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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 دو شنبه| 18 بهمن 1400| 7  فوریه  2022 |  5 رجب  1443 | سال دوم| شماره 990 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
نحوه مالیات ســتانی یکی از بزرگترین 
ضعف های کنونی اقتصاد در کشور ماست. 
در حالی که اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا با 
گرفتن مالیات به اندازه و درست از اقشار 
مختلف جامعه توانســته اند کشور خود 
را ســر پا نگه دارند و باعث افزایش رشد 
تولید شوند، ما هنوز در پیچ و خم گرفتن 
مالیات از خانه های خالی مانده ایم و ضعف 
اطالعاتی مانع از اخذ به جا مالیات از افراد 
ثروتمند جامعه شــده است. تنها حقوق 
بگیران که اکثراً هم از اقشار پایین و متوسط 
جامعه هستند مالیات درستی و به اندازه ای 
می دهند آن هم به دلیل اینکه حساب و 
کتابشان مشخص است و حقوقشان دست 
دولت است. این روزها تغییر نحوه مالیات 
ستانی در کشــور به تیتر اول روزنامه ها و 
مباحث مردمی تبدیل شده است. قانون 
جدید مالیات بر ارزش افــزوده از دیروز 
اجرایی شده است که این قانون از مصوبه 
ســال ۱۳۸۷ تغییرات قابل مالحظه ای 
به خصوص در حذف معافیت ها داشــته 
است. به طور مثال معافیت مالیاتی قند و 
شکر حذف شد وهمچنین، در این قانون، 
عرضه کنندگان کاال و خدمات طال، جواهر 
و پالتین باید فقط برای اجرت ســاخت، 
حق العمل و ســود فروشــنده کاالهای 
موضوع این بند، ۹ درصد مالیات برارزش 
افزوده از مشــتریان بگیرند. این در حالی 
اســت که پیش از این، ۹ درصد مالیات 
برارزش افــزوده از کل فاکتور خرید طال 

دریافت می شد. 
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حمید رضا مجد
سرمقالـــه

ISFAHAN
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نویسنده کتاب »راهنمای جامع درست نویســی و ویراستاری« با 
تشریح کاربرد درست عالئم نگارشی کاما و نقطه کاما در متون گفت: 
رعایت نکردن این عالئم و کاربرد سلیقه ای آنها به خط و زبان فارسی 
آسیب می زند. دوره تکمیلی »سهم درست نویسی و ویراستاری در 
رسانه ها« به همت فرهنگسرای تخصصی رسانه و مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان از مراکز وابسته سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
میالد شــمعی نویســنده کتاب »راهنمای جامع درست نویسی و 
ویراستاری« در این دوره درباره نشانه گذاری در خط فارسی اظهار 
داشــت: عالئم نگارشی یا ســجاوندی مانند نقطه، کاما، نقطه کاما، 
دونقطه، عالمت پرســش و عالمت عاطفه )!( و غیــره کاربردهای 
گوناگونی دارند و رعایت نکردن این عالئم و کاربرد سلیقه ای آنها به 

خط و زبان فارسی آسیب می زند.
وی درست خوانی، تعیین اندازه درنگ، بیان احساسات، نمایش لحن 
و آهنگ جمله، نظم منطقی و انتقال درســت اندیشه در متن را از 

جمله کاربردهای این عالئم دانست.
شمعی گفت: عالئم نگارشی به کلمه قبلی می چسبند و با کلمه بعدی 
یک فاصله کامل دارند. در تالقی دو عالمت مثاًل عالمت پرســش و 

عالمت عاطفه نیز این دو عالمت به هم و به کلمه قبلی می چسبند.
این مدرس دانشــگاه اســتفاده از کاما بین اجزای آدرس را یکی از 
کاربردهای این عالمت دانست. برای مثال: تهران، خیابان مطهری، 
خیابان کوه نور، پالک 4. همچنین کاما بین اجزای ارجاع منابع در 
آخر کتاب ها و مقاالت و هچنین برای جدا کــردن اعداد و ارقام در 
اعداد بزرگ نیز استفاده می شود. وی با بیان اینکه عالمت کاما برای 
جداسازی کلمات یا جمالت هم پایه استفاده می شود، ادامه داد: در 
واقع جمله »ویراستاران نویســندگان مترجمان و عالقه مندان به 

مسائل نگارشی مخاطبان اصلی این کتاب هستند« باید به صورت 
»ویراســتاران، نویســندگان، مترجمان و عالقه مندان به مســائل 
نگارشی، مخاطبان اصلی این کتاب هستند.« نوشته شود. بنابراین 
اگر در یک جمله دو هم پایه داشــته باشیم بین آنها واو می گذاریم و 
اگر بیش از دو هم پایه داشته باشیم، بین همه آنها به جز ماقبل آخری 
کاما می گذاریم. شــمعی با بیان اینکه کاما بعد از منادا هم استفاده 
می شود، بیان کرد: در جمله »استاد اجازه بدهید غلط بنویسیم« و 
»فرزند نازنینم قدردان زحمات پدر و مادرت باش« در واقع منظور ما 
»ای استاد ...« و »ای فرزند نازنینم ...« بوده؛ بنابراین باید به صورت 
»اســتاد، اجازه بدهید غلط بنویســیم.« و »فرزند نازنینم، قدردان 

زحمات پدر و مادرت باش.« نوشته شوند.
این نویسنده تصریح کرد: کاما در آغاز و پایان جمله معترضه، بدل و 
غیره نیز استفاده می شود. مثاًل در جمالت »استاد مظاهری، رحمت 
خدا بر او باد، مظهر دانایی و مهربانی بود.« و »فردوسی، حماسه سرای 
بزرگ ایران، سخن را به آســمان هفتم برد.« رحمت خدا بر او باد و 
حماسه ســرای بزرگ ایران جمالت معترضه هستند که باید قبل و 

بعد از آنها کاما گذاشت.
به گفته وی بین جمالت پایه و پیرو نیز باید کاما بگذاریم. »کسی که 
زمین را دوست دارد قلبی به وسعت آسمان دارد« یک جمله مرکب 
است؛ یعنی بیش از یک فعل دارد و همچنین جمله اول به فعل ختم 
شده اما جمله کامل نیست؛ بنابراین باید بین دو جمله کاما بگذاریم: 
»کسی که زمین را دوست دارد، قلبی به وســعت آسمان دارد.« یا 
جمالت »اگر به اندازه بال پشه ای خدمت کرده باشم، زندگانی من 
بیهوده نبوده است.« و »آن که سخن را چون طال می داند، ریخت پاش 
نمی کند.« و »سخنی که دلی بیازارد، گفتنش بیهوده است.« شمعی 
جلوگیری از بدخوانی را دیگر کاربرد عالمت کاما دانســت و افزود: 
بدخوانی سه حالت دارد. بین کلمات تکرارشونده باید از کاما استفاده 
کنیم. مثاًل »چشم، چشم را نمی دید.« یا »این روش، روشی کارآمد 
است.« یا »به راستی آن شهر، شهر ارواح است.« همچنین باید بعد 
از قید یا گروه قیدی در آغاز یا میانه جمله باید از کاما استفاده کنیم. 
مثاًل جمالت »ســرانجام مذاکرات ایران با انگلیس فرانســه آلمان 
آمریکا پایان یافت« و »مولفان ایرانی پاراگراف را خوب نمی شناسند 
و در نتیجه آثارشان از این نظر ایراد دارد« باید به صورت »سرانجام، 
مذاکرات ایران با انگلیس، فرانســه، آلمان و آمریکا پایان یافت.« و 
»مولفان ایرانی، پاراگراف را خوب نمی شناسند و در نتیجه، آثارشان 

از این نظر ایراد دارد.« نوشته شوند.
وی ادامه داد: همچنین بــا به کار بردن کاما از کژتابی پیشــگیری 
می کنیم. مثاًل جمله »اسناد فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸0 کشف 
شد« را می توان به هر دو صورت »اسناد فروپاشی شوروی، در سال 
۱۹۸0 کشف شد.« و »اسناد فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸0، کشف 
شد.« نوشت که دو معنی متفاوت پیدا می کند؛ بنابراین باید با توجه 

به مقصود نویسنده جای عالمت کاما را تعیین کنیم.

نویسنده کتاب »راهنمای جامع درست نویسی و ویراستاری«:

کاربرد سلیقه ای عالئم نگارشی به زبان فارسی آسیب می زند

آنچه باید در اقتصاد اصالح شود

بارافزایش مالیات بر دوش 
مردم عادی نیست
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آلودگی خشکسالی و فرونشست با بازار مسکن اصفهان چه کرد! 

فرار سرمایه ها از بـازار ساخت و سـاز

2

نمایش زیبایی های ناژوان در نقش خانه اصفهان برگزار شد:

ثبت و نمایش قاب های مانـدگار
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گام های استوار در سخت ترین جاده بردارید:

 چند تمرین خودشناسی برای 
تضمین موفقیت

دبیر نخستین جشنواره استانی »سرود فجر« اعالم کرد:

 فراخوان نخستین جشنـواره استانی
 »سرود فجـر« در اصفهان

کارآفرین حوزه اشتغال زایی:

 یکسان بودن حقوق کارگران
 در شهر و روستا مشکل زا است

چهره  برتر چهره روز

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان 
خبر داد:

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان
 خبر داد:

امدادرسانی به ۲۹۰ آسیب دیده در 
۶۰ حادثه هفته دوم بهمن ماه

۵۳۵۰ بیمار خاص و صعب العالج 
اصفهانی تحت پوشش کمیته امداد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان از امدادرســانی به ۲۹0 
آسیب دیده ناشی از ۶0 حادثه به وسیله 
۷۳ تیم عملیاتی این جمعیت در هفته دوم 
بهمن ماه خبر داد. داریوش کریمی اظهار 

کرد: پوشش امدادی...

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
گفت: پنج هــزار و ۳۵0 بیمار خاص و 
صعب العالج تحت حمایــت این نهاد 
هستند، مقوله درمان متفاوت از سایر 
ســرفصل های کاری حوزه حمایت و 

22سالمت خانواده است و ...

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به فروش:
1-  یک دستگاه کامیونت کمپرسی سیستم زامیاد تیپ Z24NI ، مدل 1398
2- یک دستگاه وانت سیستم مزدا تیپ 1600 مدل 1369 )فیروزه ای روغنی(

EHOL/S 3- یک دستگاه باالبر سالنی چهار چرخ یدک کش ریلی مدل
4- دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی کامیونت 5 تن

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز دو شنبه مورخ 1400/12/02  به منظور بازدید و کسب اطالعات به واحد ماشین آالت 
شهرداری )ساختمان آتش نشانی( مراجعه و در صورت درخواست، جهت دریافت اسناد  به واحد امور قراردادها مراجعه 

و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52240471

آگهی تجدید مزایده فروش ماشین آالت مستعمل

علی پوربافرانی- شهردار  چمگردان 12
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قابل توجه شــهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارک شناســایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟ سایت ثبت آگهی مفقودی : 

agahinaslefarda.ir
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ادامه از صفحه یک:
...شــرکت های هواپیمایــی 
نیز ملزم به پرداخت ۹ درصد 
مالیات شــدند. هرچند قرار 
است با این وجود قیمت بلیط 
های هواپیما تغییری نکند اما 
تجربه ثابت کرده است که تمام 
بار و مسئولیت افزایش مالیات 
بر دوش مصرف کننده خواهد 
بود. باید دید در روزهای آینده 
این افزایش مالیات بر قیمت ها 

تا چه میزان تأثیر گذار است.
البتــه تمامــی قوانین جدید 
بر پایــه افزایش مالیــات بنا 
نشده است و مالیات بر ارزش 
افزوده اقــام مصرفی خانوار 
چون بیمه های عمر، زندگی، 
درمان و...، خدمات ورزشی با 
اخذ مجوز از مراجع ذی صاح، 
آب برای مصارف کشاورزی، 
بیمه محصوالت کشــاورزی، 
هتل های سه ستاره و پایین تر، 
مهمانپذیرها بــه معافیت ها 
افزوده شــده و برنج، لبنیات، 
ماســت،   روغن و... در صورت 
تولید داخل از پرداخت مالیات 

معاف هستند.
در این بین سؤال پیش می اید 
که چرا دولت سعی بیشتری 
بر گرفتن مالیات از افراد غنی 
نمی کند هم اکنــون بیش از 
یک سال اســت که اصاحیه 
قانون مالیات برخانه های خالی 
به تصویب مجلس شــورای 
اسامی رسیده است. براساس 
قانون مالیات های مســتقیم 
وزارت راه و شهرســازی باید 
تا پایان آذر ماه ســال جاری 
اطاعات خانه هــای خالی را 
به سازمان امور مالیاتی جهت 
آغــاز فرآیند مالیات ســتانی 
اعام می کرد اما این فرآیند به 
دلیل مشکاتی که بین وزارت 
راه و ســازمان امور مالیاتی به 
دلیل شــیوه انتقال اطاعات 
و همچنیــن معیارهای مورد 
نیاز اطاعات به وجود آمده، با 

اختال مواجه شده است.
گفتنــی اســت، وزارت راه و 
شهرسازی اعام کرده بود که 
اطاعات بیش از یک میلیون 
خانه خالی را به سازمان امور 
مالیاتی تحویل داده اما سازمان 
امور مالیاتی این مسئله را رد 
کرده اســت. در حــال حاضر 
اطاعات قابل بهــره برداری 
برای کمتــر از 10 هزار واحد 
کامل اســت. در نتیجه سایر 
اطاعات ناقص بوده و امکان 
اســتفاده از آنها را در فرایند 

محاسبات نیست.
طبق برآوردهای صورت گرفته 
سهم مالیات از تولید ناخالص 
داخلــی ســوئد ۴۳ درصد، 
اتریش ۴۳ درصد، ایتالیا ۶/ ۴۲ 
درصد، فنانــد ۳/ ۴۲ درصد، 
یونان ۴۲ درصد و آلمان بیش 
از ۴1 درصد بوده اســت. در 
گزارش جدید همچنین این 
شاخص در منطقه اقتصادی 
یورو ۶/ ۴1 و در اتحادیه اروپا با 
حضور ۲۸ کشور، ۲/ ۴0 درصد 

ارزیابی شده است.
و این کشــورها توانسته اند در 
سالهای اخیر رفاه مردم خود 
را افزایش چشم گیری دهند. 
برای افزایش رفاه در کشور ما 
نیز باید مالیات ستانی درست 

و به جا انجام شود.
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هدف ما از برپایی این 
نمایشگاه، شناساندن 

جاذبه های طبیعی 
اصفهان بود تا مردم 
این ظرفیت طبیعی 
را بیشتر شناخته و 

بتوانند درشرایط فعلی 
کرونا با حضور در این 

محیط بخشی از فشار 
و استرس خود را 

بکاهند. 

عکــس رســانه اســت و پیــام آور 
ارزش ها، آداب، سنت ها، زیست بوم 
و جغرافیای زندگی امــروز. عکس 
چشــمی عاری از دخــل و تصرف 
اســت و پیام امروز را در رگه های به 
 هم تنیده زمان بــه آیندگان منتقل 

می کند.
ثبت تصویرِی آنچه چشــم های ما 
می بینــد با ابزار دوربین از ارزشــی 
فوق العــاده برخوردار اســت، این 
ارزش زمانی دوچندان می شــود که 
زیبایی های زندگی امروز ما در عکس 
مستند شــود. یکی از این زیبایی ها 
طبیعت بوده که در اصفهان، ناژوان 

را در بر می گیرد.
طبیعت چهار فصــل و زیبایی های 
خــدادادی، ناژوان را بــه مهمترین 
منطقــه گردشــگری اصفهان بدل 
ســاخته و هر گردشــگر و مسافر و 
شــهروندی که پایش به جاده های 
پر رمــز و راز نــاژوان باز می شــود 
ناخــودآگاه بــا ابزارهــای امروزی 
به ثبــت زیبایی های ایــن منطقه 

می پردازد.
جشنواره و نمایشگاه عکس طبیعت 
ناژوان نیز با ایده انتقال زیبایی های 
این منطقه ویژه گردشــگری برگزار 
شــد تا آثار به یادگار مانده از چهار 

فصل ناژوان در تاریخ فرهنگ و هنر 
اصفهان ثبت و ضبط شود.

    ثبت زیبایی های نــاژوان از نگاه 
مخاطبان

مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی 
شــهردار اصفهان در این باره گفت: 
ناژوان از مناطق ویژه گردشــگری 
اصفهان اســت کــه طبیعــت آن 
همچنان حفظ شده، این منطقه در 
واقع ریه های شهر محسوب می شود 
و جایگاه خاصی در حوزه گردشگری 

اصفهان دارد.
وی افــزود: هدف مــا از برپایی این 
جشــنواره و نمایشــگاه توجه ویژه 
بــه جنبه های دیگر از گردشــگری 
اصفهان بود چرا که پیش از این بارها 
در رویدادهای متفاوت به آثار و ابنیه 
تاریخی اصفهان توجه شــده و الزم 
بود ایــن بار نگاه ویــژه ای به ناژوان 

صورت گیرد.
وی بیان کــرد: نــاژوان از مناطق 

جذاب گردشــگری اصفهان اســت 
کــه خانواده هــا از زیبایی های آن 
بهــره می برنــد. آنچــه مخاطب را 
به ایــن منطقه می کشــاند عکس و 
فیلم اســت، به گونه ای که گردشگر 
در این منطقه خــود در پی به ثبت 
رســاندن زیبایی هایی اســت که به 

چشم می بیند.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان افزود: 
هدف مــا از برپایی این نمایشــگاه، 
شناســاندن جاذبه هــای طبیعــی 
اصفهــان بود تا مــردم این ظرفیت 
طبیعی را بیشتر شــناخته و بتوانند 
درشــرایط فعلی کرونا با حضور در 
این محیط بخشی از فشار و استرس 

خود را بکاهند.
شاه مرادی تصریح کرد: این عکس ها 
می تواند بعــد از انتشــار در فضای 
مجازی ســبب جذب گردشگر شود 
و سندی است تا در آینده با رجوع به 

آن از امروز ناژوان مطلع شویم.

    نمایش ۴۴ اثر برگزیده در نمایشگاه 
عکس طبیعت ناژوان

محمد آذربرزین دبیر جشنواره نیز 
درباره نحوه برگزاری این جشنواره 
و نمایشــگاه گفــت: پــس از اعام 
فراخوان اولیه و طی مدت زمان یک 
هفته ای شــروع به دریافت آثار در 
نهایت تعداد ۸۲۴ اثر از 1۹۸ شرکت 

کننده به دبیرخانه رسید.
وی با بیان اینکــه داوری آثار طبق 
زمان بنــدی 1۲ دی مــاه در اداره 
گردشــگری ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
انجام شد، افزود: این جشنواره در دو 
بخش عکاســی با دوربین حرفه ای 
و موبایل گرافــی برگزار شــد که در 
هر بخش ســه نفر به عنوان نفرات 
برگزیــده معرفــی شــدند و با نظر 
هیات داوران و مساعدت مسئوالن 
برگزاری، دو نفــر نیز جهت دریافت 
عنوان شایســته، مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.
آذربرزین تصریح کــرد: در نهایت از 
مجموع آثار ارســالی به دبیرخانه، 
۴۴ عکس از ۲۸ نفر برای شرکت در 

نمایشگاه انتخاب شد.
گفتنــی اســت؛ نمایشــگاه عکس 
»طبیعت نــاژوان« به همــت اداره 
گردشــگری ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، 
مدیریت ســاماندهی ناژوان، حوزه 
هنری، انجمن عکاســان مطبوعاتی 
و کانون عکس اصفهان برپا شده که 
عاقه مندان می توانند برای بازدید 
از این نمایشــگاه تــا ۲۲ بهمن ماه 
)همه روزه به جز روزهای تعطیل( از 
ساعت 10 تا 1۹ به گالری نقش خانه 
واقــع در خیابان آمــادگاه، مجتمع 
 فرهنگــی هنــری ســوره مراجعه 

کنند.

نمایش زیبایی های ناژوان در نقش خانه اصفهان برگزار شد:

ثبت و نمایش قاب های ماندگار
اخبار اصفهان:   نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره عکس 
طبیعت ناژوان در گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان 
افتتاح شد. »عکس« ثبت می شود و ثبت می کند تاریخ 
را در لحظه و آنی، تا به یادگار بماند آنچه امروز چشمان 

ما به زیبایی اش خیره شده است.
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در شــــــهر 

آنچه باید در اقتصاد اصالح شود

بارافزایش مالیات 
بر دوش مردم عادی 

نیست

یک استاد دانشگاه:

 شاهد بازگشت انسان مدرن 
به نیازهای معنوی هستیم

یک استاد دانشگاه گفت: نیازهای مادی انسان تا حدود زیادی تأمین شده 
و اکنون شاهد بازگشت انسان به نیازهای معنوی هستیم.

رضا اسماعیلی، در کنگره بین المللی نهج الباغه که در قالب وبینار »پنل 
گفت وگو با موضوع پاسخ به نیازهای معنوی انسان امروز، دیدگاه تطبیقی 
نهج الباغه و مکاتب اومانیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم« برگزار شد، اظهار 
کرد: انسان موجودی اجتماعی است که با عقانیت و دارا بودن ویژگی های 

آن، در یک گونه اجتماعی زیست دارد.
وی افزود: در تقسیم بندی ساحت های وجودی انسان، ساحتی به عنوان 
معنویت مطرح است. هر ساحت نیازهای خاص خود را دارد و اندیشمندان 

نیز نظرات متفاوتی درباره آنها ارائه کرده اند.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: مجموعه ای که نیازها، باورها، بایدها و 
نبایدهای و تکالیف انسان را مشخص می کند، مکتب نامیده می شود و 
تمام مکاتب در اندیشه طرح کلی هستند که سعادت آدمی را تأمین کنند 

و روش و الگویی برای زندگی بهتر انسان فراهم آورند.
اسماعیلی ادامه داد: مکاتب دنیای امروز هر کدام نگاه و تلقی خاصی به 
انسان دارند. در حوزه انسان شناسی، انسان دارای ساحت های مختلف، 

جسمی، فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی اضافه کرد: هر مکتب نگاهی خاص به انسان دارد و زمانی که از منظر 
علمی و جامع تر به آن نگاه کنیم، سخن از پاردایم های مختلف به میان 
می آید. زمانی که نگاهی فلسفی به انسان داشته باشیم، در بین مکاتب 

تعاریف متفاوتی نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر از دایره تلسکوپی و فلسفی جدا 
شویم، اصطاحاً در حوزه فلســفه به موضوعی به نام پارادایم می رسیم. 
به طور کلی در جهان علم، با پارادایم های متفاوتی مواجه هستیم که شامل 
پارادایم های اثباتی، تفضیلی، انتقادی، و پست مدرن هستند و در جامعه ما 

نیز پارادایم اسامی مطرح است.
وی، مجموعــه اتفاقاتی که چگونگی درک جهان را مشــخص می کند 
پارادایم دانست و گفت: در جامعه ما پاردایم اسامی مطرح است که مدعی 
زیست بهینه انسان است. هر پارادایم مؤلفه های مختلفی را مورد توجه قرار 
می دهد. در پارادایم اثباتی رفتار انسان، عقانی است و آنچه اهمیت دارد 
انسان ها هستند. در پارادایم تفضیلی انسان موجودی آگاه، آزاد و انتخاب 

کننده است و تحت تأثیر محرک های ذهنیتی و آگاهی ها قرار دارد.
اسماعیلی ادامه داد: در پارادایم انتقادی، انسان موجودی خاق، مبتکر و 
فعال است که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت های مختلف نابرابر، در عصر 
خود بیگانه و از استعدادهای خود رها شده است، به همین منظور انسان 

باید شناخت های ناصحیح را از خود دور کند و به شناخت صحیح برسد.
این استاد دانشگاه در توضیح پارادایم پست مدرن گفت: در این پارادایم 
نگاه انسان منحرف و بدون چارچوب است و انسان ها براساس قواعد خود، 
شرایط را تنظیم می کنند. انسان ها تحت تأثیر شرایط بیرونی نیستند و 
توافق، مبنا است. در پارادایم اسامی انسان موجودی خاق، آگاه، آزاد و 
دارای توانایی های خاص است که در ارتباط با خداوند تعریف می شود. در 

این پارادایم روابط براساس چارچوب الهی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انسان گرایی اشاره و اظهار کرد: 
انسان گرایی از قرن چهاردهم در ایتالیا آغاز شد و اولین جایی که اومانیسم 
به آن ورود کرد، بحث مذهب و در تفکر مسیحیت بود که موجب پیدایش 
فرقه پروتستانیسم شد که برخاف مســیحیت کاتولیک و ارتدکس، 
تغییراتی در رابطه انسان با خدا ایجاد و ارتباط انسان با خدا را بدون واسطه 
تلقی می کرد. در این تفکر انسان، نیاز به کشیش ندارد و انسان باید دین 

را دنیایی کند.
وی اضافه کرد: امروزه تفکراتی که مبنای آن انســان گرایی اســت، در 
لیبرالیسم و مارکسیسم تجلی می یابد که در دو مسیر با یک خاستگاه 
حرکت می کنند. لیبرالیسم محور کانون هستی را فرد تلقی می کند و 
تجلی آن را در افکار اقتصاددانان برجسته شاهد هستیم که ثروت آفرینی را 
مدنظر قرار داده اند. در لیبرالیسم سیاسی نیز شاهد شکل گیری نظام های 

جمهوری هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: در دنیای امروز تفکر لیبرالیسم به دنبال این است 
که با محور قرار دادن انسان، جهانی خلق کند که نیازهایش را پاسخ دهد. 
محور و هستی این جهان، سرمایه است و در نتیجه این انسان دستمایه 
سرمایه داران می شــود. بر همین مبنا برای داشــتن انسان و جامعه ای 

سعادتمند، چنین باوری نیاز به تغییر دارد.
اسماعیلی، قرن بیستم و بیست و یکم را آغاز بازگشت به معنویت دانست 
و گفت: درحال حاضر تاحدودی نیازهای مادی انسان تأمین شده و اکنون 
شاهد بازگشت انســان به نیازهای معنوی هستیم، اما آنچه به نیازهای 

معنوی پاسخ می دهند، مؤلفه هایی نظیر ورزش، دین و هنر هستند.
به گفته این استاد دانشگاه، وظیفه ما به عنوان پیروان اسام این است که 
با معرفی انسانی در حد نهج الباغه و ساختن فرهنگی براساس معیارهای 
دینی و اقتصادی آن، در برابر شرایط رقابتی ایجاد شده، جایگاه این موضوع 

را در جهان خلق و تثبیت کنیم.
اصغر آقایی، مدرس استاد دانشگاه نیز در این نشست، اظهار کرد: وقتی 
از معنا سخن می گوییم در فرایند تاریخی تعابیر متفاوتی داشته است. 
همان طور که در مکاتب مختلف از آن صحبت شده است. در انسان، فطرت 
وجود دارد و معتقدم انسان موجودی چهار بُعدی است و همواره معناجویی 
و معناخواهی داشته و باید این را به عنوان یک اثر فطری بدانیم و دالیل 
علمی و تاریخی آن را هم بپذیریم. در شرایط فعلی، انسان در بُعد معنا دچار 

مشکل شده است.

گزارش

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به 2۹0 آسیب دیده در ۶0 حادثه 
هفته دوم بهمن ماه

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

۵۳۵0 بیمار خاص و صعب العالج اصفهانی 
تحت پوشش کمیته امداد

معاون امــداد و نجات جمعیــت هال احمر اســتان اصفهان از امدادرســانی به ۲۹0 
آسیب دیده ناشی از ۶0 حادثه به وســیله ۷۳ تیم عملیاتی این جمعیت در هفته دوم 
بهمن ماه خبر داد. داریوش کریمی اظهار کرد: پوشش امدادی ۶0 حادثه در هفته قبل 
انجام شده است و ۲۹0 آسیب دیده ناشی از حوادث در این مدت از خدمات امدادی این 
جمعیت بهره مند شدند؛ البته حوادث جاده ای با ۲۸ مورد همچنان بیشترین آمار را به 

خود اختصاص داده است.
 وی درمورد حوادث تحت پوشش این جمعیت از روز شنبه ۹ تا جمعه پانزدهم بهمن ماه، 
اضافه کرد: در ایــن بازه زمانی ۲۸ حادثه جاده ای، 11 خدمت حضوری، شــش حادثه 
شهری، 10 حادثه برف و کوالک، یک حادثه کوهستان و چهار حادثه صنعتی به وسیله 

نیروهای امدادی جمعیت هال احمر استان پوشش داده شده است.
 وی خاطرنشان کرد: در امدادرســانی به حوادث رخ داده، تعداد نجات یافتگان ۴۸ نفر 
بودند که از این تعداد ۳۳ نفر به بیمارستان ها منتقل شــدند و 1۵ نفرخدمات درمانی 

سرپایی دریافت کردند.
 وی تصریح کرد: 1۸۶ نیروی عملیاتی نجاتگر و امدادگر این جمعیت در قالب ۷۳ تیم 
عملیاتی با به کارگیری ۵۳ دســتگاه خودروی امدادی و همراه داشتن تجهیزات الزم 
امدادی در این تعداد عملیات یاد شده فعالیت داشــته اند و در این مدت پنج عملیات 

رهاسازی به وسیله نیروهای این جمعیت انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: پنج هزار و ۳۵0 بیمار خاص و صعب العاج 
تحت حمایت این نهاد هستند، مقوله درمان متفاوت از سایر سرفصل های کاری حوزه 
حمایت و سامت خانواده است و تأخیر در ارائه خدمات درمانی اثرات جبران ناپذیری 

خواهد داشت، بنابراین کمیته امداد با تمام توان توجه ویژه ای به این حوزه دارد. 
کریم زارع اظهار کرد: یکی از اصلی ترین خدمــات قابل ارائه به محرومان، خدمات پایه 
درمانی به بیماران نیازمند اســت، که کمیته امداد در تمام سال ها، در حوزه بیمه پایه 
و سیستم ارجاعی اهتمام ویژه ای داشته اســت و در حال حاضر نیز با تغییرروند در این 

حوزه، مددجویان از بیمه سامت بهره مند هستند.
 وی با اعام اینکه پنج هزار و ۳۵0 بیمار خــاص و صعب العاج تحت حمایت این نهاد 
هســتند، ادامه داد: مقوله درمان متفــاوت ازسایرســرفصل های کاری حوزه حمایت 
وسامت خانواده اســت و تأخیردرارائه خدمات درمانی اثرات جبران ناپذیری خواهد 

داشت، بنابراین کمیته امداد با تمام توان توجه ویژه ای به این حوزه دارد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان به ابتکارات استان در خصوص 
ارائه خدمات به بیماران مددجواشاره کرد وافزود: تفاهم نامه های متنوعی با هدف کسب 
تخفیفات هزینه های بستری، اســتفاده از ظرفیت گروه های جهادی دربحث خدمات 
پزشکی، دندانپزشکی، غربالگری و غیره، با بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی منعقد 

شده و در حال اجرا است.

رئیــس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان 
اصفهان گفت: شش اثر از اصفهان به چهلمین 

جشنوارٔه تئاتر فجر راه یافته است. 
محمد ترابی به ایسنا گفت: در مقایسه با سال 
گذشته، امســال آثار کمتری از اصفهان به 

جشنوارهٔ تئاتر فجر راه پیدا کرده است.
 او ادامــه داد: دو اثــر، کاندیــدای ورود به 
بخش رقابتی چهلمین جشــنواره تئاتر فجر 
بود، که متأســفانه هیچکــدام از این آثار به 
بخش رقابتی راه پیدا نکــرد و تئاتر »دکتر 
هاشــمیان« به کارگردانی و نویســندگی 
محمد جواد صرامی، تنها اثر اصفهان اســت 
که به بخش غیر رقابتــی »تئاتر صحنه ای« 

راه یافته است.
 رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: آثار اصفهانی راه یافته 
به بخش »تئاتر خیابانی« نیز شامل »۲۵ متر 
آرزو« به کارگردانی و نویســندگی سید پویا 
امامی، »تَله من« به نویسندگی و کارگردانی 
هیام احمدی و »روده درازی های یک مرده 

بی صاحب« به نویسندگی و کارگردانی هادی 
کیانی می شود. 

ترابی یادآور شــد: در بخش »رادیو تئاتر«، 
دو اثر »زخمه رباب« به نویســندگی ســید 
محسن موســوی و کارگردانی محمد علی 
یاری و »معمای شام« به نویسندگی مصطفی 
جعفری خوزانی و کارگردانی محمد رادمهر 
از اصفهان در جشــنواره حضــور دارند. او 
خاطر نشان کرد: با توجه به تغییرات شرایط 
کرونایی و اباغ بخشنامهٔ تعطیلی، احتمال 
اجرای عمومی در جشــنواره کم اســت، اما 
پیگیر خواهیــم بود تا با رعایــت پروتکل ها 

اجراهای کم جمعیت انجام شود.
 رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان 
اصفهان افزود: اگــر قرار بــر تعطیلی تئاتر 
اصفهان در ایام جشنواره باشد، باید شرایط 
و محدودیت هــا برابر برای همٔه اســتان ها 
برقرار باشد تا با رعایت پروتکل ها و تعداد کم 
تماشــاچیان، هنرمندان اصفهان هم کمتر 

متضرر شوند.

دبیــر هفتمیــن کنفرانــس بین المللــی 
»بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« 
از اعام نتایــج داوری مقاالت این کنفرانس 

خبر داد.
جواد راستی در گفت وگو با ایسنا با اعام این 
خبر، اظهار کرد: روند بررسی علمی مقاالت 
هفتمین دوره کنفرانس بازی های رایانه ای 
با مشارکت بیش از ۷0 نفر از اعضای هیئت 
علمی و متخصصین حوزهٔ بازی های رایانه ای 
و انجام بیش از ۲۵0 داوری )هر مقاله از ۲ تا 

۷ داوری تخصصی(، پایان یافت. 
وی افزود: در نهایت ۶۷ مقاله پذیرفته شــد 
که از ایــن تعداد ۳۶ مقاله در نشســت های 
تخصصی به صورت آناین ارائه خواهند شد. 
در بین مقاالت پذیرفته شــده، 1۹ مقاله از 
حوزه روانشناســی و یادگیری، 1۳ مقاله از 
حوزه هنر، 1۲ مقاله از حوزه فنی و مهندسی، 
۶ مقاله در حــوزه حقــوق، ۶ مقاله از حوزه 
مدیریت، ۶ مقاله از ســایر حوزه های علوم 
انسانی و پنج مقاله از حوزه پزشکی به چشم 

می خورند.
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه 
اصفهان ادامه داد: ارائه نشدن بعضی مقاالت 
در نشست های آناین به معنی پایین بودن 
کیفیت آنها نیست؛ بلکه محدود بودن زمان 
نشســت ها ما را از فرصت ارائه همه مقاالت 
محروم کرده اســت. ویدئوهای ارائه مقاالت 
پذیرفته شــده در تاالر مجــازی کنفرانس 
و صفحه آپــارات کنفرانس قابل دســترس 

خواهد بود.
 راستی توضیح داد: هفتمین دوره کنفرانس 
بین المللی »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و 
چالش ها« ایران در حوزه بازی های رایانه ای 
پنجم و ششــم اســفندماه ســال جاری به 
میزبانی دانشــگاه اصفهان برگزار می شود. 
روانشناســی، جامعه شناســی، مهندســی 
کامپیوتر و فناوری اطاعات، حقوق، اقتصاد، 
مدیریت، هنر، پزشــکی، آموزش و ســایر 
علوم وابســته حوزه های مورد تمرکز در این 

همایش است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان تشریح کرد:

همهٔ نمایندگان اصفهان در جشنوارهٔ تئاتر فجر
دبیرهفتمین کنفرانس بین المللی »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها«:

۳۶ مقاله در کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای ارائه شد

 دبیر نخستین جشنواره استانی 
»سرود فجر« اعالم کرد:

فراخوان نخستین 
جشنـواره استانی 
»سرود فجـر« در 

اصفهان

گروه های ســرود اصفهان بدون محدودیت ســنی 
می توانند از شنبه تا ۳0 بهمن، آثار خود را به دیبرخانه 
نخستین جشنواره استانی »سرود فجر« ارسال کنند. 
به گزارش ایرنا؛ دبیر نخستین جشنواره استانی »سرود 
فجر« در یک نشست خبری گفت: عاقه مندان باید 
http://www. آثار خود را از طریق درگاه الکترونیکی

festivalsorood.ir به دبیرخانه جشنواره بفرستند.
محمد رهنما ادامه داد: این جشــنواره در سه بخش 
تولید ســرود، همخوانی بدون موســیقی )آکاپا( و 

بازخوانی سرودهای تولیدشده برگزار می شود.
وی موضوعات این جشنواره را شامل امید به آینده، 
ائمه اطهار )ع(، شخصیت های ملی و مذهبی، نوجوان 

ایرانی، آینده ساز ایران، سبک زندگی ایرانی اسامی، 
کاالی ایرانی، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، مقاومت 
و تمدن نوین اسامی، مقابله با اســتکبار جهانی و 
صیهونیسم، ایران در مسیر پیشرفت و اقتدار، مقابله 
با کرونا، شهدا و مدافعان سامت، خانواده، جمعیت، 
بیانیه گام دوم، ظرفیت ها، عدالت پروری و… اعام کرد. 
دبیر نخستین جشنواره استانی سرود فجر گفت: آثار 
رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط یک هیات سه نفره 
داوری متشکل از اساتید بنام حوزه سرود و موسیقی 

اصفهان ارزیابی می شود.
وی اضافه کرد: در گام دوم ۲0 تا ۳0 گروه برتر ُمنتخب 
هیات داوران بصورت زنده در حضــور هیات داوران 

اجرای برنامه خواهند داشت و در نهایت سه گروه برتر 
به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

رهنما خاطرنشان کرد: آثار پنج گروه سرود برتر از در 
ایام نوروز 1۴01 از شبکه استانی اصفهان پخش و یک 
گروه دیگر نیز بعنوان ُمنتخب آرای مردمی به مرحله 
کشوری راه می یابد. وی با بیان اینکه بیش از ۵00 گروه 
سرود در استان ثبت شده است، گفت: این حجم گروه 
سرود استانی از نظر کمیت و کیفیت در سطح کشور 
بی نظیر است.  دبیر نخستین جشنواره استانی سرود 
فجر، افزایش سهمیه گروه های سرود برای حضور در 
جشنواره ملی را یکی از اهداف دبیرخانه استانی این 

رویداد فرهنگی برشمرد. 



رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خور و بیابانک گفت: طرح اقدام ملی 
با دهه فجر به  مسکن در شهر خور به مساحت ۲۰ هزار متر مربع همزمان 

متقاضیان تحویل داده شد.
علی ایزدی افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۲۰ هزار و ۶۰۰ متر مربع در 

۱۰۰ پالک مسکونی است.
وی اظهار داشت: از ۱۰۰ پالک در نظر گرفته شده برای این طرح، ۹۰ پالک 
برای متقاضیان تعیین و تخصیص داده شده و سایر پالک ها در دست اقدام 
است. وی با بیان اینکه اراضی طرح را راه و شهرسازی تأمین کرده است، 
گفت: تمام متقاضیان برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری معرفی شده اند 
برای ساخت و ساز تحویل  اراضی  اتمام عملیات آماده سازی  از  که پس 

متقاضیان می شود.
ایزدی خاطرنشان کرد: قداماتی که تاکنون در طرح اقدام ملی مسکن شهر 
خور صورت گرفته، تحویل ۱۵۶ پالک توسط راه و شهرسازی به بنیاد مسکن 
و انجام عملیات آماده سازی و میخ کوبی اراضی ۱۰۰ پالک با هزینه ای افزون 

بر ۶ هزار میلیون ریال است.
وی گفت: ۹۰ پالک تعیین تکلیف شده و حدود ۱۴۰ متقاضی هم در دست 

اقدام است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خور و بیابانک هم گفت: اراضی طرح 

اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را راه و شهرسازی تأمین کرده است.
ابوالفضل آقا افزود: سهم شهرستان خور و بیابانک در شهرهای خور، جندق 

و فرخی در چهار سال آینده ساخت بیش از یکهزار واحد مسکونی در طرح 
نهضت ملی مسکن است.

وی گفت: در شهرستان خور و بیابانک از ابتدای این طرح تاکنون بیش از 
هزار و ۷۰۰ متقاضی ثبت نام کرده اند.

تأیید  متقاضیان  به  زمین  غربالگری،  و  استعالمات  اخذ  از  پس  افزود:  آقا 
تحویل  شده  تعیین  زمانی  بازه  در  مسکن  ساخت  جهت  شده  صالحیت 
می شود. وی گفت: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر عهده متقاضیان 
است و متقاضیان باید پس از اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز کنند. 
شهرستان کویری خور و بیابانک در ۴۲۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان واقع 

شده است.

اصفهان  استان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
گفت: افزایش سقف تسهیالت بانکی انگیزه 
و  است  کرده  بیشتر  را  مددجویان  اشتغال 
این بخش شاهد  به رشدی را در  روند رو 
افتتاح  مراسم  در  اسماعیلی  رضا  هستیم. 
و  تیران  شهرستان  در  بهزیستی  طرح های 
تسهیالت  سقف  افزایش  با  افزود:  کرون 
بانکی و تسهیل گیری که نهادهای حمایتی 
و خدماتی برای اشتغال جامعه تحت پوشش 
بهزیستی انجام می دهند، انگیزه و زمینه الزم 

برای ایجاد کسب و کار فراهم شده است.
میزان  کاهش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سازی  کوچک  و  کشور  استخدامی 
در  انسانی  نیروی  بکارگیری  میزان  دولت 
استفاده  و  یافته  دستگاه های دولتی کاهش 
ناچیز  بسیار  دستگاه ها  این  در  معلوالن  از 
این رو خودکفایی  از  و گاهی صفر است 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  و  مددجویان 

خصوصی فعال شده است.
اصفهان  استان  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
خاطرنشان کرد: اشتغال مددجویان بهزیستی 
به کاهش وابستگی آنها به منابع کمکی و 
افزایش زمینه اشتغال و عزت نفس آنان منجر 

می شود.
خیران  و  خصوصی  بخش  مشارکت  وی 

اهداف  تحقق  در  را  بهزیستی  حوزه  در 
و  دانست  مهم  سازمان  این  برنامه های  و 
امکان  دولتی  اعتبارات  با  اظهارداشت: 
تنهایی  به  سازمان  این  سیاست های  اجرای 
فراهم نیست و مشارکت عمومی به پیشرفت 
کار و توسعه خدمات توانبخشی و مشاوره 

کمک کرده است.
به گزارش ایرنا، همزمان با دهه فجر انقالب 
اسالمی یک خانه معلوالن بهزیستی و سه 
طرح اشتغالزایی مددجویان این نهاد حمایتی 
در تیران و کرون با حضور مسئوالن محلی 
و استانی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. خانه معلول تحت پوشش بهزیستی 
با حمایت دولت و قرارگاه خاتم االنبیا سپاه 
با  اشتغالزایی هر کدام  احداث و سه طرح 
دریافت تسهیالت بانکی ۵۰۰ میلیون ریالی 
اشتغال  زمینه  طرح ها  این  و  شده  ایجاد 
نزدیک به ۱۰ نفر را فراهم کرده است. سه 
طرح اشتغالزا در حوزه خدمات تلفن همراه، 
خدمات پستی و بسته بندی کاالست. ۲ هزار 
و  تیران  بهزیستی  نفر تحت حمایت  و ۲۴ 
سرپرست  آنان  نفر  که ۲۰۰  هستند  کرون 
خانواده اند. تیران و کرون با بیش از ۷۲ هزار 
نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان 

است.

 امام جمعه سمیرم:

فرماندار به دور از سیاسی کاری برای این خطه تالش کند

نماینده اصفهان در مجلس:

چشم اصفهان ضربه کاری خورده است
نماینده اصفهان در مجلس گفت: تاالب گاوخونی هم مانند چشم باید مورد حفاظت و 
حراست قرار بگیرد، اما به دلیل برخی بی تدبیری ها نه تنها از چشم منطقه حفاظت نکردیم، 

بلکه ضربه های کاری به آن وارد کردیم.
عباس مقتدایی، در همایش مجازی »یک قدم برای تاالب« به مناسبت گرامیداشت روز 
جهانی تاالب ها، اظهار کرد: این روزها و ایام یادآور حماسه بی نظیری است که مرزها را 
درنوردید و امروز دنیا دوستدار انقالب اسالمی است. یکی از دستاوردهای انقالب، قانون 
اساسی کشور است و اصل پنجاهم قانون اساسی کشور ما، رویکرد مترقی برای حفاظت از 

محیط زیست انسانی و سایر ابعاد محیط زیستی دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: وقتی از تاالب ها صحبت می کنیم، 
از یک پهنه می گوییم که در پیرامون آن گیاهان و آبزیان و نباتات در مجاورت هم کمک 

می کنند تا انسان ها رشد و بالندگی داشته باشند.  

وی افزود: زمانی فکر می کردم تاالب گاوخونی که اطرافش کویر و شوری وجود دارد، 
مثال چشم است؛ چشم هم اگر دقیق نگاه کنید در یک پهنه شور قرارگرفته و عضو مهمی 
است. تاالب گاوخونی هم مانند چشم باید مورد حفاظت و حراست قرار بگیرد، اما به دلیل 
برخی بی تدبیری ها، نه تنها از چشم منطقه حفاظت نکردیم، بلکه ضربه های کاری به آن 

وارد کردیم.
وی با تأکید بر اینکه دست درازی های ما، قهر طبیعت و سیلی طبیعت را به همراه خواهد 
داشت، گفت: طبیعت اگر ضربه خورد، در طول تاریخ مسیر را برمی گردد و همان ضربه 

را به ما برمی گرداند.
مقتدایی، با بیان اینکه شرق اصفهان یک سرمایه عظیم است که برای متولیان هم ناشناخته 
مانده، گفت: در مجلس نهم تقالی زیادی کردیم تا برای نجات تاالب، اقداماتی انجام 
شود، اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم. در مجلس یازدهم هم پیگیری ها را تا آخرین روز ادامه 

دادیم و مصوبه الزم را گرفتیم، فرمانداران به عنوان سرپرست تعیین شدند و حاال در استان 
اصفهان اگرچه با کندی ولی روبه جلو درحرکت هستیم. امیدواریم بتوانیم مراقبت ها را در 
بخش محلی بیشتر کنیم، البته سطح محلی برای نجات گاوخونی کافی نیست و الزم است 

در سطح ملی نیز نسبت به موضوع حساسیت ایجاد شود.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه یک خواسته دارم و آن اینکه اولویت حقا به زیست محیطی 
در مسیر زاینده رود موردتوجه قرار بگیرد، افزود: باید بدانیم نیاز فوری تاالب گاوخونی 
آب است، قانون و تابلوهای مصارف و منابع مشخص و باید بدانیم اگر این یک قلم )احیای 
تاالب گاوخونی( را حل کنیم، طبیعت خودش استاد بازتولید و جبران نواقص خودش است.

وی در پایان گفت: رئیس جدید سازمان محیط زیست کشور، امیدها را زنده کرده و مجلس 
هم آماده دستگیری از این سازمان است تا سریع و انقالبی به باالترین حد از ایجاد سامان در 

دو شنبه ۱8 بهمن ۱۴00 | شمــــاره 990محیط زیست کشور برسیم.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

به  این شهرستان خواست  فرماندار جدید  از  امام جمعه سمیرم 
دور از سیاسی کاری برای بهتر شدن وضعیت این خطه تالش 
کند. حجت االسالم سید عبدالعظیم موالزاده در خطبه های نماز 
جمعه این هفته سمیرم، اظهار داشت: شعار دولت سیزدهم با کار و 
کوشش جهادی و مداوم محقق می شود. به گفته وی، خطه سمیرم 
و مردم آن آماده خدمت از جنس تولید و اشتغال پایدار هستند و 
نباید به صورت آماری و شعاری باشد. خطیب جمعه سمیرم با 
تاکید بر اولویت شناسایی مشکالت در کنار ظرفیت های موجود، 
تصریح کرد: بیکاری و آسیب های اجتماعی در صدر مسائل است 

و باید برای آنها تدبیر و چاره جویی شود. حجت االسالم موالزاده 
معدنی ادامه داد: برای تبدیل به یک زندگی امیدوار کننده تنها 
عملکردی  او  همراه  تیم  و  جدید  فرماندار  روی  پیش  راهکار 
سمیرم  جمعه  امام  است.  دغدغه مندانه  و  پیگیرانه  جهادگونه، 
افزود: در طول سال های اخیر کار و اقدام بنیادین و اساسی در این 
شهرستان انجام نشده است و جای کار زیادی وجود دارد تا این 
کاستی ها جبران شوند. حجت االسالم موالزاده با تسلیت ارتحال 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی اظهار داشت: ایشان سال های 

سال با بصیرتی مثال زدنی به اسالم و والیت خدمت کردند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان در مراسم افتتاح طرح های بهزیستی در 
شهرستان تیران و کرون:

افزایش تسهیالت بانکی انگیزه اشتغال 
مددجویان را بیشتر کرده است

امـام جمعـه شهرسـتان خـور و بیابانـک گفـت: امنیـت مـا مرهـوم تالش هـا و 
زحمـات نیـروی انتظامـی اسـت و همـه مسـووالن بایـد در ایجاد پلیـس مقتدر 

تـالش کنند.
حجـت االسـالم سـعید جاویـدی افـزود: مجلـس شـورای اسـالمی نسـبت بـه 
تقنیـن قوانیـن مـورد نیـاز پلیس و اصـالح قانون به کارگیری سـالح و بخشـی 
از آییـن دادرسـی کیفـری بـا حمایت هـای جدی قـوه قضاییه و صدا و سـیما با 
حمایـت رسـانه ای پلیـس مقتـدر را در اسـتقرار نظـم و تأمین امنیـت و آرامش 

مـردم همراهـی و یـاری کنند.
وی گفـت: بدون شـک اگر تالش و از خود گذشـتگی مامـوران انتظامی نبود 

جامعـه ما ایـن درجه از امنیت را هم نداشـت.
امام جمعه شهرسـتان خور و بیابانک خواسـتار همکاری هرچه بیشـتر دسـتگاه 
و سـازمان های مختلـف بـا پلیـس شـد و گفت: هرقـدر این همـکاری و تعامل 

بیشـتر باشـد قطعاً امنیت پایدارتـری را نیز شـاهد خواهیم بود.
وی بـا اشـاره بـه دیـدار اخیـر رهبر انقالب اسـالمی بـا فعاالن اقتصـادی گفت: 
طبـق گفتـه رهبـر معظـم انقـالب عامـل ایـن مشـکالت هـم صرفـاً تحریـم 
نیسـت البتّـه تحریـم بالشـک مؤثّـر بـوده امّـا بخـش مهّمـی ناشـی از برخـی 
تصمیم گیری هـای غلـط یـا کم کاری هـا و امثـال اینهـا اسـت کـه می توانسـت 

ایـن جور نباشـد.
حجـت االسـالم جاویـدی اظهـار داشـت: بررسـی دالیـل و علل اصلـی اینکه 
چـرا اقتصـاد ایران در دهـه ۹۰، یکی از پرفراز و نشـیب ترین دوره های تاریخی 
اقتصـاد ایـران را تجربـه کـرده اسـت، نشـان می دهد که نـوع نگاه بـه اقتصاد و 

مشـکالت آن دلیـل اصلی بوده اسـت.
وی افـزود: در دهـه یاد شـده بخصوص در نیمه دوم آن، شـرطی کردن اقتصاد 
ایـران و گـره زدن آن بـه متغیرهـای خارجـی کـه بـه هیـچ عنـوان در اختیـار 

مسـئوالن نبـود، باعـث شـد تا اقتصـاد راه دیگـری را پیـش بگیرد.
وی ادامـه داد: در ایـن دوره سیاسـت های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی ابالغ شـده 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری نیـز بـه عنـوان یـک سـند مهم کـه می توانسـت 
پشـتوانه تصمیمـات کالن اقتصادی قرارگیـرد، مورد بی مهری مسـئوالن وقت 

قـرار گرفت.
امـام جمعـه شهرسـتان خـور و بیابانـک افـزود: در ایـن دوره تمرکـز صرف بر 
حـل معضـالت ریـز و درشـت اقتصاد ایـران از طریق گره زدن مسـائل به سـند 
برجـام باعـث شـد تـا در دوره کوتاهی برخی متغیرها رشـد کنـد اما به محض 
اینکـه پایبنـدی طـرف مقابـل به برجـام پایان یافت با سـرعت بسـیار زیـادی به 

شـرایط قبل بازگشتیم.
حجـت االسـالم جاویدی خاطرنشـان کـرد: طبق تأکیـد مقام معظـم رهبری و 
همچنیـن کارشناسـان اقتصـادی، تنها راه نجـات اقتصاد ایران تکیه بر داشـته ها 
و ظرفیت هـای بی نظیـر داخلی اسـت کـه در دهـه ۹۰ مورد غفلـت قرارگرفت 

و نتیجـه آن را تمـام مردم ایـران دیدند.
وی عامـل مهـم دیگـر مشـکالت اقتصـادی را ناهماهنگـی بیـن تیـم اقتصادی 
دولـت در ۲ دوره قبـل بیـان کردو افـزود: این امر باعث بروز تکانه های شـدید 

اقتصـادی و حتـی سیاسـی و امنیتی مانند آشـوب های بنزینی شـد.
وی افـزود: علـت اصلـی دیگـر فقـدان روحیـه جهـادی و مدیریـت جهـادی 
برآمـده از فاصلـه گرفتن از مردم و نزدیک شـدن به زندگی اشـرافی و گرفتار 
شـدن مسـئوالن به تنبلی و روزمرگی و بی اعتمادی به ظرفیت داخلی و نیروی 
عظیـم جوانـان در عرصه های مختلف اقتصادی و مدیریت اقتصادی اسـت که 

چـه بسـا مهمترین مانع در پشـتیبانی از جهـش تولید و اقتصـاد پویا بود.

امام جمعه شهرستان خور و بیابانک:

 همه مسووالن
برای ایجاد پلیس مقتدر تالش کنند

گـزارش

امام جمعه اردسـتان گفت: انقالب اسـالمی ایران بدون وابسـتگی به شـرق 
و غـرب و بـا اتـکا بـه خـدا و بـا رهبـری حضـرت امـام خمینـی )ره( و بـه 

پشـتوانه و همـکاری مردم متدیـن ایـران به پیروزی رسـید.
حجت االسـالم حسـن دهشـیری در خطبه نماز جمعه در مسجد موسی بن 
جعفـر )ع( اردسـتان تصریـح کـرد: عظمت انقالب اسـالمی ممکن اسـت 
بـرای مـا کـه درمتـن آن زندگـی می کنیـم چنـدان مشـخص نباشـد ولـی 
کسـانی کـه در خارج این کشـور زندگی کرده، انقـالب را رصد می کنند 

بـه عظمـت آن پـی برده اند.
امـام جمعـه اردسـتان خاطرنشـان کرد: معانـدان و مخالفان ایـن نظام تالش 
دارند دسـتاوردهای ایران اسـالمی را کوچک جلوه دهند و آن را تضعیف 
کننـد ولـی بداننـد کاری از پیش نخواهند بـرد چرا که انقـالب راه خود را 

یافتـه مـردم بـا دل و جان از آن دفـاع خواهند کرد.
حجـت االسـالم دهشـیری بـه پیشـرفت های همـه جانبـه کشـور و تربیـت 
پزشـکان، متخصصان و دانشـمندان در زمینه های پزشکی، نظامی، صنعتی، 
هسـته ای و نانـو اشـاره کـرد و اظهارداشـت: پیـش از انقالب در شهرسـتان 
اردسـتان از پزشـکان غیر ایرانی اسـتفاده می شـد و در بحث امنیت و دفاع 
از کشـور وابسـته بـه امریـکا و دیگر کشـورها بودیم که اکنون خـود از هر 
نظـر خودکفاشـده و صـادرات نیز داریـم و به عنوان یک کشـور قدرتمند 

در منطقـه و جهان شـناخته می شـویم.
وی بـه مشـکل های موجود اقتصادی و معیشـت مردم اشـاره کـرد وگفت: 
از دولـت انقالبـی انتظـار داریم بـا تالش، برنامـه ریزی و کار شـبانه روزی 
ایـن کمبودهـا را برطرف کرده تا مردم آسـایش و آرامش الزم را بدسـت 

آورند.
خطیـب جمعـه اردسـتان به نحـوه مدیریـت بعضـی از اداره های شهرسـتان 
اشـاره کـرد و افـزود: یـک ایـراد عمـده ای که اکنـون در شهرسـتان وجود 
دارد، اداره شـدن چندیـن دسـتگاه بـا حکم سرپرسـتی اسـت وگاهی چند 
مـاه یـک دسـتگاه دولتـی بـا سرپرسـت اداره می شـود کـه ایـن درشـان 

مدیـران شهرسـتان نیسـت و بایـد تعیین تکلیف شـود.
وی اضافـه کـرد: اردسـتان افـراد توانمنـد در سـایر شهرسـتان ها دارد کـه 
از آن هـا  مـا  بگیرنـد کـه  برعهـده  را  برخـی دسـتگاه ها  اداره  می تواننـد 
می خواهیـم بـه شـهر خـود مهاجـرت و بـه مـردم خودشـان خدمـت کنند.

شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری 
شـمال شـرقی اصفهان واقع شـده اسـت.

امام جمعه اردستان:

انقالب اسالمی بدون تکیه بر شرق و غرب به پیروزی رسید

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خور و بیابانک:

زمین مسکن ملی به متقاضیان در شهر خور تحویل داده شد

گــزارش

فرمانده کل سپاه پاسداران در یادواره شهدای گلپایگان مطرح کرد:

ایران ۴۳ سال در مقابل فشارهای امریکا و متحدانش با عظمت ایستاده
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
قدرت  و  قوی شدن  ما  امروز  منطق  اینکه  بیان 
افزودن است، گفت: ایران در ۴۳ سال گذشته 
متحدان  و  آمریکا  حداکثری  فشار  مقابل  در 
هستند  اروپایی  و  عرب  مرتجعان  همان  که  او 

اینچنین با عظمت ایستاده است.
شهدای  یادواره  در  سالمی  حسین  سردار 
گلپایگان در مصالی بزرگ این شهر با تاکید 
افتاده  اتفاق  اکنون  قدرت گیری  این  اینکه  بر 
نظام مقدس  از  امروز همه جهان  افزود:  است، 
ایران اسالمی و سرزمین بزرگ ایران با مردمانی 

سربلند با افتخار یاد می کنند.
اظهار  مقدس  دفاع  دوران  به  اشاره  با  وی 
داشت: اگر کوتاه می آمدیم و جوانان سینه سپر 
نمی کردند و مادران و پدرانشان صبر نمی کردند 
به خرج نمی دادند آنگاه  و همسرانشان نجابت 
این سرزمین سرنوشت سرزمین های دیگری را 

که امروز می بینید پیدا می کرد.
روز  یک  جبهه  پیشانی  افزود:  سالمی  سردار 
شرق  در  امروز  اما  بود  کرخه  و  کارون  در 
فارسی  تکلم  می توانند  ما  دشمنان  مدیترانه، 
زبانان، پاکستانی زبانان، عراقی زبانان، افغانی ها 
و یمنی ها را آنجا بشوند، اسراییلی ها می شنوند 
و می دانند که زبان این قدرت تا کجا پیش رفته 

است.

امروز دشمنان در حال عقب  اینکه  بیان  با  وی 
به  را  ابزارها  همه  آن ها  گفت:  هستند  نشینی 
کارگرفتند و شاهکار والیت و هنر امامت این 
بود که در ۴۳ سال انرژی دشمن را تخلیه و آنها 
را وادار کرد که عقب بنشینند تا واقعیت قدرت 

این نظام بزرگ را بپذیرند.
سیاست  دادن  شکست  کرد:  تصریح  وی 
کارنامه خود  در  آمریکا که  نام  به  امپراطوری 
فروپاشی نظام های متعددی را دارد، کار آسانی 

نیست.
اقتصادی یک  تحریم  افزود:  سپاه  فرمانده کل 
جرات  به  که  بود  جهانی  قدرتمند  طراحی 
می توان گفت هیچ کشوری حتی خود آمریکا 
قادر نیست در مقابل این تحریم همه جانبه دوام 
نقطه  آن  از  حکمت ها  و  تدابیر  هم  اما  بیاورد 
می شد  صادر  ما  امام  یعنی  نظام  تدبیر  مرکزی 
و تمام صبر و مجاهدت این ملت درعرصه های 
توطئه  این  خطرناک  آثار  بتدریج  اقتصادی 

جهانی را خنثی کرد.
مخاطرات  از  ما  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسیار  را  آن  اثرات  و  کردیم  عبور  تحریم 
و  مشکالت  برخی  هنوز  افزود:  دادیم  کاهش 
سختی ها پابرجاست ولی از فرازها و گردنه های 
سخت آن عبور کردیم و این یک واقعیت است 
بطوریکه مقامات آمریکایی اعتراف کردند که 

در سیاست فشار حداکثری بر ایران مفتضحانه 
شکست خوردند.

وی یادآور شد: شکست دادن سیاست جهانی 
توسط یک ملت در یک تحریم وسیع چیزی 
نیست  خداوند  نصرت های  و  الهی  اراده  جز 
زمانی که یک ملت در حمایت از یک پیشوای 
در دست  را  امت  امر والیت  فقیه که  و  مؤمن 

دارد می ایستد خدا هم به او نصرت می بخشد.
هر  در  نظام  کرد:  تصریح  سالمی  سردار 
دست  در  و  شمشیر  دستش  یک  در  عرصه ای 
تمام  در  مهم  این  و  است  ساختن  دیگرش 
اقتصادی،  فناوری،  علم،  جمله  از  عرصه ها 

سازندگی و دیگر بخش ها نمود دارد.
کردن  فلج  بدنبال  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 

بود  نظام  مقابل  در  آنها  ایستادن  و  ایرانی ها 
که  شدند  متوجه  آنها  زمان  گذشت  با  گفت: 
راه  تهاجمی  ابزارهای  تمام  بکارگیری  با  حتی 

به جایی نخواهند برد.
فرمانده کل سپاه افزود: امروز مردم آگاهانه به 
و  است  مستقر  و  منسجم  نظام  و  آمدند  صحنه 
این  از  نقطه ای  هر  از  می توانند  کشور  جوانان 
یک  طرف تر  آن  کیلومتر  هزاران  سرزمین 
دقت  به  را  دریا  روی  حرکت  حال  در  سفینه 
بسیجی  گردان های  و  دهند  قرار  اصابت  مورد 
آنها  صف  انتهای  که  هستند  زیاد  آنقدر  ما 
شدن  ساخته  حال  در  کشور  و  نمی شود  دیده 

و چرخ های سازندگی در حال حرکت است.
را  قدرت  منطق  امروز  دنیای  اینکه  بیان  با  وی 
آنها  نبودیم  قدرتمند  ما  اگر  گفت:  می فهمد 
شدند  متوقف  امروز  ولی  می آوردند  هجوم 
می گوید  سخن  شما  قدرت  از  دشمن  وقتی 
یک حقیقت است چون او به قدرت ما اعتراف 

می کند.
وی با اشاره به اینکه کار دشمن عملیات روانی 
عملیات  یک  در  که  همانگونه  گفت:  است 
روانی گسترده نظام طاغوت که مظهر استبداد، 
بردگی و برده داری مدرن بود متالشی شد آنها 
مردم  ذهن  و  قلب  بر  می توانند  می کردند  فکر 
ما مسلط شوند ولی مردم آنها را می شناسند و 

آگاه هستند.
وی به جوانان توصیه کرد که مراقب باشند زیرا 
امروز  نمی کند  اشغال  را  جغرافیا  فقط  دشمن 
هدف اصلی او تسخیر قلب ها و عبور در میان 
و  نورانی  بر  تیرگی جهل  جایگزین  و  ایمان ها 

تاللو خورشید آگاهی و الهام انقالبی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون قرارگاه سازندگی 
در  را  ملی  عظیم  طرح   ۴۰۰ به  نزدیک  سپاه 
و  نیست  تعطیل  پروژه ای  هیچ  و  دارد  اختیار 

چرخ ها در حال گردش است.
وی با اشاره به جایگاه شهر گلپایگان گفت: این 
شهر عالمان بزرگ و فقهای عالی مقام است که 

همانند ستاره هدایتگر هستند.
وی با تسلیت ارتحال آیت اهلل صافی گلپایگانی 
این  و  وارسته  فقیه  و  ربانی  عالم  این  افزود: 
رهبر  و  امام  دیرین  یاران  از  انقالبی  شخصیت 
 ۱۵۶ فاصله  در  گلپایان  بودند.  انقالب  معظم 
دارد،  قرار  اصفهان  غربی  شمال  کیلومتری 
شهید   ۳۷۳ بزرگداشت  کنگره  چهارمین 
شهرستان گلپایکان و شصتمین سالگرد مجتهد 
اسالمی  گلپایگانی”  صدوق  “آیت اهلل  بی نشان 
در محل مصالی گلپایگان برگزار و از سایت 
با  شهرستان  این  شهدای  جامع  دائره المعارف 
رونمایی  گلپایگان”  شهدای  “راهنمای  عنوان 

شد.



On the occasion of or-
ganizing 2021 Job Fair in 
Boostan-e-Goftegoo in Teh-
ran, we reached out to Mr. 
Ramin Javanroud, co-found-
er and chairman of the Board 
of Directors of “Body Spin-
ner” to learn about devel-
opment path of brand of his 
company as well as key and 
constructive role of man-
power in his organization.
Mr. Ramin Javanroud started 
his career as a wholesaler in 
the field of clothing and after 
a few years of presence in 
the clothing market, he real-
ized the need for production 
of clothing in the market. So, 
with the name of “Tan Rees” 
Company, he added the pro-
duction of clothing and retail 
to the company’s activity, 
and finally, by explaining the 
vision of entering the global 
markets, the name of the 
company was changed to 
“Body Spinner”.
To learn more about the de-
tails, we have conducted an 
interview with him which 
comes as follows,
Q: Undoubtedly, you had 
a lot of working plans and 
goals at the beginning of 
activity of “Body Spinner”. 
Now, have you managed to 
achieve those goals after 
passage of years?
A: The fact is that success 
has a high place in my mind. 
Maybe, according to my 
friends, I am on the path 
to success, but the reality 
is that our organization is a 
successful organization in 
the field of store manage-
ment. If we want to define 
success in the field of brand-
ing, I have to say that “Body 
Spinner” is a local brand, 
we are not even a regional 

brand. So I think whenever 
we managed to supply and 
sell 70% of our products 
outside of Iran, then we 
can turn our products into a 
brand, and consequently, we 
can say that we have suc-
ceeded in this field. As you 
know, achieving this desired 
success is very time-con-
suming.
Q: “Tan Rees” and “Body 
Spinner” have gone 
through various develop-
ment paths over the years. 
Would you mind explaining 
more on this?
A: Presently, our company 
has the name of “Tan Rees” 
and is known with this name 
but we needed to change our 
name for export purposes, 
So, we changed the same 
Iranian name to Latin. Of 
course, we use Iranian ele-
ments a lot because we want 
to preserve Iranian origi-
nality in our products. On 
the other hand, in the logo 
of “Body Spinner”, we have 
used the symbol of “ram”, 
which is very old in Iran.
Here, I have to say that I do 
not try to run my business 
too idealistically. Because 
I have other commitments 
besides branding. Today, I 
should say that “Body Spin-
ner” is a family of 750 that I 
have to try to maintain, even 
in these difficult econom-
ic situations. I believe that 
manpower plays a very key 
role in success of any eco-
nomic enterprise.
So, although I like the tone 
of the Nasta’liq script, I be-
lieve that today, given the 
tastes of the new generation, 
no personal interest can be 
imposed on this generation. 
In our company, the main 

goal is to move in a direction 
that is customer-oriented, so 
if all directions are focused 
on customer demand, good 
events will definitely happen. 
In general, customers’ sat-
isfaction has been put atop 
agenda of our company.
Unfortunately, today we see 
that some brands want to 
impose their personal inter-
ests on the customer and in 
this case, be sure that they 
are doomed to failure and 
cannot compete at the do-
mestic market in particular.
So, despite the fact that I 
wanted the logo and name 
of company as “Tan Rees”, 
which has some kind of 
Iranian originality with it, 
I preferred the customer’s 
request. On the other hand, 
one of long-term goals of 
the company is to eye for-
eign target market by 1405 
(2026) and for this purpose, 
we should set up branch of-
fices in other countries be-
cause there is a possibility of 
exporting clothes from Iran. 
Generally speaking, we want 
to move with “Body Spinner” 
in a direction to get a share 
in the regional markets.
Q: Do you currently have 
sales in other countries?
A: We were able to attract 
customers in countries in 
the region such as Russia, 
Armenia, etc., but we do not 
have branches or stores. The 
fact is that our goal is not to 
sell the product, but we want 
the brand of “Body Spinner” 
to enter other countries and 
establish a branch office 
there.
Q: Given that you have com-
petitors and rivals in Iran, 
what is the distinction that 
made your brand and or-

ganization be a successful 
brand?
A: It has always been said 
that Iranians do not know 
the knowledge of teamwork, 
but today I want to make it 
clear that the distinguishing 
feature of “Body Spinner” 
has been based on team-
work and collective thinking. 
Today, most of our staff ex-
perience the second dec-
ade of their presence in the 
company. Perhaps one of 
the reasons for this is that 
we like to work collectively. 
Here, I have to send a mes-
sage to all those who want to 
work in the clothing industry 
that teamwork is one of the 
criteria for success of any 
economic enterprise and 
this issue must be taken into 
serious consideration.
Q: Do you have a plan in the 
field of employment, gener-
ation of job, and also devel-
opment of your company?
A: Definitely, if we want to 
develop and expand our 
business, we need to hire 
and employ the most expe-

rienced and talented work-
force. One of my utmost 
desires is to hire and employ 
more manpower and I hope 
to announce in my next five-
year development plan that 
Body Spinner has grown to 
7,500 instead of 750 man-
power. Although entering 
the world trade will make 
the situation more difficult, 
we are preparing ourselves 
to take a share not only at 
domestic market but also in 
other countries.
Q: You mentioned Job Fair 
in your speech, what is 
your purpose in attending 
this Fair?
A: Job Fair is an event attend-
ed by a large number of job 

seekers and employers to 
exchange information about 
required jobs and introduce 
their companies and its main 
purpose is to introduce new 
companies and businesses, 
provide ideas to students 
and graduates to find jobs. 
In addition to getting infor-
mation on the job opportuni-
ties, job seekers can attend 
conferences and workshops 
at these events and receive 
valuable training on how to 
manage their career paths.
Q: Would you mind ex-
plaining this question what 
impact did sanctions and 
similar problems have on 
your organization and what 
challenges did it create for 
your company?
A: In response to your 
question, I should say that 
sanctions have undoubtedly 
created serious problems 
for any economic enterprise 
in the country so sanctions 
have their own problems. 
For example, the most im-
portant event was the sky-
rocketing price of raw ma-
terials caused by oppressive 
and cruel sanctions imposed 
against the country in a way 
that sanctions have affected 
all activities of any economic 
enterprise in the country se-
verely.
Q: Your company was se-
lected as a top entrepreneur 
in 2019 and 2020. What do 
you think is the reason for 
this success?
A: Perhaps one of the rea-
sons for this success and 
choice is that we do not look 
at human beings as tools. 
Our behavior in the organi-
zation is such that the staffs 
are our stakeholders and 
beneficiaries, so as I strive 
for my own life, I strive for 
the lives of my own stake-
holders, because, we are 
going to create the future 
together.
Q: What is your most impor-
tant concern or challenge in 
this business right now?
A: In response to your ques-
tion, I should say that the 
major problem facing our 
company is the issue of 
working capital. Of course, 
this is not my only concern, 
I think it is the concern of all 
my colleagues as well. On 
the other hand, lack of the 
most experienced, skilled 
and competent is of the ma-
jor concern of our company 
because I am of the opinion 
that skilled and competent 
manpower is a driving force 
for realizing most objectives 
of any economic enterprise.  

  Future is created by leader of organization.

Iran-China trade 
reaches $14.8b in 
2021
The value of Iran-China non-oil 
trade stood at $14.8 billion in 
2021, according to the data re-
leased by China’s customs ad-
ministration.
The value of trade between the 
two countries during Janu-
ary-December 2021 declined by 
less than one percent in compar-
ison to 2020 in which the figure 
was reported to be $14.9 billion, 
Tasnim news agency reported.
Based on the mentioned data, 
China’s imports from Iran in 
2021 grew by more than one 
percent compared to the pre-
vious year and reached $6.5 
billion. China had imported $6.4 
billion worth of goods from Iran 
in 2020.
However, China’s exports to Iran 
in January-December 2021 fell 
by about two percent to $8.3 
billion from $8.5 billion in the 
previous year.
Iran mainly exports foodstuff and 
agricultural products to China 
while importing machinery and 
industrial raw materials, medi-
cal equipment, fabrics, and auto 
parts.
Iran and China officially signed 
the document for 25-year com-
prehensive cooperation in March 
2021.
The document was signed be-
tween Iran’s former Foreign Min-
ister Mohammad Javad Zarif and 
Chinese Foreign Minister Wang 
Yi at the Iranian Foreign Ministry.

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

Knowledge for do-
mestic production 
of gas turbo com-
pressor control 
system achieved
Experts and engineers at Irani-
an Gas Transmission Company 
(IGTC) have managed to achieve 
the knowledge for the domestic 
production of a turbo compres-
sor control system used in gas 
pressure boosting complexes.
The mentioned system was 
put into operation in a pressure 
boosting station near Yasuj city 
in Kohgiluyeh-Boyer Ahmad 
Province in a ceremony attended 
by IGTC Head Mehdi Jamshi-
di-Dana, Shana reported.
According to Jamshidi-Dana, 
the Turbo Compressor Control 
System is an advanced software 
system that has been completely 
designed and created by local 
engineers.
The use of more advanced con-
trol systems leads to longer de-
vice life, higher efficiency, lower 
environmental pollution, and 
more efficient protection while 
ensuring speed of operation and 
accuracy of usage, the official 
said.
He noted that one of the ways 
to increase productivity and 
efficiency in the gas transmis-
sion industry is to design new 
systems or upgrade the existing 
systems.
Among gas transmission equip-
ment, turbines are among the 
most widely used, and having 
modern systems to monitor 
them would be a great step for-
ward in this industry.
The above-mentioned system 
has been created after months 
of study, research, and analysis 
of various charts, and graphs, 
according to Jamshidi-Dana.
Back in December 2021, Jamshi-
di-Dana had said that gas trans-
mission in Iran hit a new record 
of over 844 million cubic meters 
per day (mcm/d) in the Iranian 
calendar month of Azar (Novem-
ber 22-December 21, 2021).
Earlier in November 2021, the of-
ficial had said his company was 
completely prepared for sustain-
able gas supply throughout the 
country during winter.

Exports from min-
ing sector up 90%

Iran exported around $9.489 
billion of mining products in the 
first nine months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2021), regis-
tering an increase of 90 percent 
year on year.
The exports amounted to 42.214 
million tons in weight, showing 
a 9.5 percent rise compared to 
the same period last year, IRNA 
reported.
Steel chain and related products 
had the biggest share of exports 
in the mentioned nine months 
with 55.6 percent, equaling 
$5.28 billion of the total value of 
exports.
Copper products and other min-
erals were in the second and 
third places with $1.409 billion 
and $651.33 million shares of 
the exports, respectively.
In the meantime, the exports of 
aluminum products registered 
the biggest growth among other 
mining products, with $541.57 
million of exports and a 212-per-
cent growth year on year.
During the period under review, 
3.098 million tons of mining 
products worth $2.691 bil-
lion were also imported into 
the country, indicating an 11.4 
percent and 0.8 percent rise in 
terms of value and weight, re-
spectively.
Steel and steel products were 
the top imported items in the 
mentioned time span with 
$916.3 million worth of imports.
Having 81 different types of 
minerals, including the world’s 
largest copper, zinc and iron 
reserves, Iran is one of the top 
10 mineral-rich countries across 
the globe. In this regard, the 
Iranian government has been 
seriously pursuing several pro-
grams for promoting the mining 
sector as a major contributor to 
the country’s economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves 
are 2.7 billion tons (about 0.8 of 
the world’s total reserves), while 
the country’s copper reserves 
are 2.6 billion tons (about 0.4 of 
the world’s reserves). The coun-
try also has 11 million tons of 
zinc reserves (about four percent 
of the world’s total reserves).
The total proven reserves of 
Iran’s mines are estimated at 
about 60 billion tons, which is 
expected to reach more than 100 
billion tons with the implemen-
tation of the Industry, Mining, 
and Trade Ministry’s exploration 
programs over 500,000 square 
kilometers of new mineral zones.
Despite the country’s huge po-
tential in this area, due to some 
issues like the lack of necessary 
machinery and equipment and 
the lack of access to financial re-
sources and foreign investment 
because of the U.S. sanctions, 
the Iranian mining sector has 
been struggling to operate at its 
maximum capacity over the past 
few years.
So, the government programs 
for promoting this industry are 
mainly focused on relying on 
domestic sources for helping 
the mining sector overcome its 
current problems and hit its ideal 
targets.
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Today, I should 
say that “Body 
Spinner” is a 
family of 750 
that I have to try 
to maintain, even 
in these difficult 
economic situ-
ations. I believe 
that manpower 
plays a very key 
role in success 
of any economic 
enterprise

As announced by an official with Nation-
al Iranian Gas Company (NIGC), gas will 
be supplied to 14 cities and 1,459 villages 
across the country during the current year’s 
Ten-Day-Dawn celebrations (February 1-11), 
which marks the 43rd anniversary of the vic-
tory of the Islamic Revolution in Iran.
Jalal Nour-Mousavi, the NIGC’s director for 
gas supply, also said that 140 trillion rials 
(about $52 million) has been invested for 
gas supply in the current Iranian calendar 
year (began on March 21, 2021).
Meanwhile, as announced by the NIGC’s 
managing director, all of the country’s rural 
and urban population will have access to 

natural gas through the national gas network 
within the next two years.
Majid Chegeni said currently over 98 percent 
of the urban population, as well as 90 per-
cent of the country’s rural population, have 
access to natural gas through the national 
network.
According to the official, currently, only a 
few cities and about 7,000 villages across 
the country have not been supplied with gas 
through the pipeline network.
“Currently, 1,260 cities and more than 
35,000 villages in the country enjoy natural 
gas through the national network,” Chegeni 
said.

Gas to be supplied to 14 cities, 1,459 villages during Ten-Day Dawn



The value of export from Golestan prov-
ince, in the northeast of Iran, rose 68 
percent in the first 10 months of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022), as com-
pared to the same period of time in 
the past year, a provincial official an-
nounced.
Ebrahim Hosseini, the director-general 
of Golestan province’s Customs De-
partment, said that commodities worth 
nearly $150 million were exported from 
the province in the ten-month period.
The official further announced that the 
ten-month export also indicates 92 per-
cent growth in terms of weight year on 

year.
He said polystyrene, cheese, dates, 
pistachios, pipes, cement and tomato 
paste were the most exported goods, 
and named Kazakhstan, Iraq, Turkmen-
istan, Bulgaria, Afghanistan, Romania, 
Poland, Kyrgyzstan and Armenia as the 
major export destinations.
As previously announced by the head of 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), the value of Iran’s 
non-oil exports rose 38 percent during 
the first 10 months of the current year, 
as compared to the same period of time 
in the past year.
Alireza Moghadasi said Iran exported 

over 100 million tons of non-oil prod-
ucts worth $38.763 billion in the men-
tioned period.
According to the official, the weight of 
exports in the mentioned period also 
grew by seven percent in comparison 
to the figure for the previous fiscal 
year’s same 10 months.
He said major export destinations of the 
Iranian non-oil goods were China, Iraq, 
and Turkey during the said 10 months.
The IRICA head further announced that 
the Islamic Republic imported 33 mil-
lion tons of non-oil commodities worth 
$41.473 billion in the mentioned period, 
with a 34-percent growth in value and a 
17-percent rise in weight, year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period, fol-
lowed by China, Turkey, Germany, and 
Switzerland, he stated.
According to the official, out of the total 
non-oil goods imported into the coun-
try in the first 10 months of this year, 25 
million tons worth $15 billion were ba-
sic goods, which indicates an increase 
of 26 percent in weight and 56 percent 
in value, year on year.
Moghadasi noted that currently about 
five million tons of commodities are 
stored at the country’s customs for 
which the clearance procedures will be 
carried out soon.
“There are 160 customs active in the 
country, and this number is increasing 
with the creation of new free zones and 
economic areas,” he added.

New Product Development – Process and 7 Stages

Iran’s sitting volleyball 
nominated for Best Team Performance

Tokyo Paralympic Games gold medal 
winners Iran’s sitting volleyball team have 
been nominated for the Best Team Perfor-
mance at the Asian Awards 2021.
The upcoming Asian Awards 2021 were 
organized by the Asian Paralympic 
Committee (APC). The team will have to 
compete with China men’s goalball team, 
Japan men’s wheelchair basketball team 

and Korea mixed boccia team for winning 
the accolade. Iranian powerlifter Ruhollah 
Rostami, who won a gold medal in the 
2020 Tokyo Paralympics, and Hashemiyeh 
Motaghian, the first ever Iranian female 
Para athlete to win a gold medal in athletic 
in the Paralympic Games, have been pre-
viously nominated for the Best Male and 
Best Female awards, respectively.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
3,260 points on Saturday.
The index closed at 1.304 million 
points, as over 5.528 billion se-
curities worth 37.095 trillion rials 
(about $137.3 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 3,558 
points, and the second market’s in-
dex increased 2,945 points.
TEDPIX rose 92,000 points (5.8 
percent) to 1.301 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Compa-
ny, Isfahan Oil Refinery, Iran Kho-
dro Company, Saipa Company, and 
National Iranian Copper Company 
were the most widely followed 
ones.
The government has applied sev-
eral new changes in the national 
budget bill for the next Iranian 
calendar year (begins on March 
21) which according to experts 
and analysts will ensure the stock 
market’s stability and growth in the 
coming years.
Reducing taxes on production 

units active in the stock market, 
strengthening the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund, eliminating subsidized for-
eign currency allocations, and sta-
bilizing the ownership interest of 
the mines are some of the meas-
ures considered in the budget bill 
to support the capital market.
Allocating a 20-percent tax on legal 
entities is considered in next year’s 
budget bill which is less than the 
previous years. Reducing the taxes 
imposed on production units will 
make them more profitable and 
therefore their performance in the 
stock market will improve.
Also, the direct taxes collected 
from production units is expected 
to be injected into the Capital Mar-
ket Development and Stabilization 
Fund in order to be used to im-
prove and develop the market.
Based on the next year’s budget 
bill, no subsidized foreign cur-
rency will be allocated to special 
entities to import certain goods. 
Experts and analysts believe that 
this decision is going to have a 
very positive impact on the stock 
market since it will prevent rent 
and unrealistic pricing.

New product development is a task taken by the 
company to introduce newer products in the 
market. Regularly there will arise a need in the 
business for new product development.
Your existing products may be technologically 
outdated, you have different segments to target 
or you want to cannibalize an existing product. 
In such cases, New product development is the 
answer for the company.
7 Stage Process of New Product Development
1) Idea generation
in this you are basically involved in the system-
atic search for new product Ideas. A company 
has to generate many ideas in order to find 
one that is worth pursuing. The Major sources 
of new product ideas include internal sources, 
customers, competitors, distributors and sup-
pliers.
Almost 55% of all new product ideas come 
from internal sources according to one study. 
Companies like 3M and Toyota have put in spe-
cial incentive programs or their employees to 
come up with workable ideas.
Almost 28% of new product ideas come from 
watching and listening to customers. Custom-
ers: even create new products on their own, and 
companies can benefit by finding these prod-
ucts and putting them on the market.
Example – Pillsbury gets promising new prod-
ucts from its annual Bake-off. One of Pillsbury’s 
four cake mix lines and several variations of 
another came directly from Bake-Off winners’ 
recipes.
2) Idea Screening
The second step in New product development is 
Idea screening. The purpose of idea generation 
is to create a large pool of ideas. The purpose 
of this stage is to pare these down to those that 
are genuinely worth pursuing. Companies have 
different methods for doing this from product 
review committees to formal market research.
It, is helpful at this stage to have a checklist 
that can be used to rate each idea based on the 
factors required for successfully launching the 
product in the marketplace and their relative 
importance.

Against these, management can assess how 
well the idea fits with the company’s market-
ing skills and experience and other capabilities. 
Finally, the management can obtain an overall 
rating of the company’s ability to launch the 
product successfully.
3) Concept Development and Testing
The third step in New product development is 
Concept Development and Testing. An attractive 
idea has to be developed into a Product con-
cept. As opposed to a product idea that is an 
idea for a product that the company can see 
itself marketing to customers, a product con-
cept is a detailed version of the idea stated in 
meaningful consumer terms.
This is different again from a product image, 
which is the consumers’ perception of an ac-
tual or potential product. Once the concepts are 
developed, these need to be tested with con-
sumers either symbolically or physically. For 
some concept tests, a word or a picture may be 
sufficient, however, a physical presentation will 
increase the reliability of the concept test.
After being exposed to the concept, consumers 
are asked to respond to it by answering a set of 
questions designed to help the company decide 

which concept has the strongest appeal. The 
company can then project these findings to the 
full market to estimate sales volume.
4) Marketing Strategy Development
This is the next step in new product develop-
ment. The strategy statement consists of three 
parts: the first part describes the target market, 
the planned product positioning and the sales, 
market share and profit goals for the first few 
years.
The second part outlines the product’s planned 
price, distribution, and marketing budget for 
the first year. The third part of the marketing 
strategy statement describes the planned long-
run sales, profit goals, and the marketing mix 
strategy.
Business Analysis – Once the management 
has decided on the marketing strategy, it can 
evaluate the attractiveness of the business pro-
posal. Business analysis involves the review of 
projected sales, costs and profits to find out 
whether they satisfy a company’s objectives. If 
they do, the product can move to the product 
development stage.
5) Product Development
Here, R&D or engineering develops the prod-

uct concept into a physical product. This step 
calls for a large investment. It will show whether 
the product idea can be developed into a full- 
fledged workable product.
First, R&D will develop prototypes that will 
satisfy and excite customers and that can be 
produced quickly and at budgeted costs. When 
the prototypes are ready, they must be tested. 
Functional tests are then conducted under labo-
ratory and field conditions to ascertain whether 
the product performs safely and effectively.
6) Test Marketing
If the product passes the functional tests, the 
next step is test marketing: the stage at which 
the product and the marketing program are in-
troduced to a more realistic market settings. 
Test marketing gives the marketer an opportuni-
ty to tweak the marketing mix before the going 
into the expense of a product launch.
The amount of test marketing varies with the 
type of product. Costs of test marketing can be 
enormous and it can also allow competitors to 
launch a “me-too” product or even sabotage 
the testing so that the marketer gets skewed re-
sults. Hence, at times, management may decide 
to do away with this stage and proceed straight 
to the next one:
7) Commercialization
The final step in new product development is 
Commercialization. Introducing the product to 
the market – it will face high costs for manu-
facturing and advertising and promotion. The 
company will have to decide on the timing 
of the launch (seasonality) and the location 
(whether regional, national or international). 
This depends a lot on the ability of the compa-
ny to bear risk and the reach of its distribution 
network.
Today, in order to increase speed to market, 
many companies are dropping this sequential 
approach to development and are adopting the 
faster, more flexible, simultaneous development 
approach. Under this approach, many company 
departments work closely together, overlapping 
the steps in the product development process 
to save time and increase effectiveness. 

TEDPIX gains 3,000 points on Saturday

Over 100 compa-
nies expected to 
attend Iran-UAE 
trade conference 
in Dubai
Head of Iran Trade Center 
in the United Arab Emirates 
(UAE) Mohammad-Reza Ta-
laei has said over 100 Iranian 
and foreign companies are ex-
pected to attend an Iran-UAE 
trade conference which is set 
to be held at the mentioned 
center in UAE.
As reported by the portal of 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA), the conference 
is scheduled to be held on 
Tuesday and a virtual exhibi-
tion is also going to be held 
alongside the conference dur-
ing February 8-19.
According to Talaei, a trade 
delegation comprised of 25 
Iranian companies will em-
bark on a trip to Dubai on 
Sunday to first visit Expo Du-
bai and then participate in the 
Iran-UAE Business Opportuni-
ties Conference on Tuesday.
“We estimate that by Tues-
day, over 50 Iranian compa-
nies based in the UAE and as 
many foreign companies will 
be present at the conference,” 
Talaei said.
“The event will be attended by 
Iranian companies residing in 
the UAE, the Iranian trade del-
egation, and the representa-
tives of the UAE companies as 
well as foreign firms based in 
the UAE,” he added.
The official noted that mem-
bers of Dubai, Oman, and 
Qatar chambers of commerce 
and all Dubai-registered 
chambers of commerce have 
been also invited to attend the 
conference.
The foreign embassies based 
in Tehran have also been no-
tified about the conference to 
inform their companies in the 
UAE to attend the conference.
The purpose of this confer-
ence is to develop trade re-
lations between Iran and the 
UAE and to introduce Iran’s 
trade and investment oppor-
tunities to companies based 
in the UAE, according to the 
ICCIMA board member.
“In this conference, we intend 
to introduce the existing po-
tentials of the country in var-
ious sectors of agriculture, in-
dustry, mining and trade and 
also promote the capabilities 
of our knowledge-based com-
panies,” the official said.

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

Iran Wrestlers’ 
Trip to U.S. Can-
celed After Wash-
ington Refuses 
Visas
The trip to the United States 
by Iran’s National Freestyle 
Wrestling Team has been can-
celed due to the host country 
refusing to issue visas to the 
athletes.

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

U.S. Raid Kills 13, 
Including Women, 
Children, in Syr-
ia’s Idlib
At least 13 people were killed 
in a U.S. raid in Syria’s north-
western province of Idlib be-
fore daybreak on Thursday, a 
war monitor reported.

Esteghlal beat 
Havadar: IPL

 Iran Professional League (IPL) lead-
ers Esteghlal football team defeated 
Havadar 2-1 on Friday. In the match 
held in Karaj’s Enghelab Stadium, 
Rudy Gestede gave the visiting team 
a lead in the 11th minute but with five 
minutes left until the halftime, Mo-

hammadjavad Mohammadi levelled 
the score. Substitute Amir Arsalan 
Motahari scored the winner in the 
84th minute. Esteghlal were reduced 
to 10 men in the 88th minute after the 
team’s defender Siavash Yazdani was 
shown his second yellow card.
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در یک دهه اخیر انفجار تورمی در 
برابر مســکن را می توان شاخص 
ترین اتفاق در این حوزه دانست نه 
ساخت و تحویل پروژه های مسکن 
مهر، نه ارایه انواع و اقسام وام ها به 
خریداران و نه هیچ برنامه ای دوای 
درد قفل مســکن اصفهان نشــد و 
در ســایه عدم برنامه ریزی و چشم 
انداز روشن و در حالیکه اصفهان هر 
روز بیشتر با انباشت تقاضا به دلیل 
کمبود ساخت و ســاز مواجه است 
ســرمایه های بازار مسکن در حال 
خروج از استان و کوچ به استان های 
عمدتا شمالی هســتند. روزگاری 
اصفهان مقصد بسیاری از سرمایه 
گذاران مســکن بود حتی مصرف 
کنندگان به منظور گذراندن بخشی 
از تعطیالت در استان خوش آب و 
هوا و چهار فصلی مانند اصفهان از 
استان های هرمزگان و خوزستان 
راهی اصفهان شدند و خانه خریدند 
اما حاال اصفهانی ها در سایه سنگین 
و سیاه خشکی و آلودگی خود راهی 
شهرستان های شمالی هستند. در 
اســتان هایی مانند گیالن به مدد 
احداث بزرگراه هایی مانند غدیر و 
کوتاه شدن مسیرها حاال اصفهانی 
ها خانــه ها و امالک زیــادی برای 
زندگی و ســرمایه گذاری خریده 
اند.رحیم قربانی مشاور امالکی در 
شهرستان ماســال می گوید در دو 
ســال گذشــته اصفهانی ها بخش 
عمده ای از خریداران خانه و زمین 

در این بخش بــوده اند به گفته وی 
در دیگر شهرهای اســتان گیالن 
مانند اسالم حتی استقبال از این هم 
بیشتر بوده و مناطقی وجود دارد که 
مالک عمده زمین های مرغوب آن 
اصفهانی هایی هستند که مشغول 
انبوه ســازی و خرید و فروش ویال 
شده اند. بساز بفروش هایی که دیگر 
بازار اصفهان را با تب تند قیمت های 
غیر واقعی و کمبــود قدرت خرید 
مصرف کنندگان مناســب سرمایه 
گذاری نمی دانند. این مســاله در 
آمار و ارقام کشــوری هم به خوبی 
نشان داده شــده است بررسی آمار 
تورمی قیمت مسکن در بهار امسال 
نشــان می دهد اصفهان از کورس 
گرانی مســکن در میان استان ها 
جا مانده است. تورم فصلی مسکن 
در اصفهان در حالی بهار امسال به 
طور متوسط معادل 7 درصد بود که 
در همین بازه زمانــی تورم فصلی 
مسکن در کشــور به طور میانگین 
2/ 12 درصد گزارش شد.این ترمز 
به دلیل برخی از فعــل و انفعاالت 
ســرمایه ای در اصفهــان رخ داده 
است.اصفهان پس از تهران همواره 
در رده دوم گران ترین بازار مسکن 
قرار داشته اســت امسال اما پس از 
مرکزی و البــرز پایین ترین درصد 
تغییر قیمتی با 81.2 را داشته است 
در جهتی معکوس اما در اســتان 
های شمالی روند ســاخت و ساز و 
معامالت به شــدت صعودی بوده 

است براســاس تازه ترین گزارش 
آماری منتشرشــده از سوی مرکز 
آمار ایران که مربــوط به تغییرات 
حجم معامالت در پاییز 99 است، 
رشــد نقطه ای معامالت ملکی در 
کشور طی پاییز 99 نسبت به فصل 
مشابه ســال 98 حدود 20درصد 
بوده و این در حالی است که حجم 
معامالت در مازندران در این فصل 
نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
از آن حدود 5/ 1برابر شــده است. 
همچنیــن در گیــالن نرخ رشــد 
معامالت مسکن نسبت به پاییز 98 
حدود 77درصد بوده است. افزایش 
معامالت در اســتان های شــمالی 
در شــرایطی رخ داده که در استان 
هایی مانند اصفهان و تهران شاهد 

کمترین حجم معامالت بوده ایم
وضعیت در مورد قیمــت ها البته 
بســیار پیچیده است.هر چند بارها 
تاکید شــده که قیمت ها در بازار 
مسکن واقعی نیســت و بخشی از 
کاهش هــای صورت گرفتــه و یا 
توقف تورم مســکن بــه خصوص 

