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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 شنبه| 16 بهمن 1400| 5  فوریه  2022 |  3رجب  1443 | سال دوم| شماره 988 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

حاال که انقالب اسالمی ایران به 
عنوان دینی ترین انقالب منطقه 
در قرن به ثبات و بلوغ رسیده و 
مدتهاست مرزهای اندیشه ای و 
فکری اش را توسعه می دهد بد 
نیست بدانیم انقالبی بودن چه 
شکلی است و چه ابزاری دارد؟ 
با وجود مشــکالت اقتصادی و 
دغدغه معیشتی که مردم دارند 
مباحث اقتصادی جدی بوده، 
ولی در عین حــال نباید گفت 
تا این مسائل حل نشود، جهاد 
تبیین را هــم نباید دنبال کرد. 
تجربه ۴۳ ســاله انقالب نشان 
می دهد هر جا افــراد انقالبی و 
کارآمــد در رأس امــور بودند، 
دستاوردها و موفقیت ها حاصل 
شــده اســت و هر جــا فاصله 
گرفته ایــم با مشــکل مواجه 
شده ایم. ســیره پیامبر اعظم 
)ص( نشــان می دهد بسیاری 
ابتدا شیفته اخالق پیامبر )ص( 
می شدند و ســپس به ایشان 
ایمان می آوردنــد، زیرا جذب 
اخالقی در گام اول و رفع گره ها 
و ابهام های اخالقی در گام دوم، 

یک اصل است.
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شیما سادات رئیسیان
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

انقالبی بودن چه شکلی است؟

واقع بینی و 
آرمان گرایی الزمه 

انقالبی بودن
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان از جشنـواره فیلم فجـر

2

جاری شدن آب در زاینده رود؛

لب های خشک شهر و بستر تبدار رود، تر شد

کمیته امداد

ورزش استان

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: این نهاد سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار فرصت 

شغلی ایجاد کرده است.
 احمد رضایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکــه کمیته امداد زاییده 
انقالب و دهه فجر اســت، اظهار داشــت: یکی از نهادهایی که چند 
روز پس از پیروزی انقالب به دســتور امام خمینی )ره( بنیان گذاری 
شــد کمیته امداد بود که در بیانیه اهــداف و مأموریت های ۱۵ گانه 
 آن مشاوره، اشتغال و توانمندســازی مددجو دومین مأموریت بیانیه 

است.
او با بیان اینکه کمیته امداد تاکنون توفیقات بسیاری در زمینه اشتغال 
داشته است، افزود: امسال نزدیک به ۱۶ هزار و ۳۷۵ فرصت شغلی باید 
ایجاد کنیم که تاکنون حدود ۱۰ هزار فرصت انجام شده است و مابقی 

نیز در ادامه سال محقق خواهد شد.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک به ســه هزار فرصت شغلی در زمینه 
آموزش داریم که این امر بیش از ۱۱۵ درصد محقق شــده اســت، 

خاطرنشــان کرد: برغم آموزش های فنی و حرفه ای و … مشکلی که 
وجود دارد این اســت که افراد پس از مهارت آموزی بتوانند مشغول 

بکار شوند.
رضایی ادامه داد: اگر در کنار آموزش علمی و تئوری، کار عملی و فنی 
آموزش داده شود بسیار اهمیت دارد زیرا هم اکنون آموزشگاه های ما 

آموزش می دهند اما نتیجه ندارد.
او درباره حمایت و ارائه تســهیالت به مددجویان برای اشتغال، گفت: 
همه افرادی که به کمیته امداد مراجعه می کنند در ابتدا مشاوره شغلی 
می شوند، بســیاری از آنان دارای مهارت هایی هســتند که به دلیل 

نداشتن سرمایه، بیکار هستند که ما از این افراد حمایت می کنیم.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان اضافه کرد: بسیاری از این افراد هم به آموزش نیاز دارند که پس 
از شناسایی این افراد به اموزشگاه های فنی و حرفه ای معرفی می شوند 

و پس از دریافت مدرک تسهیالت اشتغال به آنها ارائه می شود.
رضایی افزود: هزینه دوره های آموزش مددجویانی که به آموزشگاه ها 

معرفی می کنیم برعهده کمیته امداد است.

مسابقات مینی گلف دهه فجر جام شــهدای مدافع حرم ویژه استان 
اصفهان به مدت دو روز در این شهر آغاز شد.

نایب رییس هیات گلف استان اصفهان در گفت وگو با ایرنا گفت: در 
این دوره از مسابقات ۱۱۰ شرکت کننده شامل ۶۰ زن و ۵۰ مرد در سه 

رده سنی در این مسابقات حضور دارند.
مهیا ُکندری افزود: این مسابقه در قالب ۱۲ گروه و ۲۰ تیم از ۱۴ بهمن 
به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت می پردازند و ۴ داور و ۶ عضو هیات 

اجرایی برگزاری این رقابت ها را عهده دار هستند.
نایب رییس هیات گلف استان اصفهان بیان کرد: این ورزشکاران در 
گروه های هنرمندان، رســانه، هیات ورزشــی بیماران خاص و پیوند 
اعضاء، شرکت مخابرات، آزاد، شــرکت آبفا، شرکت برق، صداوسیما، 

وکال و گلف بزرگ رقابت می کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به ورود اصفهان به وضعیت هشدار کرونایی، 
تیم های شرکت کننده هر گروه در ساعات مشخصی در محل برگزاری 

حاضر و به میدان می روند.
ِکنــدری یادآور شــد: حــدود ۲۲۰ ورزشــکار و ۱۵ مربــی دارای 
 مدرک مربیگری در اســتان اصفهان در رشــته ورزشی گلف فعالیت 

دارند.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان:

کمیته امداد اصفهان حدود 10 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد

نایب رییس هیات گلف استان اصفهان:

مسابقات مینی گلف جام شهدای مدافع حرم در استان اصفهان آغاز شد
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چگونه محصول جدیدمان را توسعه دهیم؟

 یک درس برای مدیران
 و توسعه دهندگان ترقی خـواه

با حضور رئیس بنیاد مستضعفان؛

موزه ملی هنرهای اصفهان افتتاح شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خواستار شد:

 محدودیت استفاده
 از صنایع آب بَر در اصفهان

چهره  برتر چهره روز

 رییس سازمان بسیج
 مستضعفین:

حجت االسالم محسن مهاجر نیا در همایش 
»فلسفه انقالب اسالمی«:

امام خمینی )ره( هندسه قدرت در 
جهان را تغییر داد

مردمساالری، اساس فلسفه سیاسی 
انقالب است

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
امام خمینی )ره( هندسه قدرت را با تعریف 
جدید در جهان تغییر داد. سردار سرتیپ 
غالمرضا سلیمانی در گردهمایی فرهنگیان 
انقالبی اصفهــان، افزود: طی ۴۳ ســال 

گذشته نظام سلطه...

استادعلوم سیاســی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه گفــت: مردمســاالری، فهم 
ظرفیت های مردم و بازســازی آن اساس 
فلسفه سیاسی انقالب است. حجت االسالم 
محســن مهاجر نیا، در همایش »فلسفه 

32انقالب اسالمی« در...

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران    ۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۵۶ (

روابط  عمومی شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان شناسه: 1272645

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه ســردهانه سازی بتنی انهار سنتی شامل لهرامش، ارانچوبه، 
اسفاجرد، غرقاب، قلعه موتور و فقستان و رباط محمود و غرقه را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی ساده و با 
شرایط و مشخصات زیر به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت مي گردد نسبت 
به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 30.033.929.494  ریال )سی میلیارد و سی و سه میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و چهارصد و نود و چهار ریال(. برآورد بر مبنای 

فهارس واحد پایه آبیاری و زهكشی سال 1400 است.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه:1.501.696.475 ریال )یک میلیاردو پانصد و یک میلیون و ششصد و نود و شش هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال( 

و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مورخ 94/9/22 می باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جاری- عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانكاری پایه پنج یا باالتر )یک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه 
و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان گلپایگان  و مدت اجراء 12 ماه شمسی است
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه شمسی با یكبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها است.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ )پیشنهاد( مناقصه:
کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه 
گران جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارسال 
پاسخ مناقصه و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مهلت ارسال پاسخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران، ده روز با رعایت 
بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات می باشد. تاریخ گشایش پیشنهادها مندرج در سامانه ستاد ایران است.
 نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شــرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستی 8164676473 - 

صندوق پستی391 

نوبت دوم

مصطفی ایران دوست - شهردار اردستان شناسه: 1268771

نوبت دومآگهـی مزایـده

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

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

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

hedieh@naslefarda.net
تلگرام: ۰933987۲۶۵8

تلفن روابط عمومی: ۰3۱3۲۲74۵۰۰ - ۰3۱3۲۲74۵۰۵ 

در هر مناســــبتی پیشـــرو باشیـد
طرح هدیه نسل فردا این امكان را به شما می دهد 
تولدها، سالگردها و همه خاطرات خوشی را که با 

عزیزان تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امكان ارســال رایگان 
هدیه به هر نقطه از استان و چاپ آگهی تبریک 

در روزنامه با شرایط ویژه را خواهید داشت.

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

Some Stress-Some Stress-
Relieving Toys Relieving Toys 
That’ll Fit on Your That’ll Fit on Your 
DeskDesk



مریم محسنی:   باالخره آب 
در زاینده رود جاری شد تا لب های 
خشک شهر و بســتر تبدار رود، تر 
شود. سرانجام سه شنبه )دوازدهم 
بهمن مــاه ۱۴۰۰(، در حالــی که 
بارش برف، اصفهان را سفیدپوش 
کــرده و با شــیوع ســویه جدید 
ویروس کرونا )اومیکرون( اصفهان 
دروضعیــت نارنجــی کرونایــی 
است، خبر بازگشــایی زاینده رود 
به مردم اصفهان نشــاطی دوباره 
بخشیده ودریچه های این سد برای 
مصارف کشاورزان شرق اصفهان 
بازگشایی شد. این اتفاق بنابرتوافق 
اســتانداری، آب منطقه ای، جهاد 
کشــاورزی و صنف کشــاورزان، 
سرانجام مقرر شــد که دوازدهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ آب زاینده رود برای 
کشت کشاورزان شــرق اصفهان 
رهاسازی شود. همچنین مقرر شد 
که کشاورزان غرب اصفهان در نوبت 
بعدی آب دریافت کنند. آخرین بار 
روز یکشنبه )۱۹ مردادماه ۱۴۰۰( 
دریچه های سد زاینده رود گشوده 
و آب برای آبیاری باغات کشاورزان 
شــرق اصفهان رهاســازی شد. 
همان زمان وعده رهاســازی آب 
برای کشــت پاییزه کشاورزان هم 
داده شد اما با توجه به میزان حجم 
آب پشت ســد و رعایت خط قرمز 
شرب این اتفاق نیفتاد. طبق مصوبه 
شورای تأمین اســتان در خرداد 
امســال ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
ســهم آب برای کشت محصوالت 
کشاورزان تخصیص داده شده بود 
که فقط ۷۰ میلیــون مترمکعب 
آن در این نوبت از رهاســازی آب 
زاینــده رود تأمین شــد. یادمان 
هست درروز سه شــنبه )۱۸ آبان 
ماه ۱۴۰۰( جمعی از کشــاورزان 
اصفهانی خواســتار تحقق حقابه 
برای کشــت پاییزه خود شدند و 
در اعتراض به آن در بستر رودخانه 
زاینده رود چــادر زدنــد. در پی 
درخواست کشاورزان اصفهان برای 
جاری شدن زاینده رود برای کشت 
پاییزه و تحصن آنــان در رودخانه 
وزیر نیروی دولت ســیزدهم روز 
جمعه )بیست ویکم آبان ماه ۱۴۰۰( 
با ســفر به اصفهــان و صحبت با 
کشاورزان مناطق مختلف اصفهان 
از نزدیک پیگیر مشکالت این استان 
شد و در نهایت با تشکیل کمیته ای 
با محوریت استاندار و کشاورزان، 
تصمیم گیری بــرای مصارف آب 
زاینده رود در واقع به کشــاورزان 
سپرده شــد. براســاس جلسات 
متعددی که بین کشاورزان اصفهان 
ومسئوالن برگزارشــد، درنهایت 
شــورای میرآب ها و آب بَران شرق 
و غرب اصفهــان، بیانیه صادر کرد 
و خبــر از برچیــدن چادرها البته 
با شــرایطی داد کــه از جمله آن 
می توان به تعیین زمان بازگشایی 
و رهاســازی آب زاینده رود توسط 
نماینــدگان صنف کشــاورزی و 
شورای میراب ها وآب بران وسازمان 
جهاد کشاورزی پس از بررسی های 
میدانی اشــاره کرد. براین اساس، 
درتاریخ هفتــم بهمن ماه ۱۴۰۰ 
در کارگروه سازگاری با کم آبی با 
توجه به حجم کم آب، قرار شد که 
کشاورزان شرق و غرب با هم توافق 
کنند تا یکی از این دو گروه در نوبت 
اول آب دریافت کننــد، با رایزنی 
جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و 
کشاورزان، این توافق حاصل و قرار 
شد در تاریخ دوازدهم بهمن ماه، آب 
برای کشاورزان شرق و سال آینده 
آب برای کشــاورزان غرب استان 

رهاسازی شود.

اصفهان شهر هنر 
است و زمینه و 

استعداد به نمایش 
گذاشتن آثار فاخری 

را دارد. امروزه آثار 
هنرمندان اصفهانی در 

معتبرترین موزه های 
دنیا به نمایش گذاشته 

می شود و یکی از 
گالیه های هنرمندان 
اصفهانی فقدان موزه 
در شهر برای نمایش 

این آثار است 

سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی در افتتاحیه این موزه 
در جمع خبرنگاران گفت: روز مبارکی 
به اصفهان آمدیم، روز سوم دهه فجر و 
روز میالد امام باقر )ع( هم است ضمن 
اینکه در این روز مبارک زاینده رود نیز 
بازگشایی شده و خداوند به ما لطف کرده 
که بیاییم یک کار فاخر هنری را در شهر 
اصفهان افتتاح کنیم. این موزه متعلق به 
همه مردم اهل هنر ایران و دنیاست و هنر 

اصفهان را نشان می دهد.
وی ادامه داد: برای مرمت و احداث این 
موزه زحمت بسیاری کشــیده شده و 
این موزه به زیبایی های اصفهان اضافه 
می کند. این موزه هنــر ایران و ایرانی را 
به رخ می کشــد. قدمت بنا حدود ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ سال است و ترکیبی از معماری 
دوره آخر قاجار و دوره پهلــوی اول را 
می شود در این بنا دید. اما در طول زمان 
نگهداری و رسیدگی مناسبی از ابن بنا 

نشده و داشت از بین می رفت.
فتاح تاکید کرد: در بنیاد مستضعفان به 
داد این بنا رسیدیم و این بنا را از استفاده 

اداری و غیر الزم خارج کردیم. 
این بنا اصیل در یک منطقه ریشــه دار 
به نام عباس آباد وجود دارد. این بنا در 
دو مرحله با هماهنگی اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان مرمت و مقاوم 
سازی شده است. پس از اینکه از مقاومت 
بنا اطمینان حاصل شد، این بنا تبدیل به 
موزه گشــت. رئیس بنیاد مستضعفان 
افزود: آثار این موزه از خزانه بنیاد جمع 
آوری، احیا و امروز به ســه زبان در این 

موزه به نمایش درآمده است. 
این موزه تاریخ اصفهان و ایران را روایت 
می کند. قدمت برخی از آثار این موزه به 
۱۰ هزار سال می رسد و هنر مردم از آن 
زمان تا االن در اینجا قرار گرفته است. 
این نشان می داد سرزمین ما سرزمین 
هنرمندان است. این همه زیبایی انسان 

را بهت زده می کند.
وی با بیان اینکه »افتخار ما این است که 
به زیبایی اصفهان یکی اضافه کردیم« 
خاطرنشان کرد: این موزه برای اصفهان 
الزم بود و سعی می کنیم که بیش از این 
نیز اضافه کنیم. در بنیاد مســتضعفان 
آمادگی توجه بیشــتر به آثار و بناهای 
هنری و احیا آن ها را داریم. بســیاری 
دیگر از این دســت ســاختمان های 

تاریخی در آستانه نابودی است و بودجه 
دولتی برای کار مرمــت و احیا کفایت 
نمی کند. فتاح دربــاره برنامه های آتی 
بنیاد در حوزه موزه داری توضیح داد: قدم 
بعدی ما افتتاح یک موزه در یزد است، 
همانند این اتفاق در یزد نیز رخ داده و 
امروز این بنا تبدیل به یک موزه نفیس 
شده. برای برخی از آثار قیمت نمی شود 
گذاشت و یقین دارم مردم ایران و دنیا 
برای بازدید از این موزه ها اقدام می کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: 
حــدود ۴۰۰ اثر در مــوزه اصفهان به 
نمایش گذاشته شــده و قانون موزه ها 
این است که باید دو سوم آثار نمایشی 
در خزانه موجود باشــد. این در حالی 
است که خزانه بنیاد مستضعفان فراتر 
از این اعداد بوده و باید موزه های جدید 

افتتاح شود.
وی درباره هزینه ای که برای احیا و ایجاد 
موزه ملی هنرهای اصفهان شده، تصریح 
کرد: عدد زیادی نیســت و انقدر ناچیز 

است که صالح نمی دانم آن را بگوییم.

  راه اندازی موزه های بیشتر در 
اصفهان

ســید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان 
نیز در افتتاحیه این موزه به خبرنگاران 
گفت: اصفهان شهر هنر است و زمینه و 
استعداد به نمایش گذاشتن آثار فاخری 
را دارد.  امروزه آثار هنرمندان اصفهانی 
در معتبرترین موزه های دنیا به نمایش 
گذاشته می شــود و یکی از گالیه های 
هنرمندان اصفهانی فقدان موزه در شهر 

برای نمایش این آثار است. 
یکی از ضعف های اصفهان فقدان موزه 
فراگیر بود که با زحمت بنیاد مستضعفان 
و افتتــاح موزه ملی آثــار اصفهان یک 
مزیتی در شهر ایجاد شــد. وی افزود: 
برای پوشــش اســتعدادهای اصفهان 
کارهای دیگری را نیز در دســتور کار 
خواهیم داشــت. خوشبختانه می توان 
از ظرفیت های بنیاد مســتضعفان نیز 
اســتفاده کرد و این مجموعــه اعالم 
آمادگی کرده تــا بتوانیم موزه های این 

چنینی را تکرار کنیم.

با حضور رئیس بنیاد مستضعفان؛

موزه ملی هنرهای اصفهان افتتاح شد
موزه ملــی هنرهای اصفهــان با حضور رئیــس بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و استاندار اصفهان افتتاح شد.
موزه ملی هنرهای اصفهان جدیدترین عضو خانواده بزرگ 
هنری نصف جهان است که هنر هنرمندان اصفهانی را از ۱۰ 
هزار سال پیش تاکنون به نمایش گذاشته است. این موزه 
در چند بخش پیش از تاریخ، مس سنگی، دوران شکوفایی 
اصفهان، هنرهای اصفهان و بخش مدرن تشــکیل شده 

است.
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در شــــــهر 

جاری شدن آب در زاینده رود؛
لب های خشک شهر و 
بستر تبدار رود، تر شد

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

امام خمینی )ره( هندسه قدرت در جهان را 
تغییر داد

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امام خمینی )ره( هندسه قدرت را با 
تعریف جدید در جهان تغییر داد.

سردار سرتیپ غالمرضا سلیمانی در گردهمایی فرهنگیان انقالبی اصفهان، 
افزود: طی ۴۳ سال گذشته نظام سلطه تمام نقشه های خود را ازجمله کودتا، 
حرکت های تجزیه طلبانه، نفوذ لیبرال ها و جنگ تحمیلی را به میدان آورد 
ولی انقالب اسالمی برغم فشارها و توطئه های بزرگ، هندسه قدرت را با تغییر 

مفهوم قدرت تغییر داد.
وی بابیان اینکه دهه فجر فرصت خوبی برای تبیین بخش کوچکی از فهرست 
طوالنی دست اوره ای انقالب اسالمی است، افزود: نسل جوان امروز برای درک 

این دستاوردها الزم است به گذشته نگاه کند.
رییس سازمان بسیج مستضعفین، پایان دادن به دوران انحطاط و فالکت یک 
کشور را مهمترین دستاورد انقالب اسالمی برشمرد و افزود: روند انحطاط در 
کشور ایران از زمانی شروع شد که سفارتخانه و دستگاه جاسوسی انگلیس در 
کشور رخنه و برای ملت ایران که در برخی قرون سرمنشأ خلق تمدن اسالمی 

بود، پادشاه تعیین کرد.
وی بابیان اینکه حافظه تاریخی نسل جوان امروز باید متوجه آن دوران خفت بار 
و تحقیرآمیز باشد، اظهار کرد: دشمنان با روی کار آوردن رضاخان، فضایی را 
بوجود آوردند که حتی علما هم نتوانند اقدامی کنند و نمونه آن تبعید و شهادت 

آیت اهلل مدرس است.
سردار سلیمانی تصریح کرد: رضاخان امالک مرغوب کشور را تملک کرد و 
مجاهدان ملت ایران، سران طوایف و عشــایر و مبارزان را به صورت آشکارا یا 

مخفیانه قتل عام کرد که نمونه آن واقعه مسجد گوهرشاد است.
وی ادامه داد: اگرچه رضاخان با استفاده از ارتش یکصد هزارنفری در مقابل 
مردم ایران قدرت نمایی می کرد ولی درنهایت در مقابل اشغال ایران توسط 
روس ها، انگلیس و آمریکا هیچ اقدامی نکرد تا جایی که خودش از ایران خارج 

شد و ارتش هم سالح های خود را به روستایی ها فروخت.
رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: امروز عظمتی که نیروهای مسلح خلق 
کرده اند موجب سربلندی ملت ایران است و از سوی دیگر مردم در سرنوشت 
خود نقش آفرین شده و مردم ساالری دینی محقق شده است که به فرموده امام 

)ره( موهبتی الهی در طول ۱۴ قرن گذشته است.
سردار سلیمانی با اشــاره به مردمی کردن دفاع مقدس توسط حضرت امام 
خمینی )ره(، افزود: نیروهای مسلح مردمی ایران اسالمی طی هشت سال دفاع 
مقدس اجازه ندادند یک وجب از این کشور جدا شود درحالی که در دوره های 
گذشته بسیاری از بخش های میهن ایران جدا شد و بیگانگان جنایات بسیاری 

در این مملکت انجام دادند.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی ایران اسالمی، گفت: مقایسه علمی ایران با 
کشورهای پیشرفته در عرصه هایی ازجمله هسته ای، موشکی، نانو تکنولوژی، 
ماهواره، پزشکی، مهندسی نشان می دهد ایران جزو بهترین و در ردیف ۱۰ 
کشور برتر جهان قرار دارد که این مسیر ادامه دارد و بطور یقین برای جهان 

اسالم الگو خواهد شد.
رییس سازمان بسیج مستضعفین بابیان اینکه دشــمن اذعان می کند که 
جمهوری اسالمی توان دارد سرزمین های اشغالی را ویران کند، افزود: قدرت 
دفاعی ایران اسالمی در دفاع مقدس به بار نشست ولی باید توجه داشت قدرت 
اصلی ملت ایران در بخش دفاعی نیست بلکه به خودباوری دینی و ملی خود 

است.
وی بابیان اینکه در یمن هیچ مستشاری وجود ندارد، افزود: یمنی ها تنها با الگو 
گرفتن از دفاع مقدس ما در مقابل ائتالفی از قدرت های پیشرفته حماسه های 

بی بدیل خلق کردند.
سردار سلیمانی به پیاده شدن نسخه های بانک جهانی، بی توجهی به عدالت، 
تحریم ها و تروریست اقتصادی اشاره و بیان کرد: دشمن تالش می کند وضعیت 
ایران با مشکالت اقتصادی مواجه شــود زیرا می داند اگر ملت ایران در حوزه 
اقتصادی نیز این روند را به پیروزی رساند در جهان الگو می شود و دشمن از این 

مساله در هراس است.
وی بابیان اینکه تحقق دولت اسالمی برای حرکت به سمت تمدن اسالمی در 
همه جنبه ها مهمترین رسالت ما در گام دوم انقالب اسالمی است، اضافه کرد: 
در ایران اسالمی در بعد سیاسی هرسال یک انتخابات داشتیم، از جهت فرهنگی 
ملتی سرآمدیم، در بعد دفاعی به واسطه داشتن باور علوی قدرتمندترین ملت 
دنیا هستیم و درعین حال ازنظر قدرت ظاهری نیز یکی از برترین های جهان 
هستیم و در بعد اقتصادی نیز هفتمین کشور دنیا هستیم. سردار سلیمانی 
تصریح کرد: ایران اســالمی با ۱۶ کشور دنیا مرز آبی خشــکی دارد، از نظر 
انرژی های فسیلی قدرت برتر دنیا اســت. به گفته وی، از این رو همه تالش 
دشمن آن است که ملت ایران الگو نباشد و قدرت کامل ملت ایران محقق نشود.

وی ادامه داد: انتخاب ملت ایران در سال جاری موجب شد حرکت کشور به 
سمت پیشرفت، تحقق عدالت و توجه به حقوق همه اقشار، تولید، ارتقای قدرت 

پول ملی تصحیح شود.
وی با بیان اینکه مسووالن و خدمتگزاران، باید در مقابل ایران پاسخگو باشند، 
تصریح کرد: در عین حال مشکالت نباید باعث ایجاد یاس و ناامیدی شود زیرا 

هدف دشمن همین است.
به گفته وی، حضور و نقش آفرینی مردم در عرصه های مختلف، دشمن را در 

دستیابی به هدف خود ناکام می کند.
وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقالب اسالمی در هدایت انقالب، خاطر نشان 
کرد: رهبر معظم انقالب مصداق کامل یک زمامدار اسالمی است تاجایی که 
حتی دشمن بارها مجبور به اعتراف به عظمت، حکمت و توانایی ایشان شده 
است و امروز نیز با هدایت های ایشان ایران در مسیر رشد و اعتالی خود قرار 

دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان
 از جشنواره فیلم 

فجر

یلدا توکلی:   »امسال اصفهان با ۴ سالن 
میزبان جشنواره فیلم فجر است. فیلم های 
جشنواره فجر امســال در دو سالن پردیس 
سینمایی سیتی سنتر، یک سالن در سینما 
ساحل و یک ســالن در ســینما فلسطین 

اصفهان اکران خواهد شد«.
 ایــن مطلــب را حجت االســالم معتمدی 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان اعــالم کرد و در جمــع خبرنگاران 
گفت: در ایــن دوره اکــران ۱۶ فیلم از ۲۲ 
فیلم جشــنواره بین المللی فیلم فجر تهران 
در اصفهان قطعی شــده اســت که از سوی 

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار 
خواهد شد.

    خرید بلیط به صورت آنالین است
وی با اشــاره به اینکه خرید بلیط به صورت 
آنالین اســت، گفت: خریــد بلیط های این 
دوره از جشــنواره فیلم فجر در سایت های 
»سینماتیکت«، »ایران تیکت« و »گیشه ۸« 

انجام می شود. 
وی با اشاره به رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشــتی از سوی مرکز بهداشــت، بر این 
اســاس بلیط بــرای ۶۰ درصــد از ظرفیت 

ســالن های اصفهان به فروش خواهد رسید. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهــان بیان داشــت: در بخــش جنبی 
جشــنواره آثاری که طی ۲ ســال اخیر در 
اصفهان تولید شــده و توسط هیأت انتخاب 
اداره کل انتخاب شــدند، نیز اکران خواهند 

شد.

    جشنواره در اصفهان جشنواره تا 22 بهمن 
ادامه خواهد داشت

معتمدی گفت: جشنواره فیلم فجر در تهران 
نیز از ۱۲ بهمــن آغاز شــده، و در اصفهان 

جشنواره تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

    انتخاب 7 فیلم بلند توسط هیأت نظارت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

رضا دهقان معاون امور ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
نیز در این نشست درباره بخش های جنبی 
جشنواره فیلم فجر در اصفهان گفت: ۷ فیلم 
بلند اصفهانی توسط هیأت نظارت اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
انتخاب شــده و در یکی از سالن های سیتی 

سنتر و در بخش جنبی اکران خواهد شد.

گفت و گو

دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان عنوان کرد:

استقالل و گسترش امکانات وآزادی های 
عمومی از دستاوردهای انقالب

یک استاد علوم سیاسی:

چیستی فلسفه سیاسی انقالب مقدم بر 
معرفت شناسی آن است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان گفت: تحقق استقالل و گسترش امکانات در 
کشور و آزادی های عمومی در جامعه از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در ۴۳ سال 
گذشته است و کشورمان پیشرفت های خوبی در همه بخش ها دارد. حجت االسالم احمد 
عبدالهی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه پیش از انقالب اسالمی بیگانگان 
برای کشــور و ملت ایران تصمیم می گرفتند ادامه داد: اکنون مردم ایران فارغ از هر دین، 
مذهب، سواد و شهری یا روستایی بودن می توانند تا باالترین مقام مسوول را در کشور انتخاب 
کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حق رأی داشته باشند. دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر اصفهان همچنین بر گسترش آزادی های عمومی در جامعه پس از انقالب تاکید 
و اضافه کرد: امروز هر استاد و صاحب نظر و اندیشه ای، عقاید و نظرهای خود را در رسانه های 

جمعی، عمومی و فضای مجازی و حقیقی آزادانه مطرح و بیان می کند.
وی با اشــاره به اینکه پیش از انقالب حتی در دانشگاه ها آزادی بیان وجود نداشت، تصریح 
کرد: البته طبیعی است آنجا که سخنی برای امنیت ملی مشکل ایجاد کند در هر کشور و هر 

نوع نظامی با آن برخورد می شود ولی آنجا که بحث اندیشه، فکر و نظر هست آزاد هستند.
حجت االسالم عبدالهی نژاد یکی دیگر از دستاوردهای انقالب در ۴۳ سال اخیر را گسترش 
امکانات در کل کشور دانست و گفت: پیشرفت ایران در این چهار دهه نسبت به کشورهای 
همتراز و نیز پیش از انقالب بسیار خوب و بی نظیر بوده هرچند که حق ملت ایران بسیار بیش 
از این است. وی اظهارداشت: رشد جامع در زمینه های علمی، صنعتی، پزشکی و نظامی در 
ایران نیز پس از انقالب خوب بوده و از رتبه های آخِر جهان به حد وسط و در برخی موارد به 
صدر جدول رسیده ایم. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان درباره وظیفه ملت و 
دولت در دوران حساس کنونی انقالب افزود: مردم به ویژه مستضعفان انقالب تا حد زیادی 
وظیفه خود را در قبال انقالب انجام داده اند، آنجا که باید شهید می دادند دادند، جایی که باید 
کمک مالی کنند یا نیاز به حضور در صحنه بوده است وارد صحنه شده و حضور مؤثر داشتند.

استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: چیستی فلسفه سیاسی انقالب، 
مقدم بر معرفت شناســی آن اســت زیرا فلسفه سیاســی رویکرد عقلی پیرامون دانش 

فراگیرانه حیات سیاسی بشر است. 
محسن مهاجرنیا در سومین همایش فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای که در تاالر شیخ 
بهایی شاهین شهر با حضور مسئوالن شهرستانی و استانی برگزار شد، با اشاره به برگزاری 
اولین دوره همایش فلسفه سیاسی انقالب با موضوع حکمت متعالیه، اظهار کرد: چیستی 
فلسفه سیاسی انقالب مقدم بر معرفت شناسی آن است، زیرا فلسفه سیاسی رویکرد عقلی 
پیرامون دانش فراگیرانه حیات سیاسی بشر است. وی افزود: فلسفه سیاسی ادعایی است 
که عقالنیت بشر بر زیست جهان به منظور حل و ترمیم بحران و شکاف موجود در جامعه 
بوده و در ایران این مسئله ۲۰۰ سال پیش در شــکاف مواجه دنیای مدرن و مدرنیته با 

تفکر و فلسفه سنتی ایجاد شد.
به گزارش ایسنا، این استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با مروری بر تاریخ 
ایران از دوران ناصرالدین شاه و فتحعلی شــاه و ضرورت ایجاد فلسفه مشروطه خواهی، 
تجددگرایی، بازسازی شاهنشاهی، ملی گرایی و ... در عرصه ها و دوران مختلف، تصریح 
کرد: پس از شــکاف به وجود آمده در دهــه ۴۰، امام خمینی )ره( بــرای برون رفت از 
مشکالت، بحران ها و شکاف های ایجاد شده با بهره گیری از زیست شناسی انسان، فلسفه 
سیاسی اسالم را پیشــنهاد کرد که نقطه شروع انقالب اســالمی بود. مهاجرنیا یکی از 
شاخص های اصلی امام خمینی )ره( را زمان شناسی برشمرد و ادامه داد: تشخیص زمان 
مناسب برای تعدیل و ترمیم بحران ها و شکاف به وجود آمده و نیز شناسایی مولفه های 
ثابت و متغیر دینی که انقالب اسالمی را به سوی زندگی بر مدار اسالم در دوران مدرنیته 
با ترکیب، تطبیق و فهم نمادها و گزاره های مدرن و درک کامل ظرفیت های مردمی به 

سمت انقالب اسالمی هدایت کرد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مرکز واکسیناسیون شمال شهر اصفهان در محل پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان با حضور مسؤوالن افتتاح شد. محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در آیین افتتاح 
مرکز واکسیناسیون شمال شهر اصفهان )شهید باهنر( اظهار کرد: بهترین اقدام برای گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر برپایی جشن خدمت به مردم است.

وی افزود: امروز خوشحالیم که همزمان با افتتاح رسمی مرکز تجمیعی واکسیناسیون، مردم در حال استفاده از این مرکز هستند و به صورت نمایشی این افتتاح رقم نخورده 
است. احمدی تصریح کرد: رفتار انقالبی برای خدمت به مردم نیاز است و رفتار اداری در این عرصه کارساز نیست، اگر قرار بود بر اساس رفتار اداری امروز اقدام کنیم نه 
دانشگاه شهید باهنر موظف به تأمین مکان و نه شهرداری موظف به حمایت بود و کار خدمت به مردم مغفول می ماند. فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: مایه تأسف بود که 
شهروندان شمال شهر در اتوبوس های واحد واکسن بزنند در حالی که در اصفهان ظرفیت های خوبی وجود دارد، بنابراین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در مقام احترام به 

شهروندان شمال شهر با همت جمعی دانشگاه فرهنگیان، شهرداری منطقه هفت و مرکز بهداشت شماره یک افتتاح شد.

فرماندار در آیین افتتاح مرکز 
واکسیناسیون شمال شهر اصفهان:

 بهترین اقدام در 
دهه فجر برپایی جشن 
خدمت به مردم است

سرپرست مرکزسنجش وپایش 
کیفیت آموزشی آموزش وپرورش:

رفع آسیب وارد شده 
به آموزش و پرورش با 
تدبیر فرهنگیان

سرپرست مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش وپرورش گفت: آسیب های موجود در آموزش وپرورش با تدبیر و دست توانای جامعه فرهنگیان حل 
خواهد شد. محسن زارعی در آبین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان در تاالر ادب این شهر افزود: امیدواریم با بازخوانی و تبیین اهداف انقالب و با 
همت برای تربیت نسل جدید باور »ما می توانیم« درکشورنهادینه شود. وی با بیان اینکه فرهنگیان افسران تولید علم هستند، افزود: در این میان مهم است بدانیم 
علمی نافع است که تولید خودمان باشد زیرا رهبر معظم انقالب و مبانی ســند بنیادین آموزش و پرورش نیز به این مساله تاکید دارند و ایشان از دهه ۷۰ بر ترویج 
گفتمان عمومی تاکید کردند. معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز دراین مراسم با تاکید برجایگاه مهم آموزش وپرورش در اداره کشور، تصریح کرد: سیاست های 
سند بنیادین آموزش وپرورش باید یکی از مهم ترین اهداف آموزش وپرورش در ایران و استان اصفهان باشد. امیر رضا نقش اظهار داشت: استانداری به طور کامل برای 
حل مشکالت آموزش وپرورش تالش می کند. در این مراسم از خدمات محمد اعتدادی قدردانی و محمدرضا ابراهیمی به عنوان سرپرست اداره کل آموزش وپرورش 

اصفهان معرفی شد.



