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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 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
مدتی اســت مســئوالن مدام از 
برداشتن موانع تولید و راه اندازی 
کسب و کار ســخن به میان می 
آورند و قوانین زیــادی برای این 
مشکل کالن کشوری وضع کرده 
اند. اما آیا واقعا این قوانین توانسته 
موانع کسب و کار را کاهش دهد 
یا تنها بر روی کاغذ مشکالت راه 
اندازی مشاغل در ایران رو به نزول 

است؟
در بین مردم که می رویم تقریبا 
همه بر این نظر اســتوار هستند 
که هنوز مشکالت راه اندازی یک 
کسب و کار کاهش نیافته و تنها 
کاغذ بازی ها از حالت دســتی به 
اینترنتی تبدیل شده است اما آمار 
چه میگوید؟ طبق گفته مرکز ملی 
مطالعات پایــش و بهبود محیط 
کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری 
برای تســهیل مجوز کسب و کار 
نکرده اند! گفته شــده قرار است 
تا ۱۸ اســفند یعنی پایان مهلت 
قانونی دســتگاه ها بــرای اتصال 
بــه درگاه ملی مجوزهــا، رئیس 
دستگاهی که در اجرای این قانون 
تعلل کند، به ۲ ماه تا یک ســال 

حبس محکوم می شود.
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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اخبار اصفهان:  مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان به عنوان »رییس کمیته حقوقی و تدوین 
مقررات کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف، مشاغل و فعالیت های شهری 
کشور« انتخاب شــد. مدیرعامل این ســازمان، با اعالم این خبر گفت: با 
عنایت به اینکه ساماندهی مشاغل شهری بر مبنای بند ۲0 ماده 55 قانون 
شهرداری )مصوب ۱۳۳4( بنا شده است، بنابراین در تمام شