایی که در طول راه اندازی و 
بهبود کســب و کارتان باید طی کنید 

فکر نکنید.

16- پیگیری بازخورد و توجه به آن

برای رشــد کســب و کار خود فعاالنه 
پیگیر بازخوردهای دیگران باشــید و 
هرگز خود را در تمامی زمینه ها دانا و 
مجرب ندانید در واقع می توان گفت هر 
بازخورد موجب می شود تا شما همواره 
ذهنی باز داشته و آمادگی الزم را برای 
فرصت هایی که هرگــز پیش از آن در 

دسترس شما نبوده داشته باشید.
 هر بازخورد را می توان به بذری تشبیه 
کرد که در رشــد و پیشــرفت درخت 

کسب و کار تأثیر مستقیم می گذارد.

17- سرمایه گذاری بر روی خود

در ابتدای شروع کسب و کارتان سودی 
کم خواهید کرد و بهتر اســت همین 
سود را به طور مستقیم در جهت رشد 
کسب و کار خودتان استفاده کنید به 
یاد داشته باشید کسب و کارهایی که 
امکان ســرمایه گذاری بر روی خود را 
دارنــد در طول مدت زمــان اندکی به 
سرعت رشد و سودهی عالی را نصیب 

شما می کنند.

18- جذب مشتری مهم ترین نکتهٔ موفقیت

هیــچ کســب و کاری بدون داشــتن 
مشتری دوام نمی آورد پس تا روزی که 
نتوانستید به میزان کافی برای کسب 
و کار خود مشتری جذب کنید دست 
از تــالش برندارید، مطالعــه در حوزه 
بازاریابی با برقراری ارتباط با دیگران در 
موفقیت کسب و کار شما نقش حیاتی 
ایفــا می کند، جذب مشــتری یکی از 

مهمترین نکات طالیی است.

19- اولین مشتری کسب و کارتان 

خودتان باشد

با اســتفاده از محصــوالت خودتان، 
می توانیــد آنهــا را مــورد آزمایش و 
ارزیابی قرار دهید و از کیفیت و یا نقاط 
ضعف آنهــا مطلع شــوید و همین امر 
باعث می شــود تا بدانید که سری دوم 

محصوالت تان چه طور باید باشند.

20- متمرکز بودن بر روی مشتری

برای داشتن یک کســب و کار موفق 
حتماً باید به رضایتمندی مشتریان از 

محصوالت و خدمات خود تالش کنید، 
رشد کسب و کارتان رابطهٔ مستقیمی با 
رضایت مشتریان فعلی و بالقوه خواهد 
داشت شما با ارائه محصوالت با کیفیت 
و یا خدمــات عالی باعث می شــوید تا 
مشــتری شــما، آن ها را به آشنایان و 
دوســتان خود معرفی کــرده و از یک 
بازاریابی گسترده بدون پرداخت هیچ 

هزینه ای بهرمند شوید.

21- به حرف مردم گوش نکنید

بســیاری افراد شکســت خورده و یا 
کســانی که هیچ تجربه ای بــرای راه 
اندازی کســب و کار ندارند و وحشت 
از این کار دارند، مدام گوش شــما را با 
حرفایی چون نمی توانی، ضرر می کنی، 
شدنی نیست و … پر می کنند این افراد 
در واقع از انجام و راه اندازی کسب و کار 
عاجزند و می خواهند آن را به شما هم 

بسط دهند.

22- انتخاب حوزه درست سرمایه گذاری

شما هستید که به عنوان سرمایه گذار 
با توجه به ارزیابی همه شرایط در ابتدا 
تشخیص دهید که کدام حوزه و کسب 
و کاری برای سرمایه گذاری مناسب و 

پربازده تر است.

23- افزایش سواد مالی مالی

کم بودن میزان سواد و دانش مالی تان 
قبل از سرمایه گذاری موجب می شود 
تا خطراتی بیشــتری ســرمایه شما را 

تهدید کند.

24- استفاده از همه امکانات و کمکها

منابــع و ارگان هــای گوناگونی برای 
حمایت و آمــوزش از کارآفرینان برای 
راه اندازی یک کسب و کار موفق وجود 
دارد. از تجارب و اطالعات کســانی که 
این راه را رفته اند کمک بگیرید و هیچ 
فرصتی را در استفاده از امکانات و منابع 

دولتی را از دست ندهید.

25- به روز باشید

همواره سعی کنید همگام با تکنولوژی 
قدم بردارید و روزانه در حال یادگیری 
باشــید همین امر باعث می شــود تا 
پاســخگوی نیازهای روز افراد جامعه 
باشید، ســود اندکی از کسب کارتان را 
می توانید صرف آموزش و یادگیری های 

خودتان کنید.