نمایشـگاه  شاهین شـهر،  شـهردار 
مناسـب  بسـتری  را  بانـوان  صنایع دسـتی 
بـرای بیان توانمنـدی و خالقیت مبتکرانه 
بانوان شاهین شـهری برای توسـعه و رونق 

اقتصـاد خانـوار و شـهر دانسـت.
آئیـن  حاشـیه  در  ابریشـمی راد  سـعید 
گشـایش نمایشـگاه صنایـع دسـتی بانوان 
در شاهین شـهر کـه در تـاالر شـیخ بهایی 
و هم زمـان بـا سـالروز ورود رهبـر کبیـر 
انقـالب اسـالمی بـه میهـن برگـزار شـد، 
در گفت وگـو بـا ایسـنا ضمـن تبریـک 
اظهـار  فجـر،  دهـه  یـوم اهلل  رسـیدن  فـرا 
از  بیـش  بـا  امسـال  شـاهین شـهر  کـرد: 
بیست جشـنواره، نمایشـگاه و ده ها برنامه 
بـا  محله محـور در اقصـی نقـاط کشـور 
رویکـرد بهره منـدی همـه اقشـار جامعـه 
جوانـان،  کـودکان،  بانـوان،  از  اعـم 
نوجوانـان و ... از آن هـا، چهـل و سـومین 
انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی  سـالگرد 

می گیـرد. جشـن  را  اسـالمی 
ویـژه  برنامه هـای  برگـزاری  هـدف  وی 
دهـه فجـر را تزریق امید، نشـاط و نهادینه 
کـردن ارزش هـای انقـالب اسـالمی در 
بطـن جامعـه برشـمرد و افـزود: برگزاری 
بیانگـر  بانـوان  صنایع دسـتی  نمایشـگاه 
بانـوان  مبتکرانـه  خالقیـت  و  توانمنـدی 
و  کارآفرینـی  حـوزه  در  شاهین شـهری 
توسـعه صنایع دسـتی، می توانـد انگیزه ای 
برای نسـل جوان در حـوزه اقتصاد خانوار 

و شـهر باشـد.

نایـب  شـکرزاده،  گل جهـان  همچنیـن 
رئیـس شـورای اسـالمی شاهین شـهر در 
گفت وگـو بـا ایسـنا بـا تأکید بـر حمایت 
مدیریت شـهری از اقشـار کـم برخوردار 
کنونـی  اقتصـادی  شـرایط  در  گفـت: 
حمایـت از بانوان کارآفرین و سرپرسـت 
خانـوار بـه نحـوی کـه منجـر بـه تزریـق 
امیـد و انگیـزه بـرای اسـتفاده خالقانـه از 
توانمنـدی، دانـش و هنر این بانوان شـود، 
شـهری  مدیریـت  دغدغه هـای  از  یکـی 

اسـت.
وی ایجاد فضای مناسـب برای شناساندن 
راه هـای  از  یکـی  را  بانـوان  ایـن  هنـر 
داد:  ادامـه  و  دانسـت  آنـان  از  حمایـت 
نمایشـگاه های  برگـزاری  بـر  عـالوه 
امـکان برگـزاری بسـتر دائمـی  موقتـی، 
بـرای عرضـه محصـوالت آنـان از طریق 
بـا  مذاکـره  و  فروشـگاه  یـا  نمایشـگاه 
سـایر دسـتگاه ها و نهادهـای اجرایـی در 
راسـتای تأمیـن هدایـا از طیف های هنری 
گوناگـون این نمایشـگاه به منظور تجلیل 
و تقدیـر از کارکنان و افراد وابسـته خود، 
عمل گرایانـه  رویکردهـای  دیگـر  از 

اسـت. مدیریـت شـهری 
ایـن نمایشـگاه بـا ۵۰ غرفـه از هنـر بانوان 
طیف هـای  در  شاهین شـهری  هنرمنـد 
هنـری؛ سـفالگری، قالیبافـی، مینـاکاری، 
عروسک سـازی، منبـت کاری و ... تـا ۲۲ 
بهمن پذیـرای هنردوسـتان و عالقه مندان 

است.

سرپرست فرمانداری شهرستان دهاقان:

مسئولی که باری از دوش مردم بردارد مسئول انقالبی است

حجت االسالم محسن مهاجر نیا در همایش »فلسفه انقالب اسالمی«:

مردمساالری، اساس فلسفه سیاسی انقالب است
یلدا توکلی: استادعلوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: 
فلسفه  اساس  آن  بازسازی  و  مردم  ظرفیت های  فهم  مردمساالری، 

سیاسی انقالب است.
حجت االسالم محسن مهاجر نیا، در همایش »فلسفه انقالب اسالمی« 
در شاهین شهر اصفهان، افزود: نخستین بار از سوی امام خمینی )ره( 
بود که واژه جمهوریت در کنار حکومت اسالمی آمد درحالی که 
فشارها و مخالفت های بسیاری با این دیدگاه وجود داشت اما امام 

محکم ایستاد و جمهوری اسالمی را مبنا قرارداد.
مهاجرنیا افزود: امام خمینی این مساله را بخوبی درک کرده بود که 
اگر مردم در همه پرسی حاضر نمی شدند و به جمهوری اسالمی رأی 

نمی دادند این فلسفه هرگز به وجود نمی آمد.

اینکه فلسفه  بیان  با  اندیشه  استادعلوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و 
انقالب اسالمی با اقتضائات روز هماهنگی دارد، افزود: امام خمینی 
)ره( برغم اینکه در آغاز این راه دشوار تنها بود اما هرگز به عهد و 
پیمان منافقان امید نبست و با آنها تعامل نکرد بلکه معیار اخالص را 

مبنای فلسفه سیاسی خود قرار داد.
وی با بیان اینکه امام از همان ابتدا راه خود را از مکتب های غربی 
و شرقی جدا کرد، افزود: امام فیلسوفانه هدایت انقالب را بر عهده 
گرفت، این غنای فلسفی به اندازه ای است که گویی صدها افالطون و 

ارسطو در وجود امام جاری بود.
مهاجر نیا با بیان اینکه در نظام سازی شاهکار کرده ایم و قانون اساسی 
نماد این ادعا است، افزود: در قانون اساسی سنت اسالمی با دنیای 

مدرن تلفیق و نقشه راه مشخص شده است.
وی با بیان اینکه پس از سال ها هنوز درکشور، دولت اسالمی به درستی 
جا نیفتاده و تبیین نشده است، افزود: ساختار فعلی نظام خوب است اما 
دانش دینی متناسب با مملکت داری و حکومت داری تولید نکرده ایم.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه راهکارهای عبور از این کاستی ها 
در بیانیه گام دوم انقالب به خوبی از سوی رهبری تدوین شده است، 
افزود: بیانیه گام دوم انقالب سرشار از ادبیات غنی آینده پژوهی و 

تمدن سازی است.
مهاجرنیا، »دانش و پژوهش«، »تولید« در همه بخش ها و »معنویت و 
اخالق« را از مهمترین افق ها در بیانیه گام دوم انقالب برشمرد که باید 
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سرپرست فرمانداری شهرستان دهاقان با بیان این که در گام دوم 
انقالب همه وظیفه داریم در راستای اهداف نظام و انقالب گام 
برداریم گفت:: افتخارات و دست اوردهای انقالب و نظام باید 

به خوبی معرفی شود.
به گزارش صاحب نیوز؛ علی جمشیدیان، سرپرست فرمانداری 
شهرستان دهاقان پیش از ظهر امروز در آیین گرامی داشت ورود 
تاریخی امام خمینی )ره( به میهن ضمن تبریک فرارسیدن چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: از تالش 
و برنامه ریزی ستاد بزرگداشت دهه فجر و دستگاه های عضو این 

ستاد به جهت برگزاری برنامه ها تقدیر می کنم.
فراموش کنیم که وامدار چه کسانی  نباید  این که  بیان  با  وی 
هستیم گفت: برای انقالب و پس از آن خون بسیاری ریخته 
شده تا ما امروز با خیال راحت و در امنیت کامل زندگی کنیم، 

ما در قبال خون شهدا مسئول هستیم.
است  بزرگی  اتفاقات  یادآور  فجر  دهه  داد:  ادامه  جمشیدیان 
که امام خمینی )ره( و مردم عزیز به منصه ظهور رساندند و هم 
اکنون رهبری معظم انقالب این مسیر را با قدرت ادامه می دهند.

سرپرست فرمانداری شهرستان دهاقان با بیان این که در گام دوم 
انقالب همه وظیفه داریم در راستای اهداف نظام و انقالب گام 
برداریم تصریح کرد: افتخارات و دست اوردهای انقالب و نظام 

باید به خوبی معرفی شود.
وی در همین راستا ادامه داد: ایران اسالمی امروزه در عرصه های 
مختلف حرف برای گفتن دارد، جوانان این مرز بوم با تالش و 

کوشش جهادی همیشه برای میهن مان افتخار آفرینی می کنند و 
در عرصه های بین المللی می درخشند.

جمشیدیان با اشاره به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
گفت: قدرت ما به گونه ای است که رهبرمان دشمنان را تهدید 
برابر ضربه  از آن ها سر زند چندین  اگر خطایی  می کنند که 

خواهند خورد.
حمایت  بر  تأکید  با  دهاقان  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
جمهوری اسالمی ایران از عدالت خواهی و جلوگیری از ظلم 
گفت: هرجایی که پرچم عدالت خواهی باال باشد به صورت 

جدی از آن حمایت می کنیم.
با بیان این که انقالب ما تأثیرات بسیار زیادی بر دشمنان  وی 
گذاشته است گفت: دشمن امروزه به خوبی می داند که باید 
کنار  قدرتمند  نظام  عنوان یک  به  ایران  اسالمی  با جمهوری 
بیاید و این نتیجه رشادت مردم و خون شهدای کشورمان است. 
جمشیدیان با اشاره به این که مسئوالن باید در طراز انقالب باشند 
و انقالبی تالش کنند گفت: امروزه مسئولی که باری از دوش 
مردم بردارد مسئول انقالبی است. سرپرست فرمانداری شهرستان 
دهاقان گفت: دین مسئوالن به نظام و انقالب، خدمت کردن به 
مردم است و این موضوع نه در شعار بلکه به صورت عملی باید 
انجام شود. وی با بیان این که مسائل سیاسی بعد از انتخابات تمام 
می شود گفت: از یک روز بعد از انتخابات همه باید در راستای 
خدمت به مردم قدم بردارند. جمشیدیان تأکید کرد: مئوالن با 

عزم و اراده قوی نهضت خدمت رسانی به مردم را آغاز کنند.

شهردار شاهین شهر خبر داد:

 افتتاح نمایشگاه صنایع دستی بانوان
در شاهین شهر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گفت: احیای »کشاورزی حفاظتی« 
در رفع چالش های این حوزه در بخش منابع آب مؤثر است. سید احمد خاتون آبادی، 
افزود: »کشاورزی حفاظتی« ریشه در سنت پیشینیان ما دارد که در آن میزان سطح زیر 
کشت و تولید بر مبنای ۲ اصل مهم یعنی »تاب آوری منابع تولید«)آب وخاک مناسب 
و کافی( همچنین »امنیت غذایی« خانوار بوده است.وی بابیان اینکه این شیوه تولید را 
»کشاورزی معیشتی« می نامند، افزود: در این روش از انرژی حیوان برای شخم زمین 
بهره می بردند و خاک به اندازه الزم شخم زده می شد، این در حالی است که اکنون 
گاوآهن های متصل به تراکتور، خاک را بطور کامل جابجا می کند که فرسایش پذیری 
در  افزود:  می بخشد.خاتون آبادی  سرعت  را  زراعت  قابل  و  مفید  سطحِی  خاِک 
»کشاورزی معیشتی« کشاورز و عملیات کشاورزی باهدف حفاظت از خاک و آب 
بود، حریم بیشه زار و مراتع رعایت می شد و مدیریت واحدی در زراعت وجود داشت.

وی بابیان اینکه پس از اصالحات ارضی قدرت خوانین کاستی گرفت و روستازاده ها 
از جرگه رعیت خارج و به کشاورز تبدیل شدند، افزود: این استقالل نسبی عیوبی هم به 
دنبال داشت و آن این که واحد زراعی از وسعت یک روستا به مساحت های کوچکی 
به نام مزرعه تقلیل و کاهش یافت و به دنبال آن ارباب قدیم که با یک قنات، آب رسانی 
چند ده را مدیریت می کرد این بار با تکه تکه شدن اراضی و تمکن مالی که داشت 
اقدام به حفر چاه عمیق کرد.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گفت: 
بدنبال این تحول اگرچه به ظاهر زمین تقسیم شده بود اما آب که عامل تعیین کننده در 
بهره وری اراضی کشاورزی بود، تا سالیان متمادی در انحصار کسانی درآمد که توانایی 

حفر چاه عمیق داشتند.
وی افزود: این اولین اقدام غیر حفاظتی و برخالف منابع آب بود که به تدریج و با 
هویت قانونی یافتن مالکیت های ُخرد، آنان از بانک ها برای حفر چاه و تهیه تراکتور و 

نهاده های کشاورزی درخواست وام کردند.
خاتون آبادی ادامه داد: تراکتور با شخم عمیق از عوامل تهدید فرسایش خاک شد و 
از طرفی حفر چاه عمیق و استفاده از کودهای شیمیایی بر کیفیت و بافت خاک تأثیر 

منفی بر جای گذاشت.
استاد دانشگاه و فعال محیط زیست افزود: کودهای ازته به ویژه با تشکیل نیترات موجب 
آلودگی خاک و آب های زیرزمینی و نیز زهکش ها و رودخانه های مجاور مزارع شد.

خاتون آبادی گفت: بذرهای اصالح شده به بیماری های بومی مقاوم نبودند و به این گونه 
مسیر ورود سموم شیمیایِی آفت کش به روستاها باز شد، که همین سموم موجب از بین 

رفتن حشرات مفید نیز شد و تنوع حشرات را با مخاطره جدی روبرو کرد.
استاد دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ادامه داد: حشرات مفید که شکارچیان طبیعی 
آفت ها هستند نیز با مصرف بی رویه سموم شیمیایی از بین می روند و کشاورز مجبور 
می شود سم بیشتری مصرف نماید و درنهایت محصوالت تولیدی نیز آلوده به این 

سموم و بقایای کودهای شیمیایی خواهند شد.
به گفته وی در کشورهای صنعتی که مروج کود شیمیایی و سموم بوده اند جریان تازه و 

رو به رشدی پدیدار گردیده که نقش کشاورزی حفاظتی را بر عهده دارد.
»کشاورزی  پایدار«،  »کشاورزی  مانند  اصطالحاتی  و  روش ها  افزود:  خاتون آبادی 
ارگانیک« و »کشاورزی پرماکالچر«)دایمی( همگی پاسخ هایی به روشهای مخرب 

منابع محیطی و طبیعی و شیوه های کشاورزی صنعتی یا غیر حفاظتی هستند.
»کشاورزی پرماکالچر«)دایمی( بر خالف نظام کشاورزی تک کشتی رایج که در آن با 
به پایان رسیدن فصل زراعی، گیاه میزبان در مزرعه باقی نمی ماند اما در نظام کشاورزی 
پرماکالچر، حضور گونه های گیاهی یکساله و چند ساله سبب تداوم مانایی زیست بوم 

کشاورزی شده و لذا زیستگاه زراعی از تداوم زیستی در طول سال برخوردار است
به گفته وی، جهان و حرفه کشاورزی از بعد از انقالب صنعتی در قرن ۱۸ میالدی تا 

اکنون از سه دوره متفاوت عبور کرده است.
خاتون آبادی افزود: دوره تولید که در زمان پیش و پس از انقالب صنعتی بود، منابع 
محیطی کمتر دستخوش تغییرات عمده و آسیب می شد که هدف، تولید انبوه نبود، که 

این را دوره نخست می نامیم.
وی افزود: دوره دوم بازدهی است که پس از تولید کودهای شیمیایی و بذرهای هیبرید 

اصالح شده تحت نام انقالب سبز از نیمه قرن بیستم تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میالدی بود.
وی دوره کشاورزی پایدار متشکل از کشاورزی ارگانیک و پرماکالچر از دهه ۱۹۹۰ 

میالدی تا زمان حاضر را دوره سوم این تحوالت برشمرد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گفت: بشر امروز راه چاره ای جز 
این ندارد که به کشاورزی پایدار و حفاظتی روی آورد، چرا که حفاظت از منابع 
خاک، آب، جنگل و مرتع و تولید خوراک و محصوالت سالم از مهمترین پیامدهای 

کشاورزی حفاظتی است.
این استاد دانشگاه، بابیان اینکه کشاورزی ارگانیک در شرایط گلخانه ای هم میسر 
است، افزود: به عنوان مثال درروش بیولوژیک )غیر شیمیایی( برای مبارزه با آفت شته، 
ازحشرات شکارچی مانند کفشدوزک و نوعی زنبور پارازیتویید استفاده می شود که 
در آن شفیره در شکل برچسب یا نوارچسب به اندازه دو بندانگشت به حالت پرس شده 
و متراکم به ساقه ها و برگهای گیاه آویخته می شود و با دما و رطوبت محیط به زنبور 

کامل تبدیل و سپس در بدن شته تخم گذاری می کند.
خاتون آبادی به راهکارهای ایجاد کشاورزی حفاظتی در ایران و در شرایط اصفهان 
نیز اشاره و بیان کرد: مراکز دانش بنیان باید همانند کشورهای پیشرفته به فکر تولید 
و برندسازی این حشرات مفید باشند که هم اشتغال زایی و درآمدزایی دارد و هم 

جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی خواهد بود.
به گفته وی؛ کارگاه های ساخت و توزیع ماشین آالت مناسب و کوچک مقیاس که 

کمترین اثر منفی را روی ساختار خاک بر جای می نهند باید ایجاد و گسترش یابد.
روش  به عنوان  قنوات  افزود  نجف آباد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
حکمرانی پایدار آب در مناطق گرم و خشک که اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی دارند باید 
احیا و مرمت شوند. به گفته وی، شیوه های سنتی آبیاری و نیز سازوکارهای تأمین آب 
سطحی از طریق احیای رودخانه های خشک باید در اولویت قرار گیرد تا از این طریق 
آبخوان ها دوباره تغذیه و پرآب شوند و فشار بهره برداری از آب زیرزمینی و استفاده از 
چاه عمیق کاهش یابد. وی تصریح کرد: باید در اقدام فوری چاه های غیرمجاز پلمب 
شوند و بر روی چاه های مجاز کنتور نصب گردد تا جلوی پمپاژهای غیرقانونی و 

ویرانگر برای محیط زیست گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد:

احیای »کشاورزی حفاظتی« در رفع 
چالش های این حوزه مؤثر است

گفت و گو

مسوول بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: شهدا جهادگران تبیین 
هستند و اگر بخواهیم در راستای تحقق جهاد تبیین گام برداریم باید شهدا 
را الگوی خودمان قرار دهیم. سید هادی انوری در مراسم یادواره شهدای 
برگزاری  اهداف  از  افزود: یکی  بیابانک  و  دانشجویی شهرستان خور 
این یادواره ها آشنایی بیشتر نسل جوان بافرهنگ ایثار و شهادت و انتقال 

آرمان های شهدا است.
وی گفت: دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال تحریف حقایق انقالب 
اسالمی است و پاسداری از انقالب اسالمی با جهاد تبیین ضروری است 

چراکه جهاد تبیین خنثی کننده تالش دشمن در تحریف حقایق است.
مسوول بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: همگان ازجمله دستگاه های 

اجرایی، نهادها و مسووالن باید دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را برای 
مردم بازگو کنند و روحیه جهاد تبیین را گسترش داد.

مسوول بسیج دانشجویی استان اصفهان بیان داشت: ما عالوه بر اینکه 
قدرت برتر نظامی در منطقه هستیم حتی ابرقدرت های جهان را هم به 
چالش کشیده ایم و هر وقت دشمن قصد حمله با ایران اسالمی را داشت 
با شکست روبرو شد. انوری افزود: امروز شاهد پیشرفت ایران اسالمی در 
تمامی عرصه ها هستیم و این عزتمندی و اقتدار به برکت خون شهدا است.

وی در دیدار با خانواده شهید واالمقام حسین مقیمی از شهدای دفاع 
مقدس خور و بیابانک گفت: امروز عزت، اقتدار ایران اسالمی از برکات 
خون شهدا است. مسوول بسیج دانشجویی استان اصفهان بیان داشت: 

ایثار و ازجان گذشتگی شهدای  امنیت و آرامش امروز کشور مرهون 
واالمقام و صبر و استقامت خانواده معظم شهداست.

روح اهلل خادمی، محمد مولوی، محمود وکیلی، سید ابوالحسن عبادی، 
مجتبی طاهری و عباس کوهی از شهدای دانشجویی شهرستان هستند.

شهید حسین مقیمی در ۱۷ سالگی در عملیات کربالی پنج سال ۶۵ به 
شهادت رسید. شهرستان خور و بیابانک ۱۱۹ شهید تقدیم انقالب اسالمی 
کرده است این شهرستان با ۱۲ هزار کیلومترمربع وسعت و ۲۰ هزار نفر 
جمعیت دارای سه شهر، ۳۲ روستا، یک بخش مرکزی و سه دهستان در 
۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز اصفهان واقع است که ۳۰ درصد از جمعیت 

شهرستان در روستاها ساکن هستند.

مسوول بسیج دانشجویی استان اصفهان در شهرستان خور و بیابانک:

شهدا جهادگران تبیین دیروز، امروز و فردا هستند

گزارش تصویری

استاندار اصفهان گفت: ورزشگاه نقش جهان مجموعه ای است 
در  اصفهان  استان  ممتاز  مزیت  و  افتخار  سبب  روزها  این  که 
سطوح ملی شده و در صورت تکمیل فازهای نهایی می تواند به 
عنوان یک ظرفیت مؤثر برای کشور در عرصه های بین المللی نیز 

راهگشا و کارآمد باشد. سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان با 
حضور در ورزشگاه نقش جهان، ضمن بازدید از این مجموعه 
و همچنین مجموعه های ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه سپاهان با تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر، خاطرنشان کرد: 

ورزشگاه نقش جهان مجموعه ای است که این روزها سبب افتخار 
و مزیت ممتاز استان اصفهان در سطوح ملی شده و در صورت 
تکمیل فازهای نهایی می تواند به عنوان یک ظرفیت مؤثر برای 

کشور در عرصه های بین المللی نیز راهگشا و کارآمد باشد.

استاندار اصفهان با حضور در ورزشگاه نقش جهان:

ورزشگاه نقش جهان افتخار و مزیت ممتاز استان اصفهان است



 Head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak and 
Armenia’s Deputy Econo-
my Minister Narek Teryan 
stressed the need for expan-
sion of economic ties and re-
moving barriers in the way of 
trade exchanges in a meeting 
on Tuesday.
The meeting was also attend-

ed by Armenia’s new Ambas-
sador to Tehran Arsen Avag-
yan, the TPO portal reported.
In this meeting, Peyman-Pak 
referred to some of the 
measures taken by the Trade 
Promotion Organization to 
facilitate trade between Iran 
and Armenia including ap-
pointing a new commercial 
attaché and negotiating for 

opening a trade center in Ye-
revan.
He further stressed the 
existing opportunities for 
developing trade relations 
between the two countries 
considering Armenia’s privi-
leged position for trade with 
the Eurasian Economic Union 
(EAEU).
The official also stressed 

the need to increase the ex-
change of trade delegations, 
ministerial visits, and the 
active presence of the two 
sides’ companies and traders 
in each other’s exhibitions as 
well as the use of the capac-
ity of free trade zones on the 
borders of the two countries.
Narek for his part welcomed 
the TPO head’s proposals for 
increasing the exchange of 
business delegations, min-
isterial visits, face-to-face 
meetings of businessmen, 
and the effective operation 
of the Iran trade center in 
Armenia and expressed his 
readiness to facilitate the 
implementation of joint pro-
jects of Iranian companies in 
Armenia.
He also welcomed the recent 
improvements in the activi-
ties of the two countries’ in-
dustrial and mining working 
group for facilitating trade 
cooperation between the two 
countries.
Elsewhere in this meeting, 
Avagyan also raised some 
issues and challenges re-
lated to the development of 
economic relations between 

the two countries, which 
were decided to be put on 
the agenda of the specialized 
working group on coopera-
tion between the two coun-
tries.
As long-lasting trade part-
ners, Iran and Armenia have 
been taking new steps to 
boost the volume of econom-
ic exchanges between the 
two countries.
Back in November 2021, the 
head of Iran-Armenia Joint 
Chamber of Commerce and 
Industry said the two coun-
tries plan to establish a joint 
industrial park in the near 
future.
Hervik Yarijanian said the two 
sides also have the potential 
to cooperate in other fields 
like banking, finance, agri-
culture, and extraterrestrial 
farming.
“We are negotiating with Ar-
menian authorities to provide 
the necessary basis for the 
two sides’ businessmen to 
be able to invest and produce 
goods together with the aim 
of gaining access to more 
distant markets such as Eu-
rope and Canada,” he said.

Tehran, Yerevan stress expansion of trade ties

National Museum 
of Iran to exhibit 
Kerman artifacts
A cooperation agreement 
was signed between the Na-
tional Museum of Iran and 
Kerman Province’s Cultural 
Heritage, Handicraft and 
Tourism Organization on the 
sidelines of the 15th Inter-
national Tourism Exhibition 
held in Tehran from Jan. 
29-Feb. 1, said the director 
general of the organization.
Fereydoun Fa’ali added that 
the agreement was made in 
an effort to develop interde-
partmental cooperation in 
Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Ministry.

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

Jalal Al-e Ahmad 
Literary Awards 
Announces Win-
ners

Iran’s 14th edition of Jalal 
Al-e Ahmad Literary Awards 
event wrapped up with the 
works selected in Novels, 
Short Story, Documentary 
and Literary Critique, Best 
Editor, and Other View parts.
The Jalal Al-e Ahmad Liter-
ary Award is an Iranian liter-
ary award presented yearly 
since 2008. Every year, an 
award is given to the best 
Iranian authors on the birth-
day of the renowned Persian 
writer Jalal Al-e Ahmad.
The closing ceremony held 
on Tuesday evening, attend-
ed by the Minister of Cul-
ture and Islamic Guidance, 
Mohammad-Mehdi Esmai-
li, and the nominees were 
awarded in each part.

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

Iran Invincible in 
World Cup 2022 
Qualifiers

Iran’s national football team 
or Team Melli has beaten 
the UAE 1-0 in Tehran’s 
Azadi Stadium, extending 
its winning streak in the 
2022 World Cup qualifiers. 
Iran, which has already won 
the ticket to the World Cup 
finals in Qatar, netted one 
minute before the end of the 
first half time.
Alireza Jahanbakhsh’s cross 
found Ali Qolizadeh in the 
box whose header hit the far 
post and Mehdi Taremi sent 
the rebound in with a left 
drive. Five minutes into the 
second half, the referee sent 
off Sadeq Moharrami for his 
second bookable foul, re-
ducing Team Melli’s squad 
to 10. This however did not 
help the UAE and they left 
Iran empty-handed. The win 
pushed to 22 the points of 
Group A’s leader Iran.

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

25 players invit-
ed to Iran bas-
ketball team for 
2023 FIBA World 
Cup Qualifiers

Iran national basketball 
team head coach Mostafa 
Hashemi invited 25 players 
to the team for two match-
es against Kazakhstan and 
Syria in the 2023 FIBA Bas-
ketball World Cup Asian 
Qualifiers.
Iran are scheduled to meet 
Kazakhstan on Feb. 24 in the 
2023 FIBA Basketball World 
Cup qualification Group D 
in Tehran. Hashem’s men 
will play Syria three days 
later. Iran sit top of the 
group with two wins over 
Bahrain.

Issues related to 
workforce training 
discussed at TCCI-
MA meeting
The 13th meeting of the Tehran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA)’s Business Environ-
ment Improvement Committee 
was held on Wednesday dur-
ing which issues related to the 
training of capable workforce 
for industrial units were dis-
cussed.
The attendees of the meeting 
stressed the need for the co-
operation of public educational 
institutions like Iran Technical 
and Vocational Training Organ-
ization, and Academic Center 
for Education, Culture and Re-
search with the private sector 
institutions for training capable 
workforce, the TCCIMA portal 
reported.
During the gathering, the par-
ticipants expressed their views 
and opinions on the mentioned 
subject, and Mohammad-Reza 
Najafi-Manesh, head of the 
TCCIMA Business Environ-
ment Improvement Commit-
tee, underlined the importance 
of skill-based training for the 
workforce and noted that public 
educational institutions along 
with private ones like Takapou 
Business School and TCCIMA 
Training Institute can provide a 
good platform for training edu-
cated and skilled workforce.
Furthermore, it was decided 
that the representatives of 
these educational institutions 
in the government and the pri-
vate sector communicate with 
each other in order to examine 
the ways for cooperation in 
training and preparing the labor 
force needed by the production 
sector.

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

Iranian minister 
calls for improving 
economic develop-
ment among ECO 
states

Iranian Minister of Roads and 
Urban Development Rostam 
Qassemi said infrastructural 
development, updating trade 
and transit procedures, and 
increasing traffic are necessary 
for improving economic devel-
opment in the Economic Co-
operation Organization (ECO) 
region.
Speaking at the 11th ECO Min-
isterial Meeting on Transport 
held virtually on Wednesday 
in Turkey, Qassemi called for 
accelerating the implementa-
tion of a project for a common 
gateway known as ‘ECO Gate 
Project’ among ECO member 
states

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

Iran to modernize 
airports with Rus-
sian, Chinese help

An official said Iran plans to 
expand and refurbish its air-
ports according to international 
standards, with the help of Chi-
na and Russia.
“Projects will be for the next 
20-25 years because existing 
airports will meet the needs 
of the industry for the next 15 
years, but in the long run we 
need a number of world class 
international airports,” said 
Managing Director of Iran Air-
ports Company (IAC) Siavash 
Amirmokri.
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Some 468 industrial and mining pro-
jects worth 626 trillion rials (about 
$2.2 billion) are scheduled to be in-
augurated in Iran during the Ten-Day 
Dawn (February 1-11), which marks 
the 43rd anniversary of the Islamic 
Revolution, Deputy Industry, Min-
ing, and Trade Minister Mehdi Niazi 
announced.
According to Niazi, the mentioned 
projects are going to create direct 
job opportunities for over 22,800 
people across the country, IRNA 
reported.
Niazi said 172 of the mentioned pro-
jects are large-scale industrial and 
mining projects which will benefit 
the country at a national level.
Most of the said projects will be put 
into operation in East Azarbaijan, 
Khorasan Razavi, Yazd, and Alborz 
provinces, the official said.
Of the total number of projects ready 
to be inaugurated, 296 are related 
to the small and medium-sized en-
terprises (SMEs) that have been es-
tablished with a total investment of 
about 2.6 trillion rials (about $93.1 
million) and will create jobs for about 
5,800 people, Niazi added.
Every year, during the Ten-Day Dawn 
celebrations, which mark the victo-
ry of the Islamic Revolution in Iran, 
numerous infrastructure projects are 

inaugurated or commenced to mark 
the development of the country after 
the revolution.
Last week, Transport and Urban De-
velopment Ministry had announced 
the plan for the inauguration of nu-
merous port development, maritime, 
and transport projects during the 
Ten-Day Dawn.
The mentioned projects include 
484 transport projects with a total 
investment of 60.42 trillion rials 
(about $214.6 million), 53 railway 
projects valued at 26.72 trillion rials 
(about $94.92 million), and 19 mar-
itime and port development projects 
worth 6.8 trillion rials (about $24.15 
million).
Agriculture Ministry also plans to in-
augurate 1,969 water and soil pres-
ervation projects across the country 
during the mentioned 10 days.
According to Deputy Agriculture 
Minister Alimorad Akbari, the men-
tioned projects include the imple-
mentation of modern irrigation 
systems in 21,000 hectares of farm-
lands, conducting 2,200 hectares 
of irrigation and drainage sub-net-
works, reviving and improving over 
2,000 hectares of paddy fields, as 
well as implementing drainage sys-
tems on 4,500 hectares of land and 
excavating 182 kilometers of canals.

468 industrial, mining projects to be 
inaugurated during Ten-Day Dawn

A review of the latest statistical data 
released by the Statistical Center of 
Iran (SCI) shows that Qom province 
with 38.5 percent and Tehran province 
with 39.1 percent recorded the lowest 
inflation rates in the twelve-month pe-
riod ended on January 20.
The highest 12-month inflation rate is 
related to Kohgilouyeh-Boyerahmad 
province with 50 percent, according 
to the SCI’s statistics. The Statistical 
Center of Iran (SCI) has put the aver-
age inflation rate in the twelve-month 
period ended on January 20, which 
marks the end of the tenth Iranian 
calendar month Dey, at 42.4 percent, 
falling one percent from the figure for 
the twelve-month ended to the ninth 
month. SCI has put the country’s 
point-to-point inflation rate at 35.9 
percent in the tenth month of this 
year, which means families have paid 
an average of 35.9 percent more for 
purchasing the same package of com-
modities and services in that month, 
compared to the same month in the 
previous year. The point-to-point infla-
tion rate has risen 0.7 percent in com-
parison to the figure for the preceding 
month. The point-to-point inflation 
rate for urban households was report-
ed to be 35.8 percent, which is 0.8 
percent more than the figure for the 
previous month. The figure was 36.5 
percent for the rural households, with 

0.3 percent rise from the figure for the 
previous month. The Statistical Center 
of Iran had put the inflation rate in the 
twelve-month period ended on March 
20, 2021 (the end of the previous Ira-
nian calendar year) at 36.4 percent, 
rising 2.2 percent from the figure for 
the twelve-month period ended on the 
last day of the preceding year.
In late November 2021, the head 
of Iran’s Budget and Planning and 
Budget Organization (PBO) had said, 
“Considering the recent data provid-
ed by the Statistical Center of Iran 
(SCI) the inflation is expected to be 
curbed in the next Iranian calendar 
year (begins in March 2022).” “No 
money creation has taken place in 
the last three months, and a recent 
report by the Statistics Center of Iran 
shows that inflation is declining, these 
are indications that the inflation could 
be curbed by the next year,” Masoud 
Mir-Kazemi said at the time. Referring 
to the current economic problems, 
the PBO head stated: “The problem 
of people today is livelihood, busi-
ness situation, household income, 
and inflation, and solving problems in 
these areas is one of the tasks of the 
Planning and Budget Organization. 
Over the three-month, since the 13th 
government took office, PBO’s priority 
has been economic stability to restore 
confidence in the economy.”

Qom, Tehran record lowest inflation rate

Iran national basketball team head 
coach Mostafa Hashemi invited 25 
players to the team for two match-
es against Kazakhstan and Syria in 
the 2023 FIBA Basketball World Cup 
Asian Qualifiers.
Iran are scheduled to meet Kazakh-

stan on Feb. 24 in the 2023 FIBA Bas-
ketball World Cup qualification Group 
D in Tehran. Hashem’s men will play 
Syria three days later.
Iran sit top of the group with two 
wins over Bahrain.
Iran squad:

Amirhossein Azari, Matin Aghajan-
pour, Jalal Aghamiri, Mohammad 
Jamshidi, Hamed Haddadi, Mo-
hammad Hassanzadeh, Navid Kha-
jehzadeh, Saeid Davarpanah, Ehsan 
Dalirzahan, Amirhossein Rezaeifar, 
Navid Rezaeifar, Keyvan Riaei, Ar-

man Zangeneh, Behshad Arabzadeh, 
Asghar Kardoust, Arsalan Kazemi, 
Mehdi Kamrani, Sajad Mashayekhi, 
Hossein Mokarian, Salar Monji, Mey-
sam Mirzaei, Mohammadsina Vahe-
di, Amirhossein Yazarloo, Behnam 
Yakhchali, Mohammad Yousefvand

25 players invited to Iran basketball team for 2023 FIBA World Cup Qualifiers



As announced by a provincial official, 
2.533 million tons of basic commodities 
have been imported to Iran through Sha-
hid Rajaee port, in the northern Hormoz-
gan province, during the first ten months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 2022).
Masoud Doshvargar, the director-gener-
al of Grain and Commercial Services De-
partment of Hormozgan Province, said 
that since the beginning of this year, 92 
ships carrying basic goods have docked 
in the port of Hormozgan and their car-
goes have been stored and unloaded for 
transportation and storage.
Two months ago, the head of Ports and 

Maritime Organization (PMO) had an-
nounced that unloading of basic goods 
at the port of country had risen 25 per-
cent in the current Iranian calendar year, 
as compared to the previous year.
The highest amount of import of basic 
goods was related to Imam Khomeini 
port (in southwestern Khuzestan prov-
ince), Ali-Akbar Safaei noted.
“We unload the basic goods in the short-
est time and we do not have to worry 
about the supply of the basic goods”, the 
official added.
Enjoying the most modern container 
terminals and port equipment, Shahid 
Rajaee accounts for 85 percent of the 

total loading and unloading at the Iranian 
ports.
Given its significant role in the country’s 
import and export of products as well as 
transit and transshipment via Iran, the 
development of Shahid Rajaee Port has 
been among the most important devel-
opment projects in the country.
In late December last year, Iranian Ports 
and Maritime Organization signed six 
memorandums of understanding (MOU) 
with domestic companies for investing 
100 trillion rials (about $355.8 million) 
plus €800 million in development pro-
jects of Shahid Rajaee port’s hinterland.
The mentioned investments will be made 
in a variety of projects including zinc, 
lead, manganese, and copper factories, 
the construction, and development of 
industrial components and parts pro-
duction units, development and integra-
tion of the existing industrial units in the 
area, construction of an alumina refinery, 
as well as the construction of container 
manufacturing units.
Implementation and construction of pro-
duction units in Shahid Rajaee Port will 
make this port a center for value-added 
production and a logistics center, which 
will upgrade the port’s level to the third 
generation and significantly reduce 
transportation and storage costs.

Some Stress-Relieving Toys That’ll Fit on Your Desk

Al-Kaf chosen to officiate Iran v UAE: 
2022 WCQ

Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf was cho-
sen as referee of the Iran and UAE match 
in the 2022 World Cup qualifier.
The 39-year-old Omani referee will be 
assisted by his countrymen Rashid al 
Ghaithi and Abu Bakar Salim Mahad Al 
Amri in this match. Al-Kaf has been a full 
international for FIFA since 2010.
The match is scheduled to be held on 

Tuesday in Tehran’s Azadi Stadium.
Dragan Skocic’s team booked their place 
in Tehran’s Azadi Stadium on Thursday 
as the first Asian team.
The UAE have a chance to finish the 
Group A as the third-placed team.
The two third-placed teams will play a 
single match and the winner advance to 
the inter-confederation play-offs.
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Over 2.5m tons of basic goods 
imported via Shahid Rajaee port in 10 months

TEDPIX loses 
26 points on 
Wednesday

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), lost 26 points on Wednesday.
As reported, the index closed at 1.301 million 
points, while over 7.705 billion securities worth 
41.226 trillion rials (about $146.7 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index lost 927 points, and the 
second market’s index dropped 2,981 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 Mobar-
akeh Steel Company, Bandar Abbas Oil Refin-
ing Company, Isfahan Oil Refinery, Iran Kho-
dro Company, Saipa Company, and National 

Iranian Copper Company were the most widely 
followed ones.
The Money and Capital Market Committee of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) hosted a meeting 
with Securities and Exchange Organization 
(SEO) Head Majid Eshqi on January 30 to dis-
cuss the capital markets’ current issues and 
challenges.
The meeting was attended by the members of 
the mentioned committee as well as the repre-
sentatives of some of the companies active in 
the stock market.
Lack of sufficient training for shareholders, fa-
cilitating the entry of new companies into the 

stock market, offering bonds by the capital 
market instead of banks to provide fixed and 
working capital for production units, acceler-
ating 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 im-
portant issues pointed out by the businessmen 
and officials attending the mentioned meeting.
On January 22, Head of Iran’s Capital Market 
Development and Stabilization Fund Amir-Mah-
di Sabaei said that part of the allocations by the 
National Development Fund (NDF) has been 
deposited into the stabilization fund to support 
the stock market.
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Government Economic Coordina-
tion Headquarters, in a meeting 
on Wednesday, approved a pro-
posed plan for supporting do-
mestic production and eliminating 
barriers in this regard, the portal 
of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) reported.
Chaired by President Ebrahim 
Raisi, the mentioned meeting also 
dealt with various issues regard-
ing the regulation of the basic 
goods market.
During the meeting, a report on 
the situation of the major food-
stuff market was presented, which 
was approved by President Raisi.
Raisi further asked Agriculture 
Minister Seyyed Javad Sadati-Ne-
jad to take the necessary meas-
ures for managing the price of 
foodstuff items.
The attendees also approved the 
government’s proposed package 
that is aimed at removing ob-
stacles and supporting the pro-
duction and service sectors after 
several review sessions and it was 

decided to review it immediately 
in a cabinet meeting to be notified 
to the executive bodies for imple-
mentation after finalizing.
This package includes removing 
barriers to production, supporting 
Small and Medium-sized Enter-
prises (SMEs), and providing fi-
nancial facilities to manufacturing 
and service enterprises.
Supporting domestic produc-
tion has become a major goal of 
the Iranian government over the 
past two years as the Leader of 
the Islamic Revolution Seyed Ali 
Khamenei has repeatedly stressed 
the need for promoting domestic 
production and cutting reliance on 
foreign sources.
Earlier in January, the Iranian 
parliament (Majlis) had also ap-
proved the general outlines of a 
bill on supporting the country’s 
factories and production units.
The mentioned bill was approved 
after the parliament’s Industries 
and Mining Committee presented 
a report on the mentioned bill to 
the parliament.

You know what they say: All work and no play 
makes for a very cranky employee.
But how many people actually have opportuni-
ties for play on the job? Besides, of course, the 
lucky few people who work at companies that 
have basketball courts, ping-pong tables, and 
video games in the office.
So, because I believe every worker deserves at 
least one desk toy that helps him or her relieve 
stress and get back on track, I’ve compiled the 
ultimate list of gadgets and gizmos that’ll keep 
you entertained for hours. OK, maybe don’t 
play with them for hours (or else we’ll both get 
in trouble).
Magnetic Dinosaur Sculpture
Stack them up to create a true work of art—or 
just a jumble of animals.
Mini Buddha Board
This device is one of the popular anti-stress 
toys that calms the soul. You must have had 
the experience of aimless calligraphy in the 
margins of booklets and books. This calms the 
mind. Now, if you have a small board on which 
you can draw as many lines as you want, it is 
light for light. is not? Confession: I have one of 
these on my desk, and it’s the most amazing 

toy. You don’t have to be afraid to doodle what 
you wish (no matter your artistic abilities), be-
cause it fades as soon as you start drawing.
Chinese Meditation Balls
Rolling these between your fingers is both 
refreshing and produces a soothing sound to 
calm your nerves.
Jeliku Puzzle

This little puzzle will distract you just enough to 
refocus and relax.
Crazy Aarons Thinking Putty
You’re never too old to play with putty—and 
not only that, it’s great for thinkers.
Scalp Massager
Have you noticed that when we are immersed 
in our own thoughts, we constantly cut our 

hands between our hair (of course, bald friends 
are deprived of this possibility). Playing with 
hair and massaging the scalp seems to be a 
way to relieve anxiety. Is not that so? Now if 
you have a scalp massager (this option also 
applies to bald friends), we can easily mas-
sage the scalp. By doing this, we can both re-
lax and speed up the blood circulation in that 
area.
This Annoying Life: A Mindless Coloring Book 
for the Highly Stressed
Coloring is a relaxing activity and relieves anx-
iety for a while. Coloring different shapes is a 
very good idea, but it is better when you move 
the colored pencils on the screen and paint the 
shapes arrogantly and sloppily without binding 
yourself to the colors coming out of the differ-
ent shapes of the book. Believe that you get 
away with a lot of stress.
Kneadable Eraser
For those who are always chewing on pencils 
or peeling off labels in anxious moments, these 
erasers will survive through all your bad habits.
Fingerboard
Another throwback that’ll keep you (and your 
fingers) entertained for way too long.

Govt. approves 
plan to support domestic production

468 industrial, min-
ing projects to be 
inaugurated during 
Ten-Day Dawn
Some 468 industrial and mining 
projects worth 626 trillion rials 
(about $2.2 billion) are sched-
uled to be inaugurated in Iran 
during the Ten-Day Dawn (Febru-
ary 1-11), which marks the 43rd 
anniversary of the Islamic Revo-
lution, Deputy Industry, Mining, 
and Trade Minister Mehdi Niazi 
announced.
According to Niazi, the men-
tioned projects are going to cre-
ate direct job opportunities for 
over 22,800 people across the 
country.

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

Indigenous knowl-
edge a way to pro-
tect valuable wet-
lands
Construction of qanats and dams 
have long been used in Iran to 
manage water resources and 
wetlands, which have been for-
gotten for several years. Experts 
believe that we can manage wa-
ter resources and wetlands well 
by relying on local knowledge.
Iran is rich in terms of having a 
variety of wetlands due to its cli-
matic diversity. In the world, the 
total number of wetlands is clas-
sified into 42 types, of which 41 
types exist in the country.

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

Iran president voic-
es hope for develop-
ment of cooperation 
with China in all 
fields
Iranian President Ayatollah 
Seyed Ebrahim Raisi on Tues-
day expressed hope to see the 
strengthening of ties between 
Tehran and Beijing in all fields.
In a congratulatory message on 
the Chinese New Year to the Pres-
ident of the People’s Republic of 
China, Xi Jinping, Ayatollah Raisi 
expressed his satisfaction that at 
the beginning of the new year, 
the two nations have entered the 
second fifty years of diplomatic 
relations and the implementation 
of a 25-year comprehensive co-
operation program.
“I would like to offer my sin-
cerest congratulations to Your 
Excellency and the proud people 
of the People’s Republic of Chi-
na on the spring festival and the 
Chinese New Year. I am glad that 
at the beginning of the new year, 
the two nations have entered the 
second fifty years of diplomatic 
relations and the implementation 
of a 25-year comprehensive co-
operation program has been an-
nounced,” the Iranian president 
told his Chinese counterpart in 
the message, according to the 
official website of the Iranian 
presidency.
He added, “I hope that in the 
light of mutual political trust and 
working together with his Chi-
nese counterpart, the develop-
ment and deepening of bilateral 
regional and international coop-
eration in all areas, especially the 
common interests of developing 
countries would be witnessed.”
The Iranian president conclud-
ed, “Undoubtedly, under Your 
Excellency’s wise leadership, the 
world will witness the success-
ful holding of the Beijing Winter 
Olympics this year. I wish Your 
Excellency health and success, 
and the friendly nation of the 
People’s Republic of China pros-
perity and felicity.”

Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran Hos-
sein Amir Abdollahian has sent a message congratulating Wopke 
Hoekstra on his appointment as Minister of Foreign Affairs of the 
Kingdom of the Netherlands.
In the message, Amir Abdollahian expressed confidence that 
based on the four-hundred-year history of relations as well as 
different opportunities for cooperation in political, economic, cul-
tural, scientific and technological fields, the Islamic Republic of 
Iran and the Kingdom of the Netherlands can strengthen friendly 
relations in an atmosphere of mutual respect and interests, the 
Iranian foreign ministry said in a press release on Tuesday.

Iran FM 
congratulates 
new Dutch 
top diplomat 
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 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: باید به سمت صنایع با فناوری های برتر و 
کم مصرف در زمینــه آب و انرژی حرکت کنیم 
و اســتفاده از صنایع آب بَر و انرژی بَر در استان 

محدود شود.
محمد جواد بگی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
این استان امروز با محدودیت منابع آبی، آلودگی 
هوا و فرونشســت مواجه اســت افزود: سیاست 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، ایجاد 
زیرساخت حرکت به سمت صنایع پاک و فناوری 
برتر است. وی اظهار داشت: یکی از سیاست های 
استان اصفهان ایجاد شهرک های صنعتی برای 
ایجاد زنجیره ارزش بر اســاس مزیــت و منابع 

طبیعی و محلی استان است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست شرکت شهرک های 
صنعتی در ســال ۱۴۰۰ مبتنی بر این شد که 
پالک هــای باقیمانــده در شــهرک ها فقط به 
واحدهای دانش بنیان واگذار شــود که به نوعی 

حمایت ویژه از این واحدها محسوب می شود.
بگی گفت: سهم آالیندگی ۷۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی استان اصفهان با بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ 
واحد صنعتی به اندازه یکی از واحدهای صنعتی 

ملی و بزرگ این خطه نیست.
وی افزود: حجم اشتغال مستقیم صنایع موجود 
در شهرک های صنعتی این استان بیش از ۱۵۰ 
هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم آنها بیش از ۵۰۰ 

هزار نفر است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: پیش از این اجازه مشوق دادن در 
شهرک فناوری را داشتیم و سرمایه گذاران فناوری 
که قصد داشتند در دیگر شهرک ها مستقر شوند 
هیچگونه تفاوتی با دیگر سرمایه گذاران نداشتند.

بگی ادامه داد: اما در زمینه حمایت از واحدهای 
دانش بنیان و فناور در سال ۱۴۰۰ با پیشنهادی 
که به سازمان ارسال کردیم و مجمع عمومی این 
شرکت پذیرفت که زمین هایی که در قالب مزایده 
در شهرک های تقاضا محور واگذار می کردیم به 

واحدهای دانش بنیان ارائه کنیم.
بگی با اشــاره به اینکه تا امروز حدود ۱۸ قرارداد 
جدید اســتقرار واحدهای دانش بنیــان از این 
طریق در شهرک های صنعتی استان انجام شده 
است، گفت: در ۳۰ سال گذشته ۳۰ واحد دانش 
بنیان در شهرک ها ایجاد شده بود که در یک سال 
گذشته تا امروز ۱۸ واحد دانش بنیان راه اندازی 

شده است.
به گفته وی این موضوع نشــان می دهد که این 
سیاست موجب جذب واحدهای دانش بنیان در 

شهرک های صنعتی شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان با توجه به استقبال سرمایه گذاران برای 

ایجاد واحدهای کوچک و متوسط در سال جاری 
برنامه ایجاد و توسعه فاز عملیاتی را به میزان یک 
هزار و ۲۶۹ هکتار برنامه ریزی کرد، اضافه کرد: 
این مقدار برابر مجموع توسعه مراحل عملیاتی 

شهرک های صنعتی سایر استان هاست.
بگی با بیان اینکه توســعه شــهرک های جدید 
با مشــکل کم آبی اصفهان در تناقض اســت، 
خاطرنشان کرد: شهرک های جدید بر سه مبنا 
ایجاد می شود و در این زمینه شهرک های صنعتی 
جدید باید برای تأمین آب نسبت به خرید پساب 

شهرهای مجاور اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در ایــن زمینه تا امروز ۶۱۶ لیتر 
تفاهم نامه اجرای شبکه پســاب درون شهری و 
ایجاد سیســتم تصفیه خانه و استحصال برای 
۱۲ شــهرک امضا شــده اســت که این میزان 
سرمایه گذاری به ارزش سه هزار میلیارد تومان 

در بازه زمانی پنج ساله انجام می شود.
وی گفت: با این اقدام می توان استفاده از آب های 
ســطحی و زیرزمینی را به کمترین حد ممکن 
برسانیم و معضل جمع آوری پســاب شهرها را 

برطرف کنیم.
بگی افزود: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
در ۲ سال گذشته رکورد واگذاری زمین را از نظر 
تعداد و مساحت در استان و کشور شکست و با 
ایجاد ۱۰ شهرک، بیشترین تعداد ایجاد شهرک 
را در سطح کشور داشت. وی با معرفی شهرک ها 
و ناحیه های صنعتی جدیــد در اصفهان، افزود: 
شهرک صنعتی سه کاشان به مساحت ۱۵۱ هکتار 
برای استقرار صنایع فناوری برتر، ناحیه تخصصی 
ماهیان زینتی به مساحت ۴۹ هکتار با پیشرفت 
۷۰ درصدی به منظور خروج تولیدکنندگان ماهان 
زینتی از شهر کاشان به لحاظ مسائل بهداشتی و 
زیستی محیطی، ناحیه صنعتی لنجان به مساحت 
۲۶ هکتار، ناحیه صنعتی زنده رود در لنجان به 
مساحت ۲۶ هکتار، ناحیه صنعتی جندق در خور 
و بیابانک برای صنایع کانی غیرفلزی به مساحت 
۳۰ هکتار و ناحیه صنعتی پادنا در ســمیرم به 

مساحت ۱۶ هکتار برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 
سیب است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان همچنین اظهار داشت: توسعه شهرک 
صنعتی هرند بــرای صنایع نســاجی و غذایی، 
توسعه شــهرک صنعتی کوهپایه به مساحت 
۳۰۰ هکتار، ناحیه صنعتــی جمبزه دهاقان به 
مســاحت ۷۰ هکتار برای صنایع پایین دستی 
فوالد، ناحیه صنعتی ابوزیدآبــاد آران و بیدگل 
برای صنایع غیر نساجی به مساحت ۳۰ هکتار، 
ایجاد شهرک تخصصی فراوری عناصر معدنی و 
غیرفلزی دریاچه نمک قم، ایجاد نخستین شهرک 
تخصصی شیمی پارک در شهرضا با طراحی ۱۷ 
واحد باالدستی و پنج هزار واحد زیردستی، واحد 
شیمی پارک ۲۰۰ هکتاری برخوار در همجواری 
کنارگذر شــرق، ناحیه تخصصی پوشــاک به 
مساحت ۴۰ هکتار شهرســتان برخوار در کنار 
کمشــچه، ایجاد اولین ناحیه تخصصی رمز ارز، 
شــهرک تخصصی عناصر راهبردی در نایین به 
مساحت ۲۰۰ هکتار از جمله طرح های توسعه 
اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر احداث ۱۵ 
شهرک در قالب یک هزار و ۱۳۰ هکتار در استان 
اصفهان در دســتور کار قرار دارد که ۶ شهرک 
مصوبات اجرایی خود را گرفته و ۹ شهرک دیگر 

در دست اقدام است.
بگی گفت: امروز ۱۱ هزار قرارداد در شهرک های 
صنعتی استان وجود دارد که از این تعداد نزدیک 
به هفت هزار واحد به بهره برداری رسیده و یا در 

شرف بهره برداری قرار دارند.
وی افزود: طبق قراردادهایی که در شهرک های 
صنعتی داریم تا امروز برای ۸۰ درصد زمین های 
واگذار شده به سرمایه گذاران اقداماتی انجام شده 
و از این مقدار ۶۵ تا ۷۰ درصــد به بهره برداری 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار داشــت: حدود یــک هزار تا یک 
هزار و ۲۰۰ واحد در این شــهرک ها به مرحله 

نصب ماشین آالت رسیده و با کمک کوچکی از 
طرف مجموعه شرکت شهرک ها به بهره برداری 
خواهند رســید همچنین حدود ۲ هزار قرارداد 
جدید در این شهرک ها وجود دارد که نمی توان 
گفت که بطور صد در صد کننده کار هستند یا 

نیستند.
وی اضافه کرد: حدود یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ 
قرارداد باقی می ماند که این تعداد را بطور کامل 
تعیین تکلیف خواهیم کرد و در هیات های حل 
اختالف قرارداد آنها را فسخ می کنیم و از طریق 

مراجع قضایی اقدام به خلعید آنها خواهیم کرد.
بگی گفت: در این بین حدود ۲۰۰ نفر هم وجود 
دارند که زمین را بابت فروش دریافت کردند که 
به محض اینکه متوجه شویم شخصی زمین را با 
این منظور گرفته، بدون هیچ درنگی و حتی در 
صورتیکه در حد اسکلت سوله هم باشد قراردادش 

را فسخ می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آســیب های زیادی در این 
مسیر به ما وارد شده و شخصی که در سال های 
گذشته حدود هشت پالک زمین در شهرک های 
صنعتی برای داللی خریداری کرده بود، خلعید 

شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان تصریح کرد: در سال های گذشته انواع 
آسیب به سیستم شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان وارد و نامه های بسیاری به دستگاه های 
قضایی، نظارتی و استانداری و دفتر مقام معظم 
رهبری و دفتر ریاست جمهوری و بازرسی نوشته 

شده است.
وی ادامه داد: پالک هایی که خلعید شــده به ۲ 
صورت واگذار می شود یا بصورت واگذاری به واحد 
فعال مجاور در راستای توسعه و یا به واحدهای 
دانش بنیان در غیر اینصــورت در قالب مزایده 

واگذار می شود.
بگی تاکید کرد: سرمایه گذارانی که پیش از سال 
۱۳۹۶ قرارداد امضا کرده باشند و اقدامات اجرایی 
به احداث سوله منجر نشده باشد بدون هیچگونه 

اغماضی، خلعید می شود.
وی افزود: قراردادهای پس از سال ۱۳۹۶ را هم 
در صورتیکه دیوارکشــی و فونداسیون داشته 
باشند، برای اینکه سوله را بسازند بصورت محدود 
و با برنامه زمانبندی و نظارت به آنها مهلت اعطا 
می شود و سرمایه گذارانی که قصد ادامه فعالیت 
دارند باید به سرعت اسباب فعالیت صنعتی خود را 
مهیا کنند.۷۵ مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی 
در استان اصفهان صادر شده که تاکنون از میان 
آنها ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری 
رسیده اســت.اصفهان با ۱۲ هزار هکتار از نظر 
تعداد و اراضی شهرک های صنعتی مقام نخست 

را در کشور دارد.

06
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: با توجه به نوسان قیمت روزانه 
طال و سکه، معامله گران دچار سردرگمی شده اند که امیدواریم با تدابیر 
بانک مرکزی در راستای ثبات قیمت ها، در روزهای پایانی سال و اعیاد ماه 
رجب شاهد رونق دوباره بازار طال و سکه باشیم. هوشنگ شیشه بران در 
گفت وگو با ایسنا با تحلیل بازار جهانی طال، اظهار کرد: قیمت اونس جهانی 
در معامالت پنجشنبه، ۱۴ بهمن ماه، به ۱۸۰۵ دالر رسید که نسبت به 
روز گذشته تغییر چندانی نداشت. وی گفت: نرخ ارز درصرافی ملی هم با 

افزایش مواجه شد. رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان اضافه کرد: با توجه 
به اخبار مذاکرات وین معامالت در ســطح بازار همچنان در فاز احتیاط 
خرید و فروش می شود، به طوری که قیمت سکه طرح جدید با ۵۰ هزار 
تومان، افزایش به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. وی ادامه داد: قمیت 
سکه طرح قدیم نیز بدون تغییر ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد، 
همچنین قیمت نیم سکه بدون تغییر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و تومان و ربع 
سکه بدون تغییر ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دادوستد شد. شیشه بران 

با بیان اینکه سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
داد وستد شد، ادامه داد: بهای هر گرم طالی ۱۸ عیار اکنون یک میلیون و 
۲۱۴ هزار تومان و قیمت هر مثقال طالی آب شده نیز ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار 
تومان معامله شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسان قیمت روزانه طال 
و سکه، معامله گران دچار سردرگمی شده اند که امیدواریم با تدابیر بانک 
مرکزی قیمت ها به ثبات برسد و آرامش به بازار بازگردد تا در روزهای پایانی 

سال و اعیاد ماه رجب شاهد رونق دوباره بازار طال و سکه باشیم.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 

مطرح کرد؛

سردرگمی معامله گران 
در بازار طال

مدیر شــرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان اصفهان پیرامون 
تهیه و تأمین نهاده های کشاورزی 
در اســتان اصفهــان از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تا دوازدهم بهمن 
ماه می گویــد: متولی تخصصی 
در رصد و پایــش میدانی توزیع 
کودهای شــیمیایی با همکاری 
دســتگاه های زیربط، شــرکت 
خدمــات حمایتی کشــاورزی 

استان اصفهان است.
فریــدون صفائی تصریــح کرد: 
برنامه ریــزی الزم جهت تهیه و 
تأمین نهاده های کشــاروزی به 
ویــژه کودهــای شــیمیایی بر 
حســب اعالم نیاز مراجع زیربط 
)از جمله معاونــت زراعت وزارت 
جهــاد کشــاورزی( و همچنین 
بررســی، مطالعــه و تحقیــق 
پیرامون دســتیابی به روش های 
علمی مختلف جهت تولید انواع 
نهاده های کشــاورزی و ترغیب 
واحدهای تولیدی کود در کشور 
در راستای ارتقای کیفی تولیدات 
یاد شده متناســب با نیاز شرایط 
کشــور در جهت بهبــود تغذیه 
گیاهی و رســیدن به کشاورزی 
پایدار نیز بر عهده این شــرکت 

است.
صفائی افزود: با تالش و کوشش 
همــکاران در شــرکت خدمات 
حمایتی کشــاورزی اصفهان و با 
هماهنگی صورت گرفته با دفتر 
مرکزی شرکت، توانسته ایم در ده 
ماه ابتدای ســال جاری از میزان 
سهمیه در نظر گرفته شده برای 
اســتان، برای کودهــای »ازته« 
۱۰۰ درصدان تأمین شده و سایر 
کودهای شیمیایی رایانه ای نیز به 
میزان مورد نیاز بهره برداران در 
انبارهای این شرکت موجود است.

مدیر شــرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان اصفهان با بیان 
این که بیشترین کود تأمین شده، 
ســهمیه کودهای »ازته« است، 
گفت: ۱۰۰ درصد این کود توسط 
پتروشــیمی داخل کشور تأمین 
گردیده اســت و بقیه ســهمیه 
مربوط بــه کودهای فســفاته و 

پتاسه است.
وی از دیگر فعالیتهای شــرکت 
خدمات حمایتی استان اصفهان 
در چند سال اخیر را راه اندازی و 
فعالیت باشگاه کشاورزان و سامانه 
تلفنی ۱۵۵۹ عنوان کرد. صفائی 
با اشاره به اهداف و وظایف باشگاه 
کشــاورزان تصریح کــرد: انجام 
آزمایشــات آب و خاک، سفارش 
انــواع نهاده هــای کشــاورزی، 
آموزش حضــوری رایگان اعضاء 
باشــگاه، اطالع از وضعیت آب و 
هوا بر حســب منطقه، مشاوره 
تخصصی در زمینه اســتفاده از 
نهاده هــا و توصیه اســتفاده از 
نهاده ها مطابق با آزمایشات آب 
و خاک از جمله این وظایف است.

وی گفت: از ابتدای ســال زراعی 
۹۹ به دنبال تغییر ارز تخصیصی 
به کودهای فســفاته و پتاسه ارز 
رسمی )۴۲۰۰ تومانی( به نیمایی، 
شــاهد افزایش قیمت کودهای 
مذکور می باشیم که این موضوع 
منجر به کاهش تقاضا و مصرف 
کودهای اشاره شده گردیده است.

صفائــی ادامه داد: بــا عنایت به 
نقش بی بدیل کودهای فسفاته 
و پتاســه در کمیــت و کیفیت 
تولید محصوالت کشــاورزی و 
همچنین به منظورتأمین منابع 
مالی الزم برای تهیــه و تدارک 
کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز 
برای افزایــش تولید محصوالت 
استراتژیک کشاورزی مبادرت به 
فروش اعتباری کودهای فسفاته 
و پتاســه به کارگــزاران توزیع 
نهاده های کشــاورزی اســتان 
نموده ایم تا هیچ گونه کمبودی 

در استان احساس نگردد.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان:

تأمین صددرصدی 
کودهای »ازته« در کشور

آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام ذوب 
آهن اصفهان به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر 
و سالگرد بازگشت بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( به میهن با حضور سرپرست مدیریت 
عامل و جمعی از مســئولین و تالشگران این شرکت 

برگزار شد.

  بزرگداشت پیروزی انقالب، فرصتی برای تجدید میثاق 
با شهدا

ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در این 
مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارکه فجرگفت: 
بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، هرسال فرصتی 
برای تجدید میثاق با شهدای گرانقدر میهن، امام شهدا و مقام 
عظمای والیت است تا فراموش نکنیم که رمز موفقیت و پیشبرد 
صحیح همه امور از جمله ایــن واحد صنعتی، در گرو پیروی از 

والیت امر مسلمین و الگو گرفتن از شهدا است.

  ذوب آهن در مسیر انقالب و شــکوفایی صنعت فوالد 
کشور

وی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی در همه ارکان کشور، 
دستاوردهای اساسی حاصل شد، از جمله درصنعت فوالد، پیش 
از انقالب تنها ۵۰۰ هزار تن ظرفیت تولید فوالد داشــتیم که 
مربوط به این مجتمع عظیم صنعتی بود و امروزه در کل کشور 
ظرفیت تولید فوالد کشور بیش از ۴۰ میلیون تن و در ذوب آهن 

سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن است.
 رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در مسیر انقالب، شکوفایی 
صنعت فوالد کشــور را رقم زد، گفت: در دوران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، با دانش و تخصص ذوب آهنی ها، سایر صنایع 
فوالدی در کشــور تأسیس شــدند و امروز مدیران بسیاری از 

صنایع کشور، سبقه ذوب آهنی دارند. 
وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این شرکت پس از انقالب، 
بومی ســازی و اتکاء به توان ودانش داخلی بود که حاصل آن 
امروز در بومی سازی ۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
این شرکت و همچنین ساخت قطعات مورد نیاز سایر صنایع، 
نمود پیدا کرده اســت. همچنین تنوع محصوالت و حرکت به 
سمت تولید محصوالت صنعتی از جمله ریل، آرک معدن و... از 

دیگر دستاوردهای این شرکت است.

  نهادینه شدن وحدت کلمه در جامعه توسط حضرت امام 
خمینی )ره(

آیت اهلل رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت 
نیز طی سخنانی، پیروزی انقالب اســالمی را حاصل نهادینه 
شدن وحدت کلمه در جامعه دانســت که توسط حضرت امام 
خمینی )ره( صــورت گرفت و افزود: بازگشــت تاریخی بنیان 
گذار انقالب اسالمی به میهن در ۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ آخرین 
نقشه ها وتوطئه های رژیم طاغوت را نقش بر آب کرد و انقالب 
شــکوهمند اســالمی گام اصلی را به ســمت پیروزی نهایی 

برداشت.

  دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی مرهون 
شهدا، جانبازان و همه ایثارگران

وی افزود: دستاوردهای امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مرهون شــهدا، جانبازان و همه ایثارگران است و امروز وظیفه 
داریم در مسیر شهدا گام برداریم تا رشــد و شکوفایی جامعه 

اسالمی متوقف نگردد.

  نظام علی رغم توطئه های مختلف دشــمنان در حال 
پیشرفت است

سرهنگ عطایی رئیس ســازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این آیین گفت: نظام مقدس 
جمهوری اســالمی علی رغم توطئه های مختلف دشــمنان با 
تدابیر داهیانه امامین انقالب و حضور با بصیرت مردم، به سرعت 
در حال پیشرفت است و دشمنان نظام و مردم، روز به روز نا امید 

تر از قبل می شوند.

گزارش

 در آیین بزرگداشت آغاز دهه فجر در ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

 ذوب آهن در مسیر انقالب
 و شکوفایی صنعت فوالد کشور

اقتصاد استان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خواستار شد:

محدودیت استفاده از صنایع آب َبر در اصفهان

همزمان با بزرگداشت چهل و سومین ســالگرد انقالب شکوهمند اسالمی ایران و با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشتی، نمایشگاه بزرگ کتاب و لوازم کمک آموزشی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، در محل مسجد الرضا )ع( این شرکت 

در حال برگزاری است.
رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان در یک گفت و گوی کوتاه با بیان اینکه در 
این نمایشگاه، کتاب با تخفیف ۴۵ درصد و لوازم کمک آموزشی با تخفیف ۲۵ درصد عرضه 
شده است، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰۰۰ عنوان کتاب برای بزرگسال و کودکان با موضوعات 
مذهبی، علمی، تاریخی، ادبی، روان شناسی و… ارائه گردیده که همکاران برای بازدید و تهیه 
کتب مورد عالقه خود می توانند به نمایشگاه مراجعه کنند و تا سقف ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به 

قیمت پشت جلد خرید نمایند.
محمدرضا زائری افزود: ساعات بازدید و خرید در نمایشگاه، ۷ صبح الی ۰۰: ۱۸ همه روزه حتی 
روزهای تعطیل اعالم شده و همچنین در جهت بهره برداری خانواده همکاران از نمایشگاه، 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با هماهنگی حراست، امکان بازدید و خرید ایشان ساعات 
۱۵ الی ۱۸ در روزهای کاری و روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: با هدف برآورده کردن تمام سلیقه ها ضمن عرضه کتاب های برگزیده از 
برترین انتشارات، ترتیبی اتخاذ شده تا اگر همکاران در جستجوی کتابی خاص هستند و در 

نمایشگاه وجود ندارد، به صورت الکترونیکی درخواست خود را ارائه کنند.

با توجه به استقرار و نگهداری سیستم مدیریت استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت، زیست 
 ,۹۰۰۱ ISO- ISO محیطی، ایمنی و سالمت شغلی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای
MSE-MS IMS ،۵۰۰۰۱ ISO،۴۵۰۰۱ ISO ISO۱۴۰۰۱ ،۲۹۰۰۱-ISO\TS در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ممیزی مراقبتی نوبت اول توسط تیم ممیزی اعزامی از شرکت صادر 
کننده گواهینامه در روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

جلسات افتتاحیه و اختتامیه با حضور تمامی مدیران، رؤسا و سرپرستان و نیز کارشناسان 
مؤثر در این سیستم به نحو مطلوبی برگزار شد و انجام بازدیدها و ممیزی واحدها و قسمت ها 

در فضایی مناسب و با همکاری شایسته پرسنل شرکت صورت گرفت.
مهدی پذیری سرممیز و نماینده شرکت صادر کننده گواهینامه، ضمن قدردانی از رهنمودها 
و نقش اساسی مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان در روند بهبود وضعیت سیستم های 
مدیرتی اعالم کرد: با توجه به وضعیت قابل قبول و نبود عدم انطباق های عمده و بحرانی، 

گواهینامه شرکت تمدید خواهد شد.
علیرضا جعفرپور معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن تشکر از تالش همکاران 
شرکت با بیان اینکه تفکر سیستمی در بین کارکنان پاالیشگاه نهادینه شده است، اظهار کرد: 
پاالیشگاه اصفهان با رویکرد چشم انداز خویش مبنی بر تبدیل شدن به یکی از هلدینگ های 
موفق پتروپاالیشی کشور در سال ۱۴۰۵، حامی سهامداران خویش است و با هدف ایجاد 

ارزش افزوده برای منفعت سازمان، مشتریان و سهامداران خویش تالش می کند.

همزمان با بزرگداشت چهل و سومین سالگرد انقالب انجام می شود:

 برگزاری نمایشگاه کتاب و لوازم کمک آموزشی
 شرکت پاالیش نفت

 در شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد؛

 مرحله نخست ممیزی مراقبتی 
سیستم های مدیریتی  با موفقیت



مدیرکل ســابق اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: امروز در بحران نیروی انســانی غرق 
هســتیم، اگر می خواهیم به اهداف آموزش وپرورش 
برسیم باید تربیت دانش آموز دانا، توانا و والیتمدار را 
مورد توجه داشته باشیم اما با این کمبود نیروی انسانی 

چند درصد هدف های ما محقق می شود.
به گزارش ایمنــا، محمد اعتــدادی در آئین معارفه 
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تبریک ایام مبارک دهه فجر و درود به تمام شــهدا 
از جمله شــهدای دانش آموز و معلم، اظهار کرد: در 
محضر همه معلمان استان سر تعظیم فرود می آورم 
و سپاسگزاری بی حد خود را تقدیم معلمان این دیار 

می کنم که خدمات ارزشمندی به آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان داشــتند. وی افزود: در بیانات مقام 
معظم رهبری آمده است که »ما نمی توانیم به آموزش 
و پرورش مانند ادارات دیگر و یک دستگاه معمولی نگاه 
کنیم بلکه باید نگاه به آموزش و پرورش نگاه به یک 
دستگاه زیربنایی باشد.« در آموزش و پرورش باید با 
اخالص کار کرد و آموزش و پرورش جای خودخواهی 
نیست. مدیرکل سابق اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ادامه داد: باید آموزش و پرورش اولویت نظام 
باشد و یکی از مســیرهایی که این دستگاه را متعالی 
می کند شورای آموزش و پرورش است که برای تعالی 
آموزش و پرورش تالش می کند و شــورای آموزش و 

پرورش استان اصفهان همواره سرآمد کشور بوده است. 
وی با بیان اینکه ما به خانواده های شهدا بسیار مدیون 
هستیم، تصریح کرد: روز گذشته در حال عزیمت به 
خانه مادر شهیدی بودم و از وزارتخانه تماس گرفتند و 
این مراسم را اطالع دادند، تمام مسیر احساس راحتی 
و سبکی می کردم، به منزل مادر شهیدی که فرزند ۱۶ 
ساله اش در چهلمین روز شهادت همسرش شهید شده 
بود و حتی داماد این خانواده هم از شهدا بود، رسیدم و 
این را یک افتخار می دانم که پایان روز کارم در خانواده 
شهید قرار گرفتم و از دیروز تا به حال در پوست خود 
نمی گنجم چرا که این بار مسئولیت آبرومندانه از دوشم 

برداشنه می شود.
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مدیرکل سابق اداره کل
 آموزش و پرورش استان اصفهان:

امروز در بحران 
نیروی انسانی غرق 

هستیم

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی از رکود در بازار لوازم خانگی 
خبر داد و گفت که مردم قدرت خرید 
ندارند و بیشــتر به دنبال تعمیرات 
هســتند. به گزارش ایسنا، دومین 
جشنواره فروش فوق العاده نوروزی با 
عنوان »نمایشگاهی به وسعت ایران« 
با محوریت اتاق های اصناف سراسر 
کشــور و اتحادیه های صنفی از اول 
بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ 
برگزار می شــود. کاالها و خدمات 
دارای اولویت برای شــرکت در این 
طرح شامل پوشاک، کیف و کفش و 
محصوالت چرمی، آجیل و خشکبار، 
شیرینی و شکالت، میوه قالیشویی 
و لوازم خانگی است. البته مشارکت 
سایر رســته های صنفی با رعایت 
شرایط دستورالعمل جشنواره فروش 

فوق العاده نوروزی بالمانع است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره اســتقبال ایــن صنف در 
جشنواره فروش فوق العاده نوروزی، 
اظهار کرد: با توجه به نوسانات قیمت 
لوازم خانگی و مشخص نبودن خرید 
و فروش ها، تاکنــون در این بخش 
استقبال زیادی از برگزاری جشنواره 
فروش فوق العاده نوروزی نشده است.