در اســتانی مانند اصفهان ناشی از 
حرکت بازار به سمت واقعی تر شدن 
قیمت هاست اما نباید از این مساله 
غافل شد که همیشه بخش زیادی 
از رونق مســکن در اختیار سرمایه 
گذاران و خریــداران غیر مصرفی 
بوده است در شــرایط کنونی رکود  
در بازار مسکن ناشی از خروج این 
ســرمایه و افت قیمت به دلیل بی 
رغبتی مشتریان و سازندگان اتفاق 
افتاده اســت در پس پرده اما گفته 
می شود این شک اقلیمی است که 
پیش از اصفهان برای اســتان های 
دیگری مانند سیستان و بلوچستان 
و خوزستان نیز رخداده است . روند 
بلندمدت تغییــرات بازار معامالت 
امالک مســکونی نیز این موضوع 
را نشــان می  دهــد. در حالی که از 
ســال 94 تاکنون متوسط قیمت 
زمین در کشــور 12 برابر افزایش 
یافته اســت این میزان در اصفهان 
که با تنش  های آبی درگیر اســت و 
این تنش  ها در ســال  های گذشته 
تشدید شده اســت معادل 8 برابر 

بوده است پیش بینی می شود افول 
قیمت ها در اصفهان از این هم فراتر 
به رود به خصــوص آنکه خطراتی 
مانند فرونشست در برخی از مناطق 
مســکونی اصفهان به شدت جدی 
اســت و به تبع آن در این مناطق 
ساخت و ســاز و مشــتری بسیار 
افت خواهد کرد. هــر چند برخی 
از کارشناســان امید دارند خروج 
ســرمایه گذاران از بازار مســکن 
بخشی از نابه سامانی های این شهر 
در حوزه مســکن را اصالح نماید از 
جمله اینکه ســاخت و ساز به جای 
ســرمایه گذاری و لوکس سازی به 
ســمت مصرف گرایی انبوه سازی 
و کوچــک مقیاس ســازی پیش 
برود این مســاله در مناطق گران 
اصفهان هم اگر اتفــاق بیافتد می 
تواند راه برای عرضه بیشتر امالک 
را فراهم آورد امــا در نهایت بخش 
های زیادی از بازار مسکن اصفهان 
در سال های آینده باید خود را برای 
 رکود و کاهش ساخت و سازها آماده 

نماید

مرضیه محب رسول :    خشکسالی، فرونشست، آلودگی 
هوا، گرانی غیر واقعی بازار مسکن و... کار خودش را کرد و 
کلید خروج سرمایه های ساخت و ساز و انبوه سازان از بازار 

مسکن اصفهان زده شده است. 
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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
خودمالکین استان اصفهان برای بهره مندی از تسهیالت ساخت با شرایط 
آسان، در سامانه ثمن ثبت نام کنند. امیر زاغیان درباره زمان آغاز و پایان 
ثبت نام در طرح تسهیالت خودمالکین، اظهار کرد: تسهیالت خودمالکی 
از نیمه دوم دی ماه در استان اصفهان آغاز شده و تا اطالع ثانوی ادامه دارد، 
بنابراین مردم در تمام شهرهای استان اصفهان که دارای زمین بوده و برای 
saman. آن پروانه ساختمانی اخذ کرده اند می توانند با مراجعه به سامانه

mrud.ir و ثبت نام در این سامانه از تسهیالت مقرر در طرح نهضت ملی 
مسکن )کالنشهر اصفهان 400 میلیون تومان، سایر شهرهای استان ۳00 

میلیون تومان و روستاها 250 میلیون تومان( برخوردار شوند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه این تسهیالت با شرایط آسان ارائه می شود گفت: خودمالکین برای 
اخذ تسهیالت ساخت نیازی به سپرده گذاری و یا خرید اوراق ندارند و دوران 
مشارکت و بازپرداخت آن نیز 20 ساله است، همچنین پرداخت اقساط در 

صورت درخواست متقاضی پلکانی می شود. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط 
عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، زاغیان با اشاره به اینکه 
هر خود مالک، می تواند برای احداث تعداد واحدهای در دست ساخت، وام 
دریافت کند، اما فقط یک واحد آن را می تواند به نام خود ثبت کند، گفت: 
خودمالکین می توانند به ازای هر واحد به طور مجزا تسهیالت دریافت و در 
مرحله فروش اقساطی افراد مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط و انجام 

قسط بندی به بانک عامل معرفی کنند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
مطرح کرد؛

ارائه تسهیالت برای 
کاهش قیمت مسکن در 

اصفهان

کارآفرین حوزه اشتغال زایی 
گفت: یکســان بودن حقوق 
کارگران در شــهر و روســتا 
موجب می شــود کارفرمایان 
به ســمت ایجــاد کارگاه در 

روستاها نروند.
 اکبر اخوان مقدم در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، در خصوص 
آمار کارگران رســمی و غیر 
رسمی کشــور اظهار داشت: 
در کشــور حدود 10 میلیون 
کارگر رسمی و هفت میلیون 
کارگر غیر رســمی فعالیت 
دارنــد، البتــه در خصوص 
کارگران غیر رسمی آمارهای 
متناقضــی از چهــار تا 11 
میلیــون نفر وجــود دارد اما 
طبق اعالم شــورای کار این 
تعداد حدود هفتــم میلیون 

نفر است.
صــدا و ســیما مشــکالت 
کارگــران غیــر رســمی را 

منعکس نمی کند
وی افزود: مسئوالن و صدا و 
سیما مشکالت کارگران غیر 
رسمی را منعکس نمی کنند، 
در این بین کارگران نیز مقصر 
هســتند زیرا تالشــی برای 
گرفتن حق خــود نمی کنند، 
طبق گفته آیت اهلل شــهید 
بهشتی ظالم و مظلوم هر دو 
مقصر هستند، این در حالی 
است که کارگران حتی بیمه 

نیز ندارند.
کارآفریــن حوزه اشــتغال 
زایــی ادامــه داد: مجلس به 
تازگی طرحــی را برای اداره 
کارگاه های زیــر 10 نفر ارائه 
داده اســت که در آن ابهامی 
برای مساوی ســازی حقوق 
کارگران روستا و شهر مطرح 
بود، اگر حقــوق کارگران در 
شهر و روستا یکی شود کسی 
در روســتا کارگاه تأســیس 
نمی کند پس این مســاوی 
سازی به ضرر خود روستاییان 

است.
وی تصریح کــرد: اگر حقوق 
روســتایی پایین تر باشد فرد 
کارگاه دار ترغیب می شــود 
که در روستا کارگاه تأسیس 
کند که منجر به اشتغال آنها 
خواهد شــد، البتــه که این 
اختالف حقــوق در ماده 41 
قانون کار مــورد توجه بوده 
است که در آن حداقلی برای 
مشاغل مختلف در نظر گرفته 

شده است.
باید قانونی برای ایجاد تفاوت 
حقــوق در روســتا و شــهر 

تصویب شود
اخوان مقدم اضافه کرد: باید 
قانونــی برای ایجــاد تفاوت 
حقــوق در روســتا و شــهر 
تصویب شــود تا کارگاه ها در 
روســتاها نیز رونق پیدا کند، 
قانون کار فعلی از قشر ضعیف 
حمایت نمی کند در حالی که 
تصویب چنیــن قانون هایی 
باید به منفعت قشــر ضعیف 

باشد.
وی با بیان اینکه دســتمزد 
کارگــران در 18 درصــد 
کشورهای دنیا توافقی است، 
اضافه کرد: وضعیت کارگری 
در این کشــورها نســبت به 
کشورهای هم ســطح بهتر 
اســت، همانطور که االن در 
اروپا در 9 کشــور دســتمزد 
کارگــران توافقی اســت و 
وضعیت کارگران رســمی و 
غیر رســمی تفاوت چندانی 

ندارد.

اشتغال

ISFAHAN
N E W S

کارآفرین حوزه اشتغال زایی:
یکسان بودن حقوق 

کارگران در شهر و روستا 
مشکل زا است

اســتان اصفهان به دلیــل آالیندگی های موجود هیــچ بارگذاری و 
توسعه صنعت جدید نخواهد داشت، لذا برای رشد توسعه اقتصادی 
نیازمند برون رفت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال و تجارت 
الکترونیک اســت. اقتصاد دیجیتال یکی از جدیدترین اصطالحات 
علم اقتصاد است که از دهه 90 میالدی به کاررفته است؛ آمارها نشان 
می دهد که امروزه اقتصاد دیجیتال ســهم مهمــی از تولید ناخالص 
داخلی بسیاری از کشــورها را به خود اختصاص داده و این سهم به 
شکلی چشــم گیر و روزافزون در حال افزایش اســت؛ از همین روی 
تمامی کشورها برای افزایش رشــد اقتصادی نیازمند توجه جدی به 
اقتصاد دیجیتال هستند تا با گسترش آن به رشد و توسعه اقتصادی 

دست یافته و از سایر کشورها عقب نمانند.
البته از دهه 90 به بعد در ایران با کاهش فروش نفت به عنوان مهم ترین 
منبع درآمد کشور و نیز توسعه و گسترش پوشش فضای نت و تقویت 
اینترنت به عنوان یک بســتر مبادالتی، اطالعاتی و ارتباطی راهی به 
روی صنعت جدیدی از اقتصاد دیجیتال باز شــد که حاصل آن رشد 

بسیاری از مشاغل و حرفه های اینترنتی در فضای مجازی بود.
 دوران کرونا، قرنطینه های خانگی و رفع احتیاجات مردمی و توسعه 
تجارت الکترونیک؛ نفعی است که می توان آن را به برکت این بیماری 

منحوس عنوان کرد.
استان اصفهان عالوه برداشتن فوالد مبارکه و ذوب آهن، پاالیشگاه و 
نیز با داشتن 70 شهرک صنعتی دایر، هشت شهرک صنعتی خصوصی 
و هشت شهرک در دست احداث یکی از مناطق صنعتی کشور به شمار 
می رود اما در عین حال عنوان آلوده ترین کالن شهر ایران را با داشتن 
فقط چند روز هوای پاک در طول یک ســال یدک می کشد چنانکه 

زنگ توقف توسعه صنعت در اصفهان به صدا درآمده است.
حال در چنین وضعیتی باید به سمت توســعه تجارت الکترونیک و 
اقتصاد دیجیتال پیش رفت اما قبل از آن باید به توســعه اکوسیستم 

اقتصاد دیجیتال پرداخت.
اصفهان نیازمند تربیت نیروی ماهر در عرصه تجارت الکترونیک است

 مهدی گمرکی دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان به 
ایرنا گفت: باید موانع و مسائل موجود سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال 
را حذف کرد که در این زمینه نقش استانداری و هدف گذاری در این 

زمینه بسیار مؤثر است.
وی افزود: البته باید محیط کسب وکار آماده شــود تا نیروی انسانی 
که در اســتان با چالش جدی مواجه اســت از طریــق صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه وسریع وارد عمل شود تا جلوی مهاجرت و یا 

سرمایه گذاری نیروهای جوان در سایر استان ها گرفته شود.
دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
هم برای عموم مردم و هم ســرمایه گذاران باید فرهنگ سازی کرد، 
تصریح کرد: به نظر می رسد باید مطالبه گری و آگاهی به مردم بدهیم 
و محیط استان اصفهان را بسیار مناسب توسعه کسب وکار فناورانه و 
مبتکرانه بکنیم آن وقت خواه ناخواه این زیســت بوم شکل می گیرد و 
سرمایه گذاران وارد سیستم می شوند و نیروی خبره رشد و شرکت ها 

مهاجرت معکوس می کنند.
وی ادامه داد: البته قدم اول را دولت باید بردارد تا این تســهیل گری 

ایجاد شود و سپس سایر مؤلفه ها به رو به سمت سرمایه گذاری روند.
گمرکی با اشــاره به اهداف کارگروه استانی گروه تجارت الکترونیک 
اظهار داشت: در اصفهان اکوسیستمی در اقتصاد دیجیتال وجود ندارد 
درحالی که مزیت پروژه های فناورانه، رشــد سریع است که نیازمند 
بازنگری در این بخش است تا افراد با ایده های جدید وارد فضای طرح 

تجارت الکترونیک شوند.
وی افزود: در این زمینه اداره پســت یک مرکز نوآوری را راه اندازی 
کرده اســت که با ایده خــوب فرآیند اســتقرار و نــوآوری را برای 

مراجعه کنندگان فراهم می کند.
دبیر کمیســیون تجارت الکترونیک اســتان اصفهان تصریح کرد: 
اکوسیستم تجارت الکترونیک درواقع بهبود کسب وکار و لجستیک 
)مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال منابع از مبدأ به مقصد( 

است که در 2 سال اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است.
دبیر کمیســیون تجارت الکترونیک اســتان اصفهان تأکید کرد: در 
اصفهان ظرفیت بارگذاری صنعتی جدید به دالیل زیســت محیطی 
وجود ندارد لذا به نظر ما تنها راه نجات استان اقتصاد دیجیتال است 

که مهم ترین خصوصیت آن مقیاس پذیری و رشد پذیری است.
وی افزود: وجود ظرفیت زیاد در تجارت الکترونیک، دانشگاه های آزاد 
خمینی شهر و نجف آباد، 70 واحد شهرک صنعتی، هفت هزار واحد 
تولیدی و چهارراه حمل نقل و لجستیک و داشتن فیبر نوری، ظرفیتی 

است که لزوم تجارت الکترونیک را در اصفهان الزامی می کند.
گمرکی گفت: به دلیل تنگناهای فضای کسب وکار تجارت الکترونیک 
نیروهای متخصص و جوان این حوزه به سایر استان ها کوچ می کنند 
درحالی که اقتصاد دیجیتال 2.5 برابر اقتصاد سنتی سرعت رشد دارد.

وی بیان داشت: تجارت الکترونیک در اصفهان بستر بسیار خوبی را 
می تواند فراهم کند که از این استان صادرات بین المللی به 15 کشور 

انجام شود.
وی ادامه داد: تاکنون مجوز دو شــتاب دهنده )گروه های دارای طرح 
نوآورانه و فناورانه( در اصفهان صادرشده اســت که یکی از آن ها در 
دانشگاه های آزاد و دیگری در اداره پست درنظرگرفته شده که از دل 

آن )شتاب دهنده( تاکنون چندین پروژه درآمده است.
گمرکی گفت: هدف این مرکز نوآوری که مصوب پســت جمهوری 
اسالمی اســت؛ توســعه کســب وکارهای الکترونیک و پروژه های 
استارتاپی است که زمینه آن را فروشــگاه های الکترونیکی از طریق 

وب سرویس ها فراهم می کنند.

اقتصاد دیجیتال

 دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک استان اصفهان مطرح کرد:

 توسعه اقتصاد دیجیتال
 ضرورت اجتناب ناپذیر

اقتصاد استان

آلودگی خشکسالی و فرونشست با بازار مسکن اصفهان چه کرد! 

فرار سرمایه ها از بازار ساخت و ساز

مدیرعامل نخســتین »شهرک تخصصی 
رمز ارز« کشور در اســتان اصفهان گفت: 
مراحل اول و دوم این شهرک، شامل مزرعه 
استخراج ارز دیجیتال )فارم( در زیربنای سه 
هزار مترمربع باالی 90 درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارد.
امین خانجانی از اعالم آمادگی افتتاح مرحله 
اول این مجموعه صنعتی در ایام اهلل دهه فجر 
امسال خبر داد و افزود: بهره برداری از مرحله 
نخست شــهرک تخصصی رمز ارز فریدن 
منوط به اخذ آخرین جواز و به تعبیری مجوز 
نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی ادامه داد: در صورت تأییدیه نهایی در 
سایت "بهین یاب" یا همان درگاه اطالعات و 
خدمات صنعت، معدن و تجارت، فاز اول در 

این ایام بهره برداری خواهد شد.
این فعال صنعتی اضافه کــرد: بااین وجود 
عملیات اجرایی در شهرک متوقف نشده 
و با جدیت در حال پیشرفت است، اکنون 
مراحل اول و دوم شهرک شــامل مزرعه 
اســتخراج ارز دیجیتال )فارم( در زیربنای 
سه هزار مترمربع باالی 90 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
مدیرعامل نخستین "شهرک تخصصی رمز 
ارز" کشور در شهرستان فریدن بابیان اینکه 
تجهیزات موردنیاز همچون دستگاه های 
تخصصی و دیگر وســایل مانند قفسه ها، 
هواکش، پَنل های موردنیــاز و دیگر موارد 
به صورت 100 درصدی تأمین شده است 
تصریح کرد: نصب وسایل و ادوات از حدود 

یک ماه قبل آغاز و در نهایت تکمیل شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باهدف تأمین 
بهینه انرژی موردنیــاز، اتاق برق مرتبط با 
نخستین پُست برق 20 کیلوولت شهرک 

به صورت کامل نصب شده است.
خانجانی با اشــاره به مرحله دوم شهرک 
صنعتی شــامل کارخانه تولید دستگاه ها 

و تجهیزات اســتخراج کننده ارز دیجیتال 
)مایند( به مســاحت چهار هزار مترمربع 
گفت: این بخش از پروژه حدود 70 درصد 
پیشرفت دارد و قابلیت بهره برداری تا 2 ماه 

آینده را خواهد داشت.
وی به مســاحت 78 هزار مترمربعی کل 
شهرک اشاره کرد و افزود: دیوارکشی اطراف 
مجموعه صنعتی رمز ارز در ابعاد هفت هزار 
مترمربع )با احتســاب ارتفاع( انجام گرفته 
اســت و همچنیــن 15 هــزار مترمربع 
جاده ســازی با جابه جایی بالغ بر سه هزار 

کمپرسور خاک انجام گرفت.
مدیرعامل نخســتین "شهرک تخصصی 
رمز ارز" کشــور در شهرســتان فریدن با 
اشاره به مباحث علمی و آموزشی مرتبط 
با این فناوری خاطرنشــان کرد: ازآنجاکه 
گســترش علمــی مرتبط با جهــان رمز 
ارزها و فناوری های نــو مانند بالک چین 
)Blockchain( ازجملــه برنامه های جدی 
ما به شمار می رود، عملیات اجرایی تأسیس 
پارک علمی فناوری بالک چین و دانشگاه 
علمی کاربردی مرتبــط در ماه جاری آغاز 

می شود.
این فعال اقتصادی همچنین با اشــاره به 
بخش دیگــری از پــروژه گفــت: مزرعه 
استخراج هشت هکتاری مجموعه صنعتی 
شــهرک نیز 50 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. مدیرعامل شهرک تخصصی رمز ارز 
با تأکید بر بهره گیری از انرژی های تجدید 
پذیر و پــاک به ویژه خورشــیدی باهدف 
حفظ محیط زیست به عنوان یک رویکرد 
اصلی خاطرنشــان کرد: بر همین اساس 
احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی را 
در دســتور کار قرار داده ایم و مکاتبات آن 
با شرکت توانیر وزارت نیرو انجام گرفت و 
جوابیه مثبت آن صادر شد و در مرحله بعدی 
اختصاص زمین و تأسیس آن آغاز می شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان 
گفت: 14 طرح گازرســانی بــا هزینه بالغ 
بر ۶22 میلیــارد و 7۶5 میلیــون ریال در 
دهه فجر امســال افتتاح و عملیات اجرایی 
2 طرح نیز آغاز می شود. سیدمصطفی علوی 
افزود: در این ایام، بهره برداری از هفت طرح 
بزرگ گازرســانی به صنایع شامل شرکت 
فوالد آپادانا در شهرستان شهرضا، نصب و 
راه اندازی سیستم مانیتورینگ 45 ایستگاه 
CGS/TBS و عمــده در اصفهــان، 120 
گلخانه روستاهای مبارکه، 9 گلخانه در شهر 
قلعه ســرخ فالورجان، بهره برداری از خط 
تغذیه گلخانه هاشم شهر علویجه، گازرسانی 
به مرغداری های شهر کمشچه و بهره برداری 
از خط تغذیه شهرک صنعتی ورزنه در ُزمره 

این طرح هاست.
وی ادامه داد: 2 طرح گازرسانی در شهرضا 
از جمله واحدهای تولیــدی منطقه چغاد 
و شبکه گذاری شــهرک صنعتی جمبزه 
و همچنین نصب و راه انــدازی کنتورهای 
آلتراسونیک ایســتگاه فوق عمده استان تا 
پایان ســالجاری نیز به بهره برداری خواهد 
رســید. مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان 
خاطرنشان کرد: تاکنون واحدهای تولیدی 
زیادی در چارچوب این طرح های صنعتی 
از جمله مرغداری ها، گلخانه ها و دامداری ها 
در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شــده اند. وی با اعالم اینکه روستای "خان 
سنجد" از توابع شهرستان اصفهان و روستای 
"لشکرکوه" از توابع شهرستان اردستان نیز در 
دهه فجر امسال گازدار خواهند شد، گفت: 
برای گازرسانی به این روستاها بالغ بر هشت 

میلیارد ریال هزینه شده است.
علوی، بهره برداری از ســاختمان پُســت 
امداد شهرک شهید کشوری با اعتبار بالغ 
بر چهار میلیارد ریال و گازرســانی به گام 
)فاز( دوم شــهرک عالمه امینی هرند را از 

دیگر پروژه های آماده افتتــاح در ایام دهه 
فجر عنوان کرد و افــزود: با تالش کارکنان 
این شرکت، باردیگر شــاهد دستاوردهای 
جدید و تحقق آرمان های انقالب اسالمی 
ایران و تحول در شهرها و روستاهای محروم 

خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
خط 1۶ اینچ ایستگاه شهرک صنعتی بادرود 
نطنز اظهار داشــت: در این پروژه حدود 9 
کیلومتر خط تغذیه 1۶ اینچ، یک ایستگاه 
TBS به ظرفیت 10 هزار مترمکعب و یک 
ایستگاه CPS برای گازرسانی به این شهرک 
همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب کلنگ زنی خواهد شد. وی، همچنین 
در باره عملیات اجرایی خط ۶ اینچ کارخانه 
کاشی ساالر نایین بعنوان دیگر پروژه دهه 
فجر امسال افزود: برای این پروژه نیز حدود 
20 متر شبکه توزیع و یک ایستگاه TBS با 
ظرفیت 2 هــزار و 500 متر مکعب احداث 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز اصفهان 
با اشاره به توزیع ساالنه حدود 22 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی در ســطح استان و 
بهره مندی 99.5 درصــدی جمعیت آن از 
نعمت گاز طبیعی خاطرنشــان کرد: تمام 
تالش کارکنان این شرکت بهره مندی 100 
درصدی جمعیت اســتان در هر سه بخش 

خانگی، صنعتی و عمومی است.
در زمان حاضر از یک هزار و 2۳8 روستای 
اســتان اصفهان که مشــمول گازرسانی 
هستند به یک هزار و ۶0 روستا گاز رسانی 
شده و بقیه روســتاها بدلیل فاصله زیاد از 
خطوط و غیراقتصادی بودن هزینه ها تاکنون 

گازدار نشده اند.
بیــش از یک میلیون و 870 مشــترک در 
استان اصفهان از شبکه گاز برخوردارند که 
میانگین مصرف آنها ۶0 میلیون مترمکعب 

است.

مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« کشور خبر داد:

پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی شهرک 
تخصصی رمز ارز فریدن

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از ۱۴ طرح گازرسانی در 
استان به مناسبت دهه فجر



امین سریزدی: اول هفته اتفاق جالبی در حوزه رمزارزها افتاد، در واقع 
می توان گفت که اتفاق شنبه می تواند یک مرگ ناگهانی برای کسانی 
باشد که معامالت کوتاه مدتی برای فروش بیت کوین یا آلت کوین را 
در 4 فوریه تعیین کرده بودند چرا که پس از دو هفته کاهش تدریجی 

قیمت، حاال دوباره شاهد صعودهای عمودی هستیم.
در واقع بیت کوین برای اولین بار در دو هفته اخیر توانســت از مرز 
40000 دالر عبور کند. به نظر می رســد اتفاقات وال استریت برای 

گاوهای بیت کوین بسیار مفید بوده است.
این در حالی بود که یک روز قبل سرمایه گذار معروف برای رشد بیت 
کوین پیش بینی جالبی کرده بود. »مایکل سونن شاین« مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری کریپتو معتقد است که توسعه دالر دیجیتال 
توســط بانک مرکزی آمریکا می تواند نیروی محرکه ای برای رشد 

بیت کوین باشد. گری اسکیل بزرگ ترین شــرکت مدیریت دارایی 
ارزهای دیجیتال در جهان محسوب می شود. سونن شاین در مصاحبه 
با CBNC ادعا کرد که بیت کوین و سایر دارایی های رمزنگاری شده از 
ایجاد یک دالر دیجیتال توسط دولت فدرال سود خواهند برد.مایکل 
خاطر نشان کرد که پلتفرم های پرداختی مانند PayPal، شروع به 
تغییر سیاست های خود برای ارائه پروتکل های غیرمتمرکز به مشتریان 
کرده اند. آن ها بدین منظور از بیت کوین و ســایر رمزارزها استفاده 
خواهند کرد. او در بخشی از مصاحبه اش گفت: ما معتقدیم ظهور دالر 
دیجیتال یا یک دارایی دیجیتال با پشتوانه دولت فدرال ایاالت متحده 
آمریکا باعث ایجاد رشد ارزش دارایی ها در کریپتوکارنسی خواهد شد. 
در حال حاضر شرکت هایی مانند پی پال به کمک بیت کوین و سایر 
ارزهای دیجیتال پروتکل های غیرمتمرکزی را در خدمات و محصوالت 

خود گنجانده اند. این نظرات مدیرعامل گری اســکیل در پاسخ به 
اظهارات اندرو ســورکین مطرح شد. ســورکین مجری برنامه های 
تلویزیونی با موضوعات اقتصادی اســت. او ادعا می کند انتشار دالر 
دیجیتال با حمایت دولت فدرال آمریکا شرکت هایی مانند PayPal را 
از دنیای تجارت محو می کند. سورکین اعتقاد دارد که پس از معرفی 
دالر دیجیتال، دیگــر مصرف کنندگان انگیزه ای برای اســتفاده از 
خدمات شرکت هایی مانند PayPal نخواهند داشت و حاشیه سود این 
بنگاه های اقتصادی به صفر می رسد. سونن شاین این فرضیه را رد کرد. 
او اعالم کرد که دالر دیجیتال هم برای بیت کوین و هم برای پی پال 
سودمند خواهد بود. عالوه بر این، پی پال یکی از حامیان پذیرش بیت 
کوین بوده است. این شرکت در اکتبر 2020 کیف پول های رمزارزی 

را برای کاربرانش طراحی کرده است.

در طول سال 
۲۰۲۱، تعداد زیادی 

حرکت مرموز توسط 
ماینرهایی که در 

روزهای اولیه اختراع 
بیت کوین، رمز ارز 

استخراج می کردند، 
رخ داده است و تنها 

در هفته های اخیر 
هزار بیت کوین از 
سال ۲۰۱۰ منتقل 

شده است.
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حــرکات نهنگ های قدیمــی مانند 
این باعث شــده اســت برخــی افراد 
تصور کنند که این حرکات ناشــی از 
فعالیت ساتوشــی ناکاموتو باشــد. با 
این حــال، حتی اگر برآوردها نشــان 
می دهد ناکاموتو بیش از یک میلیون 
بیت کوین اســتخراج کرده اســت، 
بسیاری دیگر از ســرمایه گذاران نیز 
می توانســتند در آن زمان میلیون ها 

سکه استخراج کنند.
در ۹ ژوئن 202۱، یــک ماینر اولیه، 
۱000 بیت کوین ناشی از 20 پاداش 
بالک از ســال 20۱0 را به آدرس های 
مختلف ارســال کرد تا به حال شش 
بار در ســال 202۱ ایــن نهنگ صید 
شــده اســت و ۶ هزار بیت کوین ده 
ساله را خرج کرده است؛ برخی تصور 
می کردند کــه نهنگ ممکن اســت 
مخترع بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو 

باشد.
ایــن مــوارد در حالی بود کــه بیت 

کوینی ترین سیاســتمدار دنیا رئیس 
جمهور السالوادور پیش بینی می کند 
که بیت کوین امســال به قیمت شش 
رقمی دســت نیافتنی برسد در حالی 
که پذیرش این ارز دیجیتال به عنوان 

ارز مستقل افزایش یافته است. 
»نجیب ابوکیله« در توییتی نوشت: در 
سال 2022، بیت کوین به ۱00 هزار 
دالر خواهد رســید و دو کشور دیگر 
دارایی دیجیتال را به عنوان ارز قانونی 
اســتفاده خواهند کرد و افزود که ارز 
دیجیتال همچنین در انتخابات میان 
دوره ای ایاالت متحده که در ۸ نوامبر 

برگزار می شود، به یک موضوع اصلی 
تبدیل خواهد شد.

 السالوادور در سپتامبر سال گذشته، 
بیت کوین را بــه عنــوان ارز قانونی 
پذیرفت و خشــم صندوق بین المللی 
پول را برانگیخــت. رئیس جمهور این 
کشــور اعالم کرد که قصــد دارد یک 
میلیارد دالر اوراق قرضه بیت کوین با 
 Liquid Network سررسید ۱0 ساله در

منتشر کند. 
نیمی از درآمد حاصل از انتشار اوراق 
قرضه، بودجه ساخت یک »شهر بیت 
کوین« جدید در امتداد خلیج فونسکا 

در نزدیکی یک آتشفشــان را تأمین 
می کند.

 ،Blockstream بر اساس پیش بینی های
بازده ساالنه ارائه شــده توسط اوراق 
قرضــه می توانــد در ســال دهم به 
۱4۶ درصد برسد، مشــروط بر اینکه 
بیت کویــن در پنج ســال آینده به ۱ 
میلیون دالر برســد - هدفی تا حدی 
دور از ذهن - با توجه به اینکه این ارز 
دیجیتال در حال حاضر در کانال 40 
هزار دالری قــرار دارد و از نقطه اوج 
 ۶۹ هــزار دالری خــود فاصله زیادی 

دارد.
در حالی که بیت کوین در سال 202۱ 
نزدیک به ۶0 درصد رشد کرد و با یک 
فاصله قابل توجه از دارایی های سنتی 
پیشی گرفت، هدف قیمتی ۱000000 
دالری که به طور گسترده پیش بینی 
می شــد، به دلیل تغییر سیاست های 
فدرال رزرو ایاالت متحده و ریســک 
گریزی گسترده در بازارهای مالی در 
ماه های نوامبر و دســامبر، مبهم باقی 

ماند.
در حالی که ابوکیلــه انتظار دارد بیت 
کوین امسال موجودی خود را بازیابد، 
برخی ناظران پیش بینی می کنند که 
ارزهــای دیجیتال عملکــرد ضعیفی 
در مقابل ســکه های مرتبط با بالک 
چین های الیه ۱ مانند اتریوم، آواالنچ، 

فانتوم و سوالنا داشته باشد.

ازردپای »ساتوشی ناکاموتو« تا اظهارات »نجیب ابوکیله«

بیت کوینی ترین روزهای بازاررمزارزها
حسین محزونیه:  این روزها و در رفتارهای مشکوک نهنگ 
بیت کوین در ماه های اخیر کارشناسان را در خصوص حضور 

ساتوشی ناکاموتو در بازار رمزارز به شک انداخته است.
در طول ســال ۲۰۲۱، تعداد زیادی حرکت مرموز توســط 
ماینرهایی که در روزهای اولیه اختراع بیت کوین، رمز ارز 
استخراج می کردند، رخ داده است و تنها در هفته های اخیر 

هزار بیت کوین از سال ۲۰۱۰ منتقل شده است.

پیش بینی سرمایه گذار معروف برای رشد 
بیت کوین؛

توسعه دالردیجیتال 
نیروی محرکه رشد 

رمزارزهاست

آزمایشــگاه کاربرد اینترنت اشیا 
برای امنیت غذایی با هدف توسعه 
کشت گلخانه ای مبتنی بر فناوری 
IOT، در پارک فناوری اطالعات 
و ارتباطات افتتاح شد. آزمایشگاه 
کاربرد اینترنت اشیا )IOT( برای 
تأمین امینت غذایــی و کاهش 
مصرف آب و شبکه گلخانه های 
هوشمند کوچک مقیاس، هم زمان 
با دهه فجــر در پــارک فناوری 

اطالعات و ارتباطات افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این پروژه، محمد 
جعفر صدیق رئیس پارک فناوری 
اطالعات و ارتباطات، گزارشی از 
ضرورت حرکت به سمت توسعه 
کشت گلخانه ای مبتنی بر اینترنت 
اشــیا به عنوان یکی از راه کارهای 
تضمین امنیــت غذایی و کاهش 

مصرف آب ارائه کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که ســال 
آینده با اتکا بر تجربه این گلخانه، 
شــاهد راه اندازی شــبکه ای از 
گلخانه هــای کوچک مقیاس در 
سراسر کشور باشیم تا بر پایه آن 
مردم بتوانند طعم شیرین فناوری 

را بچشند.

در پارک فناوری اطالعات؛
کشت گلخانه ای مبتنی بر 
اینترنت اشیا توسعه می یابد

فن آوری
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سومین نشست شورای راهبری و توسعه مدیریت استان برگزار شد:

تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان   
اخبار اصفهان :    در سومین نشست شورای راهبری و 
توسعه مدیریت استان اصفهان، دستاوردهای شرکت آب 
و فاضالب در افزایش بهره وری و خدمت رسانی پایدار به 

مردم تشریح شد. 
در این جلســه که با حضور اســتاندار و رئیس سازمان 
ملی بهره وری کشور برگزار شــد، معاون منابع انسانی و 
تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این 
که از سال ۱3۸۹ کمیته بهره وری در این شرکت تشکیل 
شد افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری، تجزیه 
وتحلیل وضعیت موجود، تدوین برنامه های عملیاتی در 
زمینه رشد، ارتقاء و اقدامات اصالحی در تمام بخش های 

آبفای اصفهان اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبــود کارایی فرایندها در بخش آب 
اشــاره کرد و اظهار داشت: افزایش ســرانه آب تولیدی، 
کاهش هدر رفت آب با هدف دسترســی پایدار مردم به 
آب شرب سالم و بهداشــتی، مدیریت فشار و زون بندی 
شــبکه آب، تله متری تاسیســات آب، هوشمندسازی 
خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بود 
که آبفای استان اصفهان برای آبرسانی عادالنه و پایدار و 
 همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران کم آبی به اجرا در 

آورد.
وی افرود: در بخش فاضالب نیز بهبود کارایی فرآیندها 
شامل افزایش ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول 
شبکه و خطوط انتقال، اصالح و بازسازی شبکه و خطوط 
فرسوده فاضالب نیز در دســتور کار قرار گرفت و عالوه 
بر توانمند ســازی نیروی انســانی، میزان بهره وری از 

تاسیسات نیز افزایش یافت. 

خبر روز 
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اقتصاد

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: آزادسازی 
گلوگاه های فرسوده شهری در مناطق ۱۵ گانه این 
کالنشــهر به ۵00 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
رسول میرباقری در بیست و نهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: گلوگاه ها از 
مشــکالت اصلی بافت تاریخی و فرســوده شهر 
هستند که بر اساس بررســی ها و تحقیقات آن ها 

را به سه دسته یا اولویت تقسیم بندی کرده ایم.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اولویت اول شهرداری 
بازگشایی ۱۵۵ گلوگاه فرسوده با افزون بر 23 هزار 
و ۵00 متر مربع، اولویت دوم ۱۹4 گلوگاه و اولویت 

سوم نیز بازگشایی 2۵4 گلوگاه است.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای شهر با اشاره به شعار محله محوری و احیای 
بافت تاریخی این نهاد اضافه کرد: کارهای ما باید 

از شعار و ادعا دور باشــد و تصمیمات عملی برای 
اصالح و احیای بافت فرسوده اتخاذ شود.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهارداشت: 
در بودجه سال آینده شهرداری نباید بار مالی آن بر 
دوش مردم باشد لذا تمام ظرفیت های شهری باید 

مورد استفاده قرار گیرد.
حجت االســالم منوچهر مهروی پور با اشــاره به 
اینکه اعضای شــور حق دخالــت در انتصابات را 
ندارند گفت: وظیفه این نهاد نظــارت و نه دخل 
و تصرف اســت. همچنین سخنگوی شورای شهر 
اصفهان درباره برخی مصوبات این جلســه گفت: 
الیحه "تمدید اجــاره برخــی از غرفه ها و اماکن 
سازمان میدان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان" بررسی و قرار و مصوب 
شد فعالیت غرفه داران بر اساس قرارداد قبلی تا 2 
سال آینده تمدید شود. علی صالحی افزود: در ادامه 
حق بهره برداری ماهیانــه غرفه های بازار گیاهان 
دارویی به تصویب اعضای شــورا رسید. بیست و 
نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
حضور امام جمعه اصفهان در تاالر شورا برگزار شد.

عضو شورای اسالمی شهر:

آزادسازی گلوگاه های فرسوده شهری در اصفهان نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
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شــرکت های بزرگ فناوری با توسعه 
تکنولوژی تشخیص چهره، به حجم 
عظیمی از داده های هویتی از صورت 
کاربرانشان دســت یافته اند. این امر 
می تواند مخاطرات بیشــماری در بر 
داشته باشد. فرایند تأیید هویت پیش 
از این بسیار ساده بود. پیش از توسعه 
فناوری تشــخیص چهره امروزی که 
طی سال های اخیر پیشرفت شگرفی 
داشته است، کاربران به منظور احراز 
هویت از تصویر گواهینامه یا گذرنامه 
خود استفاده می کردند. این در حالی 
اســت که امروزه، هر کاربر می تواند با 
ثبت تصویر دیجیتــال چهره خود در 
سامانه شرکت های بزرگی چون اپل و 
مایکروسافت یا شرکت های تخصصی 
 ،»ID.me« کمتر شناخته شده مانند
شناخته شوند. بر اساس پیش بینی ها، 
به زودی خدماتی مانند محاســبات 
مالیاتی نیز در ایاالت متحده با استفاده 
از فناوری تشــخیص چهره صورت 

خواهد پذیرفت.
فرایند توســعه این فناوری به ظاهر 
ساده و شفاف است. اما این نکته تأمل 
برانگیز وجود دارد که تعداد شرکت های 
فعال در این حوزه به سرعت در حال 
افزایش اســت و همه این شرکت ها 
نیز در حــال ذخیره تصویــر چهره 
کاربران خــود هســتند. همین امر، 
پرســش های بیشــماری را در مورد 
چگونگی شناســایی و طبقه بندی 
چهره ها در آینده ایجاد می کند. برای 
درک بهتر شرایط موجود در بازار این 
قبیل فناوری ها، می توان اکوسیستم 
تکنولوژی یاد شــده را به یک گالری 
هنری بزرگ تشــبیه کرد. در بخش 
عمومی گالری، تصاویری وجود دارند 
که به صورت عمومی در دسترس قرار 
دارند و تا حدود زیادی به تصاویری که 
کاربران در شبکه های اجتماعی خود به 

اشتراک می گذارند، شبیه است.
 Clearview« به عنوان مثال، شرکت
AI Inc«، یکی از مجموعه هایی است 
که ســازمان های دولتــی و ادارات 
پلیس ایاالت متحــده آمریکا، از ابزار 
جســتجوی آن برای بررسی بیش از 
۱۰ میلیارد عکس عمومی و مطابقت 
آنها با مظنونان اســتفاده می کنند. 
»PimEyes« نیز، موتور جستجوی 
دیگری است که محققین از آن برای 
اسکن شــبکه های اجتماعی جهت 
تطابق تصویر صورت افراد، اســتفاده 

می کنند.
حال اگر به بخش های خصوصی گالری 
یاد شده قدم بگذاریم، برای بازدید از 
این بخش، باید هزینه اضافه پرداخت 
شود. در فضای سیستم های تشخیص 
چهره دیجیتال نیز شــرایط مشابهی 
حاکم است. در این بخش از اکوسیستم 
 ،»ID.me« یاد شده، شرکت هایی مانند
اپل، مایکروسافت و سایر فعاالن این 
حوزه برای پردازش خصوصی و تأیید 
هویت از طریق چهره ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. این شرکت ها با ذخیره 
حجم عظیمی از داده، اساساً به عنوان 
نگهبان این داده ها عمل می کنند. به 
عنوان مثال، چندیــن ایالت از ایاالت 
متحده، مانند مریلند و جورجیا اخیراً 
از اپل برای ذخیره شناسه های ایالتی 
و گواهینامه رانندگی در سیستم آیفون 

شهروندان خود استفاده کرده اند.
از سوی دیگر، در فضای آنالین، برخی 
شرکت های فروشنده فناوری تشخیص 
چهره نیز حضور دارند که صرفاً ابزاری 
را برای تجزیه و تحلیل تصاویر چهره ها 
به مشــتریان خود، می فروشــند. به 
 AnyVision« عنوان مثال، شــرکت
 ،»Interactive Technologies Ltd
متعلق به رژیم صهیونیستی، نرم افزار 
تطبیق چهره را بــه ادارات پلیس در 
سراسر جهان، می فروشد و آنها را قادر 
می سازد که پایگاه های اطالعاتی خود 

را راه اندازی کنند.

مایکروسافت در مورد از راه رسیدن یک بدافزار خطرناک برای آلوده کردن رایانه های مک هشدار داده است. این بدافزار آپدیت 
ایجنت نام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بدافزار به طور خاص برای سرقت اطالعات رایانه های مک طراحی شده و از اواخر سال ۲۰۲۰ 
فعالیت تخریبی خود را آغاز کرده است، اما حاال برای انتشار انبوه آگهی های تبلیغاتی مزاحم نیز به کار گرفته می شود.

یکی از جدیدترین و خطرناک ترین ویژگی های بدافزار UpdateAgent، امکان دور زدن سیستم امنیتی داخلی اپل موسوم به 
گیت کیپراست که تنها به برنامه های قابل اعتماد اجازه می دهد تا در رایانه های مک اجرا شوند.

این بدافزار یک نرم افزار تبلیغاتی مزاحم و پایدار به نام Adload را بر روی رایانه های مک نصب می کند که برای توزیع داده های 
خطرناک دیگر در آینده هم قابل اســتفاده است. بررســی های مایکروسافت حاکی اســت این داده ها در سرویس های S۳ و 

CloudFront تحت وب آمازون مخفی شده و برای کاربران آنها مشکل ایجاد می کنند.
این بدافزار اولین بار در شهریورماه سال قبل شناسایی شد و پس از سرقت اطالعات در یک بازه زمانی پنج ماهه، چندین بار ارتقا 

یافت تا پایداری خود را بهبود ببخشد و بتواند پس از ورود به دستگاه های آسیب دیده، در آنها باقی بماند.

هشدار مایکروسافت در مورد بدافزار خطرناک رایانه های مک

خبراول
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فناوری تشخیص چهره و 
در ۱۰ ماهه نخست ســال ۱4۰۰ جمعاً 5۲987 فقره چالش های امنیتی نوظهور

تســهیالت با مبلغ مجموع 4۳،۱68،۳85،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال در سطح شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان 

پرداخت شده است.
این تســهیالت در زمینه های متنوعــی چون احداث 
واحدهای گلخانه سبزی و صیفی و واحدهای دامداری، 
توسعه مکانیزاســیون کشاورزی، تســهیالت قرض 
الحســنه اشــتغالزائی نهادهای حمایتی نظیر کمیته 
امداد و بهزیستی، قرض الحسنه اشتغالزائی ایثارگران، 
قرض الحسنه ازدواج جوانان، تسهیالت قرض السحنه 
توانمندسازی روستائیان و تسهیالت بهسازی و نوسازی 
مسکن روستائی پرداخت شده و نقش موثری در تأمین 
مالی بخش کشاورزی اســتان و ایفای مسئولیت های 

اجتماعی بانک داشته است.

آمار تفکیکی تسهیالت پرداختی مورد اشاره به 
شرح ذیل می باشد:

 بابت اجرای طرح های احداث واحدهای گلخانه سبزی 
و صیفی و افزایش سطح زیرکشت و تولید محصوالت 
گلخانه ای استان، مجموعاً 7۰ فقره تسهیالت به مبلغ 
مجموع ۱،۲۰۰،۰8۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شــده 

است.
 بابت حمایت از طرح های اشتغالزائی ایثارگران، 6 فقره 
تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ 
مجموع 59،69۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شده است.

 بابت تأمین تسهیالت ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی فعال در بخش کشــاورزی اســتان، با معرفی 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۱۱۲ 
فقره تسهیالت به مبلغ مجموع 979،۲4۰،۰۰۰،۰۰۰ 

ریال پرداخت شده است.
 با هــدف حمایت از افزایش تولیــد محصوالت زراعی 
و تأمین نیاز مالی فعالین ایــن زیربخش، 9768 فقره 
تســهیالت به مبلغ مجموع 8،695،۳۲8،۰۰۰،۰۰۰ 

ریال پرداخت شده است.
 با هدف توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی و افزایش 
ضریب مکانیزاســیون اســتان، بابت خرید تراکتور و 
ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی 94۳ فقره تسهیالت 
به مبلغ مجموع 864،874،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت 

شده است.
 از محل کمک های فنی و اعتباری قانون بودجه ســال 
۱۳99 و جهت تأمین ســرمایه در گردش تعدادی از 
واحدهای تولید کننده ادوات کشــاورزی و نیز تأمین 
ســرمایه در گردش تولید محصوالت زراعی، ۲8 فقره 
تســهیالت به مبلغ مجموع ۲6،۳۰4،۰۰۰،۰۰۰ ریال 

پرداخت شده است.
 بــا هــدف حمایــت از ازدواج جوانــان، ۱۰66 فقره 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلــغ مجموع 

9۲9،4۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شده است.
 با هدف حمایــت از ایجاد طرح های خوداشــتغالی و 
اشتغالزائی مددجویان نهادهای حمایتی نظیر کمیته 
امداد و بهزیستی، اشتغالزائی ایثارگران و توانمندسازی 
روستائیان، ۱8۰8 فقره تســهیالت قرض الحسنه به 
مبلــغ مجمــوع 86۳،55۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت 

شده است.
 با هــدف ارتقاء کیفیت مســاکن روســتائی در قالب 
بهســازی و نوســازی آنهــا، ۱7۳ فقره تســهیالت 
بهسازی و نوسازی مسکن روســتائی به مبلغ مجموع 

۱7۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شده است.

 52987 فقره تسهیالت با مبلغ مجموع 43،168،385،000،000 ریال
 در 10 ماه توسط بانک کشاورزی استان اصفهان پرداخت شد؛

اوج تنوع در ارائه تسهیالت
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پریســا جمدی :   ک ضرب المثل 
آفریقایــی می گویــد: »در صورتــی 
که دشــمن درونــی وجود نداشــته 
باشــد، دشــمنان بیرونی نمی توانند 
برســانند.« آســیب  شــما   بــه 

خودشناسی یکی از مهم ترین مهارت های 
موفقیت است. رفتار شما و واکنشی که 
در برابــر محرک های بیرونــی از خود 
نشــان می دهید، با فرایندهای ذهنی 
درونی تان کنترل می شود. خودشناسی 
تمام الگوهای فکری مخرب و عادت های 
ناسالم را آشکار و آنها را اصالح می کند. 
با تقویت ایــن مهــارت، می توانید در 
زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و در 
موقعیت های گوناگــون، واکنش های 
 رفتــاری عاقالنه تــری نشــان دهید.

بــرای تقویــت مهارت خودشناســی 
تمرین هــای متعددی وجــود دارد که 
چند مورد از آنها، در این مطلب گنجانده 

شده است.

  از خودتان بپرسید چرا؟
قبل از آنکه تصمیمــی بگیرید، از خود 
بپرسید »چرا؟«. پس از آنکه به آن پاسخ 
دادید، دو بار دیگر نیز این فرایند را تکرار 
کنید. اگر سه دلیل خوب برای تصمیمی 
که گرفته اید یافتیــد، آن را اجرا کنید. 
در این صورت جزو افرادی هســتید که 
در کارهای خــود اعتماد به نفس دارند. 
خودشناسی یعنی اینکه بدانید انگیزه تان 
از انجام هر کاری چیست و بتوانید تعیین 
کنید که آیــا اقدامات شــما معقول و 

منطقی هستند یا نه.

  واژگان عاطفی بیشــتری یاد 
بگیرید

یک فیلســوف می گوید: »محدودیت 
زبانی دنیای افراد را محدود می کند«.

احساسات فقط به دو حالت خوشحالی 
و ناراحتی محدود نمی شوند. احساسات 
می توانند واکنش های جسمی و رفتاری 
قدرتمندی ایجــاد کنند که پیچیده تر 
از ایــن دو حالت هســتند. بیان کردن 
احساسات در قالب کلمات، اثر درمانی 
بر مغز دارد. اگر قادر به بیان احساسات 
خود نباشید، به راحتی ممکن است دچار 
استرس شوید. برخی از منابع و سایت ها 
هستند که فهرســت خوبی از واژگان 
احساسی و عاطفی را ارائه می کنند. سعی 

کنید هر روز یک واژهٔ جدید بیاموزید.
»نه گفتن به خودتان را تمرین کنید«

یکــی از مهارت های مهــم در زندگی 
این اســت که به خاطر دســتاوردهای 
طوالنی مدت و پایــدار، بتوانید در برابر 
خوشــی های زودگذر مقاومت کنید و 
به خودتان نه بگویید. این کار درســت 
مانند ورزش دادن عضــالت، با تمرین 
تقویت می شــود. هر چه بیشــتر »نه 
گفتن« در مورد لذت های روزانهٔ کوچک 
را تمرین کنید، بهتر می توانید در برابر 
وسوسه های بزرگ ایســتادگی کنید. 
رسانه های اجتماعی، محیط های مجازی، 
تماشای برنامه ها و نظایر آنها، تفریحاتی 
هستند که مدام فرد را وسوسه می کنند و 
اجازه نمی دهند به موقع به فعالیت هایش 
بپــردازد. البته منظور این نیســت که 
اســتفاده از این امکانات بد است، فقط 
باید مدت زمان پرداختن به آنها را در روز 

محدود کرد.

  از واکنش ناخودآگاه پرهیز کنید
افرادی که مهارت خودشناســی را در 
خود تقویت نمی کننــد، نمی توانند در 
موقعیت های گوناگون رفتار عاقالنه ای 
داشته باشــند. آن ها به سرعت از کوره 
در می رونــد و واکنش هــای آنــی و 

 عجوالنــه ای از خود نشــان می دهند.
در شرایط تنش زا سعی کنید قبل از هر 
اقدامی یک نفس عمیق بکشید. این کار 
به ویژه در هنگام خشــم و سرخوردگی 
بســیار اهمیت دارد. این کار به شــما 
فرصتــی می دهد تا با ارزیابی شــرایط 
ببینید که آیا واکنش شما بهترین پاسخ 

ممکن هست یا خیر.

  به عیب و نقص های خود توجه 
کنید

هیچ کس کامل و بی نقص نیســت. اگر 
معایب خود را بدانید اما مسئولیت آنها 
را قبول نکنید، هیچ فایــده ای به حال 
شــما ندارد. همهٔ ما به خوبی از دیگران 
انتقاد می کنیم، امــا نقص های خود را 
نمی بینیم. خودشناســی به ما کمک 
می کند تــا عیب های خــود را ببینیم 
 و کمتــر از دیگــران انتقــاد کنیــم.

پس از آنکه عیب هایتان را تشــخیص 
دادید، می توانید در رفع آنها بکوشــید. 
عادت کنید تا بــه جای عــذر و بهانه 

تراشیدن، اشتباهات خود را بپذیرید.

  مراقب حرف هایــی که با خود 
می زنید باشید.

حتماً برای تان پیــش آمده که گاهی با 
خودتان صحبت کنید. این طور نیست 
که همیشه افکاری که به ذهن ما خطور 
می کنند، مفید باشــند. مراقب باشید، 
زیرا کوچک ترین کلمات منفی می تواند 

سبب استرس و افسردگی تان شود.
به بازخوردی کــه در برابر موفقیت ها یا 
شکست های خود دارید دقت کنید. آیا 
معتقدید که موفقیت های شما فقط از 
سر شانس بوده اند؟ آیا پس از هر شکست 
به شــدت خود را ســرزنش می کنید؟ 
واکنش های شما در برابر موفقیت ها و 
شکست ها، بازخوردهای مثبت و منفی 
را در ذهن تان شــکل می دهند. نسبت 
به خودتان با رحم و شفقت رفتار کنید. 
پیروزی های خود را جشــن بگیرید و 

اشتباهات تان را ببخشید.

  زبان بدن خود را بهتر درک کنید.
بــرای اینکه زبــان بدن خــود را بهتر 
بشناســید، می توانید از خودتان فیلم 
بگیرید و بعد آن را تماشا کنید. این کار 
می تواند به شما اعتماد به نفس ببخشد. 
هنگام تماشای فیلمی که از خود ضبط 
کرده اید، به طرز راه رفتن، صحبت کردن 
و حرکات دســت خود دقت کنید. اگر 
بر حســب عادت هنگام راه رفتن کمی 
خم می شوید و آهسته و نامفهوم سخن 
می گویید، بدانید که این عادات می توانند 
سطح کورتیزول بدن را افزایش دهند و 
سبب کاهش اعتماد به نفس شوند. در 
حالی که راست ایستادن، محکم راه رفتن 
و با صدای رسا صحبت کردن می تواند 
سبب ترشح هورمون تستوسترون شود 
و عملکرد شما را بهبود بخشد. استفاده 
از حرکات دست نیز می تواند به تبیین 
افکار شــما کمک کند و بر واکنشی که 
مردم نسبت به شما نشان می دهند تأثیر 
بگذارد. ویدئوهای ســخنرانان بزرگ را 
تماشــا کنید و ببینید کــه در هنگام 
سخنرانی از چه شــیوه هایی استفاده 
می کنند. سعی کنید حرکات دست ها و 
زبان بدن آنها را ارزیابی و این مهارت ها را 

در خود تقویت کنید.

  به عقایدی که با دیدگاه شــما 
متفاوت هستند توجه کنید

گوش دادن به نظــرات و عقاید مخالف، 
می تواند شما را وادار کند تا بارها در مورد 
باورهای پیش فرض خود ســؤال کنید. 

این طور نیست که همهٔ باورها و عقاید 
پیش فرض شــما و یا همهٔ دیدگاه های 
جهانی درست و منطقی باشند. با خود 
بحث کنیــد و ببینید بــه کدام یک از 
باورهای خود پایبند هستید و کدام یک 

از آنها را می توانید رد کنید.

  نوع شخصیت خود را بشناسید
اگر نوع شــخصیت خود را بشناسید، 
می توانیــد به راحتی نقــاط قوت خود 
را بهبود ببخشــید و نقاط ضعف خود 
را مدیریت کنید. بــا درک نقاط قوت 
و اســتعدادهای خــود می توانیــد به 
موفقیت های بیشــتری دســت یابید. 
نقاط قــوت همان مهارت هــا و دانش 
هســتند که در طول زندگــی آنها را 
کسب می کنید، در حالی که استعدادها 
 ذاتی هستند و در نهاد شما قرار دارند.

آزمون هایی برای تعیین نوع شخصیت 
وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها 
خود را تجزیه و تحلیل کنید. برای شروع 
تعیین کنید که در دستٔه افراد برونگرا 

قرار می گیرید یا درونگرا.
خودارزیابی و تفکر عمیق را تمرین کنید

مراحل پیشرفت خود را پیگیری کنید. از 
۱ تا ۱۰ به خودتان امتیاز دهید و ببینید تا 
چه حد در تمرین خودشناسی پیشرفت 
کرده اید. هر بار که از کاری پشــیمان 
شده اید، هر بار که عادت غلطی را تکرار 
کرده اید، تعــداد تصمیماتی که بدون 
فکر گرفته اید و مواقعی را که افکارتان 
نامنظم بوده اســت یادداشت و خود را 

ارزیابی کنید.
برای خــود اهدافی را تعریــف کنید. 
اهداف بزرگ را به هدف های کوچک تر 
تقســیم بندی کنید. در پایان هر روز از 
خود بپرســید: امروز چه کارهایی را به 
خوبی انجــام دادم؟ چه کاری می توانم 
انجام دهم تا فردا بهتر از امروز عمل کنم؟

به دنبال پیشنهادات و انتقادهای سازنده 
باشید

همهٔ ما در رفتار و افکار خود نقص هایی 
داریم که بهتر است آنها را برطرف کنیم. 
دیدگاه تک بعدی داشتن )یا به اصطالح 
خود را گول زدن( ســبب می شــود تا 
نتوانیم آن طور که باید پیشرفت کنیم. از 
پیشنهادات و انتقادهای سازندهٔ اطرافیان 
خود استقبال کنید؛ اما فراموش نکنید 
که این کار را فقط از کسانی بخواهید که 
صاحب نظر باشند. افرادی مانند مربیان، 
اساتید و کسانی که شما را درک می کنند 
بهترین گزینه برای این کار هستند. زیرا 
آنها چیزی را به شما خواهند گفت که 
نیاز دارید بشنوید، نه آنچه را که دل تان 

می خواهد بشنوید.
زمانی را به مدیتیشن اختصاص دهید

مراقبه یک تمرین اساسی و بنیادین برای 
خودشناسی است. وقتی بر شیوهٔ نفس 

کشــیدن خود تمرکز می کنید، 
از هــر آنچــه ذهن شــما را 
سرگردان و حواس تان را پرت 

 می کند، دور خواهید شــد.
برای مبتدیان، یک 
جلسهٔ ۱۰ دقیقه ای 
کافــی اســت. یک 

مکان ســاکت و آرام 
برای نشستن بیابید، 
از طریــق بینی نفس 

بکشــید و از دهان خارج 
کنید. به آرامی و در سکوت 

تعــداد نفس هایتان را 
بشمارید. خواهید 
دید کــه چگونه 
افکارتان متمرکز 

خواهد شد.
 

گام های استوار در سخت ترین جاده بردارید:

چند تمرین خودشناسی 
برای تضمین موفقیت
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