اقتصاد برتر 
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معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری از توسعه ۱۰ طرح در حال 
اجرا در حوزه فناوری کاشتنی های 

مغزی خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، 
کاربردهای وسیع تراشه های مغزی 
سبب شــده تا هم اکنون ۱۰ طرح 
مهم در این حــوزه، با مجری گری 
دانشــگاه های فعال در دست اجرا 

قرار گیرد.
با توسعه شرکت های دانش بنیان و 
فناور فعال در حوزه مغز و شناخت، 
بســترهای الزم بــرای ســاخت 
سیســتم های کوچک بــا قابلیت 
کاشــت در مغز فراهم شده است. 
به بیان دیگر گســترش روزافزون 
فنــاوری، زمینه را برای ســاخت 
سیستم های ثبت ســیگنال های 
عصبی از قشــر مغــز فراهم کرده 
است. برای ســاخت این سامانه ها 
بعد از طراحی سیستم، قسمتی از 
استخوان جمجمه برداشته می شود 
تا سیستم بتواند در تماس با سطح 
مغز و یا در عمق های کم یا زیاد آن 
قرار بگیرد؛ این، مفهوم استفاده از 

ایمپلنت مغزی است.
محمدحســین مقامی کارشناس 
ارشــد ســتاد توســعه علــوم و 
فناوری های شــناختی با اشاره به 
حمایت از طرح های فناورانه در این 
حوزه گفت: امروزه، انسان، عالقمند 
به کســب اطــالع از فرآیندهای 
مغزی است تا برای درمان برخی از 
بیماری ها یا مقاصدی مانند بازتوانی 
شناختی، بتواند فعالیت های مغز را 
با دقتی بسیار بیشتر از بیش ثبت 
کند و یا تأثیراتی روی این فعالیت ها 

بگذارد.

  تماس با سطح مغز
با توجه به اهمیت ایــن فناوری و 
کاربردهــای بســیار وســیع آن، 
هم اکنــون ۱۰ طــرح در کارگروه 

ایمپلنت مغزی در حال اجرا است.
طراحــی و ســاخت بخش های 
بیرونی و درونی در مسیر مستقیم 
برای انتقال تــوان و داده از دنیای 
بیرون به سیســتم کاشته شده در 
بدن توسط دانشگاه علم و صنعت 
ایران، ریزسیستم تحریک الکتریکی 
۱۶ کاناله تمام مجتمع در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، طراحی و ساخت 
آرایه های الکترودی نفوذی دوبعدی 
منعطف با اســتفاده از ریزفناوری 
توســط دانشــگاه صنعتی سهند 
تبریز و پردازنده چندکاناله سیگنال 
عصبی در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوســی از جمله این 

طرح ها است.

  بسته بندی مطمئن
همچنین طراحی و ســاخت یک 
لینک مستقیم برای انتقال داده و 
توان به همراه مســیر غیرفعال در 
مســیر معکوس برای انتقال داده 
از ایمپلنت به دنیای بیرون توسط 
دانشگاه صنعتی شریف و نیز ساخت 
یک بســته بندی مطمئــن برای 
ایمپلنت های قابل کاشت در مغز در 
دانشگاه صنعتی سهند تبریز از دیگر 

این طرح ها به شمار می رود.
دانشگاه فردوسی مشــهد، پروژه 
»سرنخست ۱۶ کاناله تمام مجتمع 
برای یک سیستم ثبت الکتریکی« 
و دانشــگاه صنعتی امیرکبیر نیز 
پروژه »طراحی و ساخت یک باتری 
برای ایمپلنت های مغزی به منظور 
تأمین توان موردنیاز مدارهای بخش 
کاشته شــده در بدن« را در دست 

اجرا دارند.

والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به دولت خود دستور داده یک سیستم جدید را برای ممنوعیت محتوای سمی اینترنت در 
نظر بگیرند. البته جزییات این دستور هنوز فاش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم جدید بخشی از فهرست دستوراتی است که در وب سایت کرملین آمده و از آن برای محافظت 
از کودکان استفاده می شود. کرملین تا یکم ژوئن ۲۰۲۲ این دستر را بررسی می کند.

پوتین قباًل اعالم کرده بود طرح هایی برای کنترل گسترده تر محتوای آنالین دارد و اینترنت را عامل آسیب به جوانان و اعتراضات 
خیابانی افراط گرایان می دانست.

این در حالی است که روسیه سال گذشته میالدی فشار بر شرکت های فناوری خارجی را بیشتر کرد و برای حذف نکردن محتوای 
ممنوع تنبیهاتی از جمله وضع جریمه ای کالن و حدود ۱۰۰ میلیون دالری برای گوگل اجرا کرد.

از سوی دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ میالدی پوتین از پیشنهاد یکی از اعضای شورای حقوق بشر خود برای ایجاد مکانیسم داوطلبانه 
حذف محتوای ممنوع پشتیبانی کرد. طبق این پیشــنهاد، پلتفرم های آنالین روسی در مقابل حذف محتوای ممنوع نسبت به 

همتایان خارجی خود ارجحیت می یابند.