 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

مردم به دنبال تعمیرات 
هستند نه خرید!

بازار

ISFAHAN
N E W S

گرافیست اصفهانی:

عمده تمرکز گرافیک دوران انقالب بر تصویر بوده است

فروش ۵00 میلیون دالری امالک مجازی

قیمت ها در »متاورس« فقط باالتر می روند

مدیرعامل فرابورس ایران به جلسه اخیر 
سازمان خصوصی سازی که برای تعیین 
تکلیف عرضه ســهام سرخابی ها برگزار 
شد، اشــاره کرد و گفت: برخی مراحل 
برای تکمیل فرایند عرضه ســهام، باقی 
مانده که اگر به صورت منظم پیش برود، 
طی هفته های آتی شــاهد درج نماد و 
عرضه ســهام ســرخابی ها در بازار پایه 

فرابورس هستیم.
میثم فدایــی واحد با اشــاره به آخرین 
اقدامات صــورت گرفته بــرای عرضه 
سهام این دو باشــگاه پرطرفدار در بازار 
سرمایه گفت: چهارشنبه )۱۳ بهمن ماه( 
جلســه ای با حضــور رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی و مســئوالن این دو 
باشگاه برای تعیین تکلیف عرضه سهام 
آنها در بازار فرابورس برگزار شد و آخرین 
وضعیت واگذاری سهام این دو باشگاه در 

فرابورس مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه برنامه 
زمان بندی فعالیت هایی که باید ارکان 
مختلف هر چه ســریع تر برای واگذاری 
سهام این دو باشــگاه انجام دهند ارائه 

شد.
به گفته فدایی تا چند روز گذشته فرایند 
عرضه سهام این دو باشــگاه در انتظار 
حسابرســی صورت های مالی آنها بود، 
اما اکنون و متناسب با اقدامات صورت 
گرفته، صورت های مالی حسابرسی شده 

دو باشگاه ارائه شده است.
مدیرعامل فرابورس ایــران عنوان کرد: 
باشــگاه های اســتقالل و پرسپولیس 
برای عرضه سهام در بازار سرمایه بعد از 

حسابرسی صورت های مالی، باید مدارک 
الزم را نیز برای ثبت این شــرکت ها نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه این دو باشگاه باید 
بعد از گذر از این مرحله در بازار پایه درج 
نماد شوند، گفت: اکنون بر اساس آخرین 
تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این است 
تا معامله سهام سرخابی ها از طریق بازار 

پایه فرابورس صورت گیرد.
فدایــی دربــاره مــدل عرضه ســهام 
ســرخابی ها در فرابــورس نیــز گفت: 
مدل های مختلفی در این زمینه در حال 
بررسی است که در صورت نهایی شدن 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی یــادآور شــد: بعــد از درج نمــاد 
سرخابی ها در فرابورس، مجوز افزایش 
ســرمایه آنها از ســازمان بــورس اخذ 

می شــود و منابع تجمیع شده از عرضه 
سهام این دو باشگاه برای تجدید ساختار 
مالی و نیز بهبود وضعیت باشگاه ها وارد 

حساب آنها می شود.
مدیرعامل فرابورس ایران خاطرنشــان 
کــرد: اکنون بــا توجه به حسابرســی 
صورت هــای مالی این باشــگاه ها، باید 
قیمت ســهام آنها در هیــات واگذاری 
تعیین تکلیف شــود؛ بر این اســاس به 
احتمال زیاد تا هفته آینده قیمت سهام 

سرخابی ها مشخص خواهد شد.
وی با بیــان اینکه ســازمان بورس به 
صورت هم زمان درخواست ارائه مدارک 
مورد نیاز را برای ثبت این دو باشگاه نزد 
سازمان مطرح کرده است، گفت: اکنون 
مدارکی از باشــگاه ها درخواست شده و 
آنها باید تا هفته آینده این مدارک را در 

اختیار سازمان بورس قرار دهند.
فدایی اظهار داشت: بعد از ثبت مدارک، 
کمیته ای برای درج نمــاد آنها و نحوه 

فرایند واگذاری سهام تشکیل می شود.
مدیرعامل فرابورس ایران در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه سهام سرخابی ها 
به صورت هم زمان وارد بازار می شود یا 
خیر، گفت: قرار بر این است تا سهام آنها 
به صورت هم زمــان وارد بازار فرابورس 

شوند.
فدایی با بیان اینکه زمان اعالم شــده از 
سوی وزیر ورزش و جوانان و نیز رئیس 
سازمان خصوصی ســازی در خصوص 
عرضه سهام این دو باشگاه در فرابورس 
تا پایان بهمن ماه است، اعالم کرد: برای 
اجرای حتمی عرضه سهام سرخابی ها تا 
زمان اعالم شده باید مسئوالن مربوطه به 
صورت لحظه ای مدارک را ارائه کنند و 
اقدامات الزم را انجام دهند تا بتوان برای 

پایان بهمن ماه این مهم را محقق کنیم.
مدیرعامــل فرابورس ایــران گفت: به 
صورت دقیــق می توان زمــان عرضه 
سهام ســرخابی ها در فرابورس را بعد از 
طی فرایند ثبت نزد سازمان، درج نماد 
معامالتی در بازار پایــه و صدور مجوز 

افزایش سرمایه آنها اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، در ابتدای دی ماه رئیس 
سازمان خصوصی سازی از تعیین تکلیف 
اختیار مالکانه و عرضه ســرخابی ها در 
بورس خبــر داد و گفت: از مــاه آینده 
فرآیند عرضه ۱۰ تا ۲۰ درصدی سهام 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس انجام 

می شود.

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران اعالم کرد:

عرضه سهام در فرابورس طی هفته های آینده
رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان:

 خیران مدرسه ساز اصفهانی ۸ هزار
 کالس درس ساختند

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ســاز اســتان اصفهان گفت: مجمع خیران 
مدرسه ساز استان اصفهان با داشتن ۱۵۰۰ خیر مدرسه ساز چیزی حدود هشت هزار 

کالس درس را به آموزش و پرورش استان تقدیم کردند.
مجتبی مالاحمدی، در آئین معارفه سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تبریک ایام مبارک دهه فجر، اظهار کرد: مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان با 
داشتن ۱۵۰۰ خیر مدرسه ساز چیزی حدود هشــت هزار کالس درس را به آموزش و 

پرورش استان تقدیم کردند.
وی افزود: در طول دو سال گذشته با سختی های آموزش غیرحضوری در دوران کرونا، 
معلمان و فرهنگیان تالش بســیاری داشــتند و از طرف هیئت مدیره مجمع خیران 

مدرسه ساز استان اصفهان از همه فرهنگیان و معلمان قدردانی می کنم.

    حدود ۱۵00 خیر در مجمع خیران مدرسه ساز استان فعال هستند
رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان تصریح کرد: حدود ۱۵۰۰ 
خیر در مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان فعال هستند که ۵۰ مدرسه در مهرماه 
۱۴۰۰ و ۵۰ پروژه در ایام دهه فجر به آموزش و پرورش استان تقدیم می کنند و گذشت 
خیران این استان ناشی از گذشت معلمان است و تمام این کالس های درسی که تحویل 

دادند در مقابل از خودگذشتگی شهدای دیروزمان هیچ نیست.

    معلمان حتی با ابتالء به کرونا و بیماری آموزش را تعطیل نکردند
وی ادامه داد: معلمان در این دو سال گذشته حتی با ابتالء به کرونا و بیماری آموزش را 
تعطیل نکردند و مدیرکل این استان هم همکاری بسیار خوبی با مجمع خیران و اداره 
نوسازی استان داشتند و فعالیت های خوبی در استان در دوره ایشان انجام شد. مالاحمدی 
گفت: از طرف خیران استان حضور برادر ارجمند جناب ابراهیمی را تبریک می گوئیم و 
امیدواریم مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان به عنوان یک بازوی پرتوان در کنار 

آموزش و پرورش استان اصفهان باشد.

خبر اول
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اقتصاد

گرافیست اصفهانی گفت: عمده تمرکز گرافیک در دوران پس از انقالب بر روی 
تصویر بوده است. حامد مغروری در نشســت تخصصی گرافیک که با موضوع 
»بررسی هنر گرافیک در چهار دهه گذشته« در عمارت تاریخی سعدی حوزه 
هنری اصفهان برگزار شد، به تاریخچه پوسترســازی و گرافیک در ایران پیش 
از انقالب اشاره کرد و اظهار داشت: این امر در دوران قبل انقالب وجود داشت و 
سفارشی بود اما در دوران آغاز انقالب این هنر قدرت بیشتری گرفت و مردمی شد. 
وی افزود: از اولین آثار گرافیکی در آن زمان می توان به دیوارنویسی هایی اشاره کرد 
که توسط مردم و بسیجی ها و به صورت های مختلف و به وسیله اسپری و شابلون ها 
مانند شابلون های تصاویر افراد سرشناس ازجمله امام خمینی )ره( اجرا می شدند.

این گرافیست گفت: گرافیک نسبت به دیگر رشته های هنرهای تجسمی در ایران 
از دل رشته نقاشی بیرون آمد و به خاطر استفاده از روش های تکثیر که در آن زمان 
وجود داشت به سمت تکنیک هایی مانند »اوزالیدها، چاپ سیلک« و سایر روش ها 

حرکت کرد تا امکان تکثیر این آثار فراهم شود.
وی با مقایسه آثار هنری گرافیک و طراحی پوسترهای انقالبی در کشور ایران با 
سایر کشورهایی که انقالب و تأثیر آن بر سبک های هنری را تجربه کرده اند، تصریح 
کرد که تمرکز اصلی در طراحی های ایرانی بیشتر در تصویرسازی و کمتر بر روی 

نوشته ها متمرکز بود.

روایت راه اندازی نخستین نمایشگاه پس از انقالب در اصفهان
همچنین محمد موحدیان عطار طراح، گرافیســت و خوشنویس پیشکسوت 
اصفهان در ادامه این نشســت به چگونگی آغاز فعالیت های خود در زمینه هنر 

پرداخت و اظهار داشت: در سالگرد انقالب در سال ۱۳۵۹ یک نمایشگاه در مرکز 
کاخ جوانان سابق در اصفهان که اکنون به آسایشگاه جانبازان در خیابان مطهری 
تغییریافته است، برگزار شد که مسئول برگزاری آن نمایشگاه به من پیشنهاد 
برگزاری نمایشگاهی از آثارم را ارائه کرد و به این ترتیب تعداد اثر طراحی کردم 
و حاصل آن ها در مجموعه »فریاد انقالب« منتشــر شد که شامل حدود ۶۰ اثر 
است که همه این طراحی ها را با کمترین ابزار یعنی با کاغذ a۴ و دو رنگ ماژیک 
مشــکی و قرمز انجام دادم. وی افزود: بعدازاین نمایشگاه، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی که آن زمان با نام اداره فرهنگ و هنر فعالیت داشت این پیشنهاد را مطرح 
کرد که به ما امکانات الزم را ارائه کند و ما این مجموعه را تکمیل کنیم. به ترتیب 
از سوی زمان اداره فرهنگ و هنر فضایی را در هنرستان هنرهای زیبا در اختیار ما 
قراردادند و ما نیز بر اساس مطالعاتی که در حوزه نهضت حضرت امام خمینی )ره( 
از ســال ۴۲ و فرازهایی از اتفاقاتی که در این دوران رخ داده بود آثاری را در قالب 
طرح های گرافیکی آماده کردیم. این مجموعه بین سال های ۶۰ تا ۶۵ سه بار در 
موزه آزادی، تاالر وحدت و فرهنگسرای نیاوران و همچنین در نقاط مختلف کشور 
نمایش داده شد. در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از محمد موحدیان عطار 
پیشکسوت هنر گرافیک اصفهان، کتاب »تمبر یادبود« آثار تولید شده در کارگاه 
یک روزه تولید اثر با موضوع دهه فجر انقالب اســالمی که توسط خانه گرافیک 
اصفهان گردآوری شده بود، رونمایی شد. گفتنی است، عالقه مندان برای بازدید از 
نمایشگاه آثار گرافیک دوران انقالب می توانند از دوازدهم تا ۲۲ بهمن ماه ساعت 
۱۰ الی ۱۹ به گالری تماشا در عمارت تاریخی سعدی، واقع در خیابان استانداری 

گذر سعدی مراجعه کنند.

فروش امالک در دنیای مجازی )متاورس( سال میالدی گذشته به بیش از ۵۰۰ 
میلیون دالر رسید و امسال ممکن است دو برابر شود. سرمایه گذاران و شرکتهای 
تحلیل آمار اظهار کردند فروش امالک در دنیای مجازی )متاورس( سال میالدی 
گذشته به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر رسید و امسال ممکن است افزایش دو برابری 
داشته باشد. شرکت »متا متریک سولوشنز« اعالم کرد فروش امالک در چهار 
پلتفرم بزرگ متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دالر رسید. فروش در ژانویه 
بیش از ۸۵ میلیون دالر بود و با این روند پیش بینی می شود به حدود یک میلیارد 

دالر در سال ۲۰۲۲ رشد کند.
افزایش اخیر فروش تحت تأثیر تصمیم فیس بوک روی داد که ۲۸ اکتبر گذشته 
اعالم کرد نام خود را به "ِمتا" تغییر می دهد تا به متاورس متمرکز شود. طبق آمار 
متا متریک، فروش امالک در نوامبر تقریباً ۹ برابر شد و به ۱۳۳ میلیون دالر رسید. 
رشد فروش از آن زمان ضعیف شده اما فروش ژانویه بیش از ۱۰ برابر سطح فروش 
ژانویه سال ۲۰۲۱ است. گزارش شــرکت »برند اسنس مارکت ریسرچ« نشان 
می دهد بازار امالک متاورس نرخ رشد ساالنه ۳۱ درصد از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ 
خواهد داشت. با این حال جنین یوریو، مدیرعامل شرکت مشاوره و سرمایه گذاری 
امالک متاورس »ریپابلیک ریلم« اظهار کرد: ریسک های بزرگی در این حوزه وجود 

دارد اما منافع احتمالی آن قابل توجه هستند.
»ریپابلیک ریلم« ۴.۳ میلیون دالر برای زمین در »سند باکس« که بزرگترین 
پلتفرم امالک متاورس است، پرداخت کرده است. این شرکت ۱۰۰ جزیره با نام 
فانتری آیلندز همراه با ویالها، قایق ها و اسکی جت برای آنها ساخته است و ۹۰ 
جزیره در روز اول هر یک ۱۵ هزار دالر فروخته شدند و بعضی از آنها اکنون به قیمت 

بیش از ۱۰۰ هزار دالر به فروش گذاشته شده اند.
برای سرمایه گذاران موضوع مهم این است که چگونه ارزش و ریسک مربوط به این 
دارایی ها را که ساختگی هستند و آینده آنها مشخص نیست تعیین کنند. بیش 
از ده ها پلتفرم اکنون امالک در متاورس می فروشند و پلتفرمهای جدیدی هر 
هفته متولد می شوند. تاکنون فروش امالک در چهار پلتفرم بزرگ متاورس شامل 
»سند باکس«، »دسنترا لند«، »کریپتو وکســلز« و »سومنیوم« متمرکز بوده 
است. مجموعاً ۲۶۸ هزار و ۶۴۵ قطعه زمین در این چهار پلتفرم در مساحتهای 
مختلف وجود دارد. طبق گزارش »ریپابلیک ریلم«، سند باکس با ۶۲ درصد زمین 
در چهار پلتفرم و سه چهارم از فروش زمین در سال ۲۰۲۲، در این بازار بزرگترین 
نفوذ را دارد. ۱۶۶ هزار و ۴۶۴ قطعه زمین "سند باکس" هر یک معادل قیمت ۱۲ 

هزار و ۷۰۰ دالر در دسامبر فروخته شدند. این قطعات ۹۶ متر در ۹۶ متر بودند.
»دسنترا لند« ۹۰ هزار و ۶۰۰ قطعه دارد که ۱۶ متر در ۱۶ متر هستند و هر یک 

معادل ۱۴ هزار و ۴۴۰ دالر فروخته شدند.
سیل شرکتها، برندهای بزرگ و سرمایه گذاران با امید به کسب سهمی از منهتن یا 
مراکش دیجیتالی جدید سرازیر شده اند. به گفته یوریو، ارزش زمین در متاورس بر 
این اساس تعیین می شود که مالکان چه کاربری برای ملک خود در نظر می گیرند 

و آن را به عنوان مثال یک مرکز تفریحی یا موزه طراحی می کنند.
بر اساس گزارش شبکه سیان بی سی، با این حال سرمایه گذاران دیگر می گویند 
مانند دنیای واقعی، موقعیت مکانی در متاورس اهمیت دارد. قیمت قطعات زمین 
نزدیک زمین یک سلبریتی معروف در سند باکس یا نزدیک زمین شرکت آتاری 

گرانتر است.



اقتصاد برتر 
شنبه 16 بهمن 1400  | شمـاره 988

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

طــرح فناورانه تدویــن دانش 
فنی استحصال نیکل و کبالت 
از مواد معدنی کشــور توســط 
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه 
صنعتی اصفهــان بهره برداری 
شــد. به گزارش ایرنــا، رییس 
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان در مراســم افتتاح این 
طرح گفت: طرح تدوین دانش 
فنی و ایجاد پایلوت تولید نیکل 
و کبالت از مــواد معدنی یکی 
از ۴۱ طرح شــاخص و فناورانه 

جهاد دانشگاهی کشور است.
مرتضی تیمــوری با بیان اینکه 
تولید این مواد به قطع وابستگی 
به خارج کشور و واردات نیکل و 
کبالت منجر می شود، افزود: در 
زمان حاضر بدلیل تحریم های 
ظالمانــه این مــواد راهبردی 
)استراتژیک( و گرانبها با واسطه 
و هزینه های گزاف وارد کشور 
می شود درحالیکه با تولید آن 
در داخــل از واردات آن بی نیاز 

خواهیم شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه با بهره 
برداری از طــرح تولید نیکل و 
کبالت از مواد معدنی کشــور، 
استقالل اقتصادی کشور تکمیل 
و بیشــتر خواهد شــد، اظهار 
داشــت: این طرح فناورانه در 
سال ۱۳۹۸ به دفتر مرکز جهاد 
دانشگاهی کشور ارائه و در سال 

۱۳۹۹ تصویب شد.
تیموری خاطرنشان کرد: آماده 
مشــارکت با بخش خصوصی 
برای راه اندازی کارخانه تولید 
نیــکل و کبالــت در مقیــاس 
صنعتی هستیم تا از واردات این 
مواد فلزی که در صنایع مختلف 

کاربرد دارد، بی نیاز شویم.
مدیر طرح تدویــن دانش فنی 
اســتحصال نیــکل و کبالت از 
مواد معدنی کشــور نیز در این 
مراسم گفت: نیکل و کبالت از 
مواد راهبردی )اســتراتژیک( 
اســت که در صنایع مختلف از 
جمله فوالد، پاالیشگاه، آلیاژی، 
آبکاری، شــیمیایی، هسته ای، 
نظامی، الکتریکی و الکترونیکی 

کاربرد دارد.
علی احمدی با بیان اینکه ذخائر 
خوبی برای تولید این مواد فلزی 
در استان های اصفهان، خراسان 
جنوبــی و فارس وجــود دارد، 
افزود: عیار فلــز نیکل در منابع 
معدنی کشــورمان پایین است 
و ما در این طرح با اســتفاده از 
جدیدتریــن فناوری های روز 
موفق به اســتحصال این ماده 
معدنــی با خلــوص ۹۹ درصد 
شــدیم. وی با اشــاره به اینکه 
سالیانه حدود سه هزار تُن نیکل 
به ارزش ۷۰ میلیــون دالر به 
کشورمان وارد می شود، تاکید 
کرد: در زمان حاضر مشــکالت 
زیادی بــرای تأمین این فلزات 
)اســتراتژیک(  راهبــردی 
از بــازار بیــن المللــی بدلیل 
محدودیت هــای تحریم وجود 

دارد.
احمــدی ادامــه داد: می توان 
با تولید این مــواد در داخل از 
واردات آنها بی نیاز شــد که در 
طرحی که امروز افتتاح شد به 
دانش فنی اســتحصال نیکل و 
کبالت از مــواد معدنی داخلی 

دست پیدا کردیم.

چگونه محصول جدیدمان را توسعه دهیم؟

یک درس برای مدیران و توسعه دهندگان
 ترقـی خـواه

چندی پیش از این برای شما گفتیم که به زودی نینتندو سوییچ به موفق ترین کنسول خانگی نینتندو تبدیل می شود، اکنون این 
کنسول توانسته به صورت رسمی این کار را انجام دهد.

در جدیدترین گزارش مالی نینتندو ذکر شده است که سوییچ توانسته تا ۳۱ دسامبر )۱۰ دی ۱۴۰۰( ۱۰۳.۵۴ میلیون دستگاه فروش 
داشته باشد که آن را به پرفروش ترین کنسول خانگی نینتندو تبدیل می کند. پیش از این Wii با ۱۰۱.۶۳ میلیون دستگاه، موفق ترین 
کنسول خانگی نینتندو سوییچ بود. بنابر گزارش سایت VGC، فروش این کنسول نسبت به سال گذشته افت داشته که نینتندو دلیل 
اصلی آن را کمبود تراشه های کامپیوتری می داند. هنوز هم ورژن اصلی و استاندارد نینتندو سوییچ بیشترین محبوبیت را دارد و با ۱۱.۷۹ 
میلیون دستگاه، ۶۲٪ از کل کنسول ها فروش رفته کمپانی در سال پیش را تشکیل می دهد. نینتندو سوییچ الیت و اولد نیز به ترتیب 
۳.۹۹ و ۳.۱۷ میلیون دستگاه فروش داشته اند. سوییچ اما راه زیادی برای تبدیل شدن به موفق ترین کنسول تاریخ این کمپانی ژاپنی 
دارد. DS )با ۱۵۴ میلیون دستگاه( و Game Boy )۱۱۹ میلیون دستگاه( دو کنسول دستی پرفروش نینتندو هستند. دیگر کنسول های 

پرفروش تاریخ پلی استیشن ۴ با ۱۱۶.۶ میلیون دستگاه و پلی استیشن ۲ با ۱۵۵ میلیون دستگاه فروش هستند.

پرفروش ترین کنسول خانگی تاریخ »نینتندو« معرفی شد

»سوییچ« برسکوی نخست؛ ۱۰۳.۵۴ میلیون دستگاه فروش

خبر اول
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توسط جهاد دانشگاهی 
اصفهان بهره برداری شد:

طرح فناورانه 
استحصال نیکل و 
کبالت از مواد معدنی

Source: https://www.marketing91.com/new-product-development/

پریسا جمدی:   توسعه محصول جدید، 
فعالیتی اســت که توسط شرکت ها برای 
معرفی محصوالت جدیدتر به بازار انجام 
می شود. همیشه در هر کسب وکاری برای 
پاســخ گویی به نیازها، وجود محصوالت 

جدید الزم است.
ممکن اســت محصول امروزی شــما از 
تکنولوژی های قدیمی اســتفاده کند در 
حالی که شما به دنبال بخش های جدیدی 
در بــازار هســتید یا اینکــه می خواهید 
بخش هایی از یک محصول را در محصول 
دیگری استفاده کنید. در چنین مواردی 
توســعه یک محصول جدیــد، راهکاری 
کارآمد برای شرکت است. ۷ مرحله برای 
توسعه محصول جدید وجود دارد که در 

ادامه توضیح داده می شوند.

  تولید ایده
در این مرحله شــما کامــاًل درگیر پیدا 
کردن ایده بــرای تولید یــک محصول 
جدید هستید. یک شرکت باید قادر باشد 
ایده های زیادی تولید کند تا در نهایت این 
ایدهٔ مناسب ارزش دنبال کردن را داشته 
باشد. مهم ترین منابع برای تولید ایده های 
جدید، منابع داخلی شرکت، مشتری ها، 
رقیبان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان 
هستند. بر اساس یک مطالعه انجام شده، 
چیزی در حــدود ۵۵ درصــد ایده های 
محصوالت جدید از منابع درون شرکت 

نشــأت می گیرند. شــرکت هایی 
ماننــد ۳M و تویوتا برنامه های 
تشویقِی ویژه ای برای نوآوری 
برگــزار می کنند یــا اینکه 
کارمندان شــان با ایده های 
تازه ای که بتوان روی آنها کار 
کرد، دست به نوآوری می زنند.

تقریباً ایدهٔ ۲۸ درصد از محصوالت 
جدید با مشــاهده کردن و شــنیدن 

حرف های مشتریان شکل می گیرند. حتی 
خود مشتریان دســت به تولید محصول 
جدیــد می زنند. شــرکت ها می توانند با 
پیدا کردن این محصــوالت جدید و وارد 
کردن آنهــا به بازار، ســود زیادی نصیب 
خود کنند. مثل شرکت پیلس بری که از 
مسابقهٔ آشپزی ساالنه اش برای محصوالت 
جدید ایده می گیــرد. یکی از چهار کیک 
این شــرکت و دســتور پخت بسیاری از 
محصوالت دیگر به طور مستقیم از دستور 
پخت برنده های مسابقات آشپزی گرفته 

شده است.

  غربال گری ایده ها
گام دوم در توسعه محصول جدید، غربال 
کردن ایده هاســت. هــدف از تولید ایده 
این بود که تعداد بســیار زیادی ایده های 
مختلف داشــته باشــیم. در این مرحله 
هدف این اســت، ایده هایــی را که واقعاً 
ارزش دنبــال کردن دارند، پیــدا کنیم. 
شرکت های مختلف از روش های متفاوتی 
برای این کار بهره می برند که اســتفاده 
از کمیته هــای بررســی محصــوالت تا 
تحقیقات بازار را شــامل می شود. در این 
مرحله می توان فهرســتی تهیه کرد که 
بر اساس آن به ایده های مختلف، با توجه 
به عواملی که باعث موفقیت یک محصول 
در بازار می شــوند، به طور نسبی درجهٔ 
اهمیت داده شــود. یا مدیران می توانند 
با توجه به اینکه توانمندی ایده ها چقدر 
بــا توانایی ها و تجربهٔ شــرکت هم خوان 
هســتند آنهــا را رتبه بنــدی کنند. در 

نهایت، مدیریت می تواند با توجه به 
توانایی های شرکت، دید کلی 

نسبت به شرکت به دست 
آورد که منجر بــه تولید 
موفقیت آمیــز محصول 

شود.

  توســعه مفهــوم و 
آزمایش

سومین مرحله در تولید محصول جدید، 
توســعٔه مفهوم و آزمایش است. یک ایدٔه 
جــذاب باید به صورت مفهومی توســعه 

پیدا کرده و آزمایش شــود. برخالف ایدهٔ 
تولید که بر اساس آن شــرکت می تواند 
شرایط بازاریابی خودش را بسنجد، مفهوم 
یک محصول، نمونه ای از ایده با جزئیات 
کامل اســت که می تواند مورد اســتفادٔه 
مشــتریان قرار گیرد.  همچنین مفهوم 
یک محصول با تصویــر محصول که فهم 
مشتریان از یک محصول موجود یا بالقوه 
است، تفاوت دارد. زمانی که مفاهیم شکل 
می گیرند، الزم است به شکلی فیزیکی یا 
نمادین توسط مشــتریان آزمایش شوند. 
برای آزمایش برخی مفاهیم، یک واژه یا 

تصویر کافیست، با این حال آزمایش 
فیزیکــی می توانــد میزان 

اعتماد به آزمایش مفهوم 
را افزایش دهــد. پس از 

اینکه مفهوم به 
ن  یا مشــتر

ن  نشــا

داده شــد، از آنها خواســته می شود به 
مجموعه ای از ســؤال ها پاسخ دهند. این 
ســؤال ها به شــرکت کمک می کنند تا 
ببینند کدام مفهوم بیشترین درخواست 
را داشته است. شرکت می تواند با توجه به 
نتایج به دست آمده برآورد کند، که چقدر 
این محصــوالت جدیــد توانایی فروش 

دارند.

  توسعه استراتژی بازاریابی
مرحلــهٔ بعــدی برای 
توسعه محصول جدید، 
اســتراتژی  تعییــن 
بازاریابی است. تعیین 
اســتراتژی از سه 
تشــکیل  بخش 

شده است. در بخش 
اول، هدف بازار، جایگاه 

برنامه ریزی شــده برای 
محصول در بــازار، فروش، 
سهم بازار و سود مورد نظر در 

چند سال اول مشخص می شود.
 بخــش دوم مــواردی چــون قیمــت 
برنامه ریزی شده برای محصول، توزیع و 
بودجه بازاریابی برای سال اول را مشخص 
می کنــد. ســومین بخش از اســتراتژی 
بازاریابــی، فــروش برنامه ریزی شــدٔه 
طوالنی مدت، ســود هدف گذاری شده و 
استراتژی های آمیزه بازاریابی را مشخص 

می کند.

  تحلیل کسب وکار
پس از مشخص شدن اســتراتژی بازایابی 
توسط مدیریت، تحلیل کسب وکار می تواند 
جذابیت اهداف مشخص شــده را تعیین 

کند. 
تحلیل کسب وکار شــامل بررسی فروش 
پیش بینی شده، پیش بینی هزینه ها 
و سود است تا مشــخص شود که، 
آیــا محصول می توانــد انتظارات 

شرکت را برآورده 

 . کنــد
قادر  اگر 
به انجام این 
کار بــود، محصول 
می تواند وارد مراحل بعدی 

این فرآیند شود.

  توسعه محصول جدید
در این مرحلــه واحد تحقیق و توســعه 
)R&D( یا واحد مهندسی توسعه مفهوم، 
محصول را تبدیل به یک محصول واقعی 

می کند.
 این مرحله نیاز به سرمایه گذاری زیادی 
دارد و نشان می دهد که آیا ایدهٔ انتخاب 
شــده توانایی تبدیل شــدن به یک 
محصول واقعی را دارد یا که نه. ابتدا 
واحد تحقیق و توســعه نمونه ای از 
محصول را می ســازد تا مشتریان 
 را راضــی و هیجــان زده 

کند. 
ایــن کار در مدت 
زمــان کوتاهی 
توجــه  بــا  و 
هزینه هــای  بــه 

پیش بینی شده انجام می گیرد. زمانی که 
نمونه ها آماده شــدند باید آنها را آزمایش 
کرد. آزمایش هــای عملکــردی هم در 
آزمایشگاه و هم در شرایط میدانی انجام 
می شــوند تا مشخص شــود آیا محصول 

ایمنی و اثربخشی الزم را دارد یا خیر.

  آزمایش بازاریابی
اگر محصول آزمایش هــای عملکردی را 
با موفقیت پشت ســر بگذارد، مرحلهٔ بعد 
آزمایش بازاریابی است. مرحله ای که در 
آن محصول و برنامهٔ بازاریابی به شــکلی 

واقع بینانه تر تشریح شده اند. 
آزمون بازاریابی این فرصت را به بازاریاب ها 
می دهد تا پیــش از رونمایی از محصول، 
شــرایط بازار را بررســی کنند. چگونگی 
آزمایش بازاریابی بســته به نوع محصول، 
می تواند متفاوت باشــد. ممکن اســت 
هزینه های آزمایش بازاریابی بســیار زیاد 
باشد و از طرف دیگر با این کار فرصت را در 
اختیار رقبا قرار دهد که از روی محصول 
شما کپی برداری کنند یا حتی با کارشکنی 
در آزمایش ها باعث شــوند بازاریاب ها به 
نتایج اشتباهی دست پیدا کنند. بنابراین 
ممکن اســت مدیریت تصمیم بگیرد از 
این مرحله عبور کند و مستقیم به مرحله 

بعد برود.

  تجاری سازی
گام آخر برای توســعه محصــول جدید، 
تجاری سازی اســت. معرفی محصول به 
بازار بــا هزینه های زیادی در ســاخت، 
تبلیغــات و ترویــج همراه خواهــد بود. 
این شرکت اســت که باید تصمیم بگیرد 
محصول را در چه زمانی )چه فصلی( و در 
چه محدوده ای )محلی، ملی یا بین المللی( 
رونمایــی کند. این مســائل بــه توانایی 
شرکت در ریسک پذیری و دسترسی آن 

به شبکهٔ توزیع بستگی دارد.
امروزه برای ســرعت بخشــیدن به بازار، 
بسیاری از شــرکت ها از این رویکرد برای 
توسعه اســتفاده کرده و تالش می کنند 
روش هــای ســریع تر، انعطاف پذیرتر و 

هم زمان تر برای توسعه پیدا کنند.
با این رویکرد بخش های مختلف شرکت 
در کنــار هــم کار می کنند و بــا انجام 
هم زمان مراحل توسعهٔ محصول، در زمان 
صرفه جویی شده و اثربخشی را نیز افزایش 

می دهند.

رییس جهاد دانشگاهی کشور گفت: برای شــکوفایی و فراگیر شدن اقتصاد دانش بنیان 
در کشــورمان به اراده قوی نیاز داریم و نباید همه مشکالت موجود را به گردن تحریم ها 

و خارجی انداخت.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا طیبی در مراســم بهره برداری از طرح فناورانه تدوین دانش 
فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور در اصفهان افزود: با وجودی که برای 
فراگیر شدن اقتصاد دانش بنیان در کشور در سال های گذشته کارهای خوبی انجام شده 
است اما هنوز مشکالت زیادی نیز در این زمینه وجود دارد و نمی شود همه آنها را به گردن 

تحریم ها و خارجی گذاشت.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد مشکالت به تحریم ها مربوط است که روند کارها را ُکند 
می کند، اظهار داشت: دلیل اصلی این مشکالت این است که هنوز اراده و برنامه ریزی الزم 

برای شکل گیری شکوفایی در اقتصاد دانش بنیان بوجود نیامده است.
طیبی اضافه کرد: پیشرفت، حاصل برنامه ریزی جامع و دراز مدت و هماهنگ عمل کردن 
نهادهای مرتبط بوده و شرطش این است که درباره مصالح ملی کشور به توافق برسیم تا 
برنامه ریزی دراز مدت داشته باشــیم و در گردش های سیاسی، برنامه های کشور تغییر 

نکند.
رییس جهاد دانشــگاهی کشــور به دیدار اخیر رهبر معظم انقالب بــا جمعی از فعاالن 
اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در این دیدار ایشان بر ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی 

تاکید کردند و الزم است که هرچه زودتر تدوین شود.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکالت در گروه نگاه علمی و کارشناسانه در اداره کشور و نگاه 
فناورانه و نوآورانه در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و پزشکی است، تصریح 
کرد: هدف جهاد دانشگاهی از ابتدا الگوســازی برای رسیدن به پیشرفت بوده و در زمان 

حاضر خودباوری خوبی در این زمینه ایجاد شده است.
طیبی با اشاره به اینکه الزم اســت جهاد دانشگاهی به بخش هایی که شرکت های دانش 
بنیان و نوپا توان انجام دادن آن را دارند، ورود پیدا نکند، افزود: ورود جهاد دانشگاهی باید 

بیشتر به سمت حوزه های کالن و ضروری کشور باشد.
وی همچنین با بیان اینکه مدیریت اســتان اصفهان نگاه خوبی به توسعه این خطه دارد 
و همه ظرفیت های جهاد دانشــگاهی نیز برای رســیدن به این هدف در خدمت است، 
خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت های بزرگ جهاد دانشگاهی در اصفهان راه اندازی شرکت 
شیمیایی و دارویی شهید مدرس است که امیدواریم به نحو احسن انجام شود و تا پایان 

امسال واحد نخست آن )تولید سوربیُتل( به بهره برداری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این مراسم گفت: تبدیل شدن 
ایران به کشوری پویا و مبنی بر دانش یک الزام است و در برنامه های توسعه باید در اولویت 

قرار گیرد.
امیررضا نقش با اشــاره به اینکه هنوز راه زیادی برای قطع وابستگی اقتصادی در پیش 
داریم، افزود: ما باید در این مسیر اصول پنجگانه اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنیم که 

جهاد دانشگاهی یکی از بازوان قوی برای دولت در این مسیر است.
وی اظهار امیدواری کرد که در استان اصفهان نیز بتوان از ظرفیت های موجود در زمینه 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان مانند شــهرک علمی و تحقیقاتی برای حل مشکالت این 

خطه هرچه بهتر و بیشتر استفاده شود.
طرح فناورانــه تدوین دانش فنی اســتحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشــور روز 
چهارشنبه توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بهره برداری شد. این طرح یکی 

از ۴۱ طرح شاخص و فناورانه جهاد دانشگاهی کشور است.
نیکل و کبالت از مواد راهبردی )استراتژیک( است که در صنایع مختلف از جمله فوالد، 
پاالیشگاه، آلیاژی، آبکاری، شیمیایی، هسته ای، نظامی، الکتریکی و الکترونیکی کاربرد 

دارد.

رییس جهاد دانشگاهی کشور در اصفهان:

 فراگیر شدن اقتصاد دانش بنیان
 در کشور به اراده قـوی نیاز دارد
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