 فرمان پوتین برای ایجاد ممنوعیت محتوای سمی اینترنت

علمی
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با حمایت ستاد علوم شناختی 
توسعه می یابد؛

۱0 طرح در حوزه فناوری 
کاشتنی های مغزی

 چند روش در موفقیت کسب وکارکه باید بدانید!

 25 کلید طالیی برای بی نهایت قفل
2525 کلید طالیی در موفقیت یک کسب و کار که باید بدانید را در این مقاله براتان بازگو خواهیم کرد برای شروع 
هر کسب و کار نیازمند دانستن یک سری نکات هستیم تا با رعایت این نکات به موفقیت نزدیک شده و به رویاهای 
خود برسید. در جامعه امروزی راه اندازی یک کسب و کار واقعی در هرجایی حتی اینترنت نیازمند یک سری اصول 
و قواعد است این اصول شاید ساده باشند اما می توانند شما را به یک فرد موفق در یک کسب و کار تبدیل کنند 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید افراد موفقی چون بیل گیس با رعایت همین نکات طالیی به موفقیت های بزرگ 
دست یافته اند. اگر تازه وارد یک کسب و کار شده اید یا می خواهید یک کسب و کار جدید را شروع کنید، باید این 
نکته را بدانید که برای رسیدن به هدف و رفاه اقتصادی، رشد یک کسب و کار بسیار مهم است که با دانستن 25 

کلید طالیی در موفقیت یک کسب و کار این راه برایتان آسان می شود.

تالش ها برای جان بخشی جهانی به جهان کریپتویی!

راه اندازی رمزارز جدید روی شبکه کاردانو
   توضیح دربــاره تأخیر 

در ارائه
بر اســاس گفته هــای تیم 
توســعه دهنده این صرافی، 
قرار بود صرافی غیرمتمرکز 
آداکس در ماه دسامبر سال 
۲۰۲۱ راه اندازی شود که این 
راه اندازی به دلیل مسائلی، 

کمی به طول انجامید.

  تمرکززدایــی یکــی 
هدف های  ازمهم تریــن 

صرافی
تیــم توســعه دهنده ایــن 
صرافی، امید زیادی به آینده 
این صرافی دارنــد. تیم این 

صرافی بســیار خالق است و 
سعی در اجرای ایده های نو و 

جدید در صرافی دارد. 
همچنین یکــی ازمهم ترین 
هدف هــای ایــن صرافــی، 
تمرکززدایــی کامل اســت! 
می توان گفت کــه اگر تنها 
این هدف، بــا کیفیت باال به 
انجام برســد، این صرافی به 
یکــی از بهترین صرافی های 
غیرمتمرکز جهــان تبدیل 
خواهد شــد! همچنین تیم 
آداکــس، خبرازهمــکاری 
با پــروژه قدرتمنــد کوتی 
)COTI( داده اند! قرار است تا 
استیبل کوینی که در صرافی 

و بــرای فعالیت هــا مختلف 
مورد اســتفاده قرار می گیرد 
توسط تیم کوتی صادر شود! 
این استیبل کوین Djed نام 

دارد.
تیم کوتــی متعهد شــده تا 
بــا اســتفاده از تکنولوژی 
قــرارداد هوشــمندی که بر 
بســتر صرافی آداکس قرار 
دارد، تثبیــت قیمــت این 
 اســتیبل کویــن را تضمین 

کند.

  همــکاری دو پــروژه 
کاردانو )Cardano( و کوتی 
)Coti( در جهت راه اندازی 

یک استیبل کوین
پــروژه  همــکاری دو 
کاردانــو )Cardano( و 
کوتــی )Coti( در جهت 
راه اندازی یک اســتیبل 
کویــن بــرای شــبکهٔ 
بالک چین کاردانو، امری 
بسیار بزرگ و مهم است. 
دارا بودن یک اســتیبل 
کویــن برای هر شــبکه 
بالک چینی الزم اســت 
و حاال بــا این قــرارداد، 
اســتیبل کوین شــبکه 
کاردانــو نیــز راه اندازی 
شــده تــا اکوسیســتم 

کاردانو کامل شود.

زهرا داوود آبــادی:    صرافی رمزارزی 
غیرمتمرکز آداکس که قرار بود بر روی 
شبکه بالک چین کاردانو راه اندازی شود، 
از هم اکنون در دسترس است و سعی در 
 ارائه بهترین امکانــات به کاربران خود 

دارد.
در تاریــخ ۱7 نوامبر ســال 202۱ یک 
رویداد در حســاب توییتر رســمی 
تیم آداکس برگزار شــد که در آن تیم 
توســعه دهنده صرافی ADAX به نحوه 
راه اندازی این صرافی و سؤاالت مربوط 

به آن پاسخ داد.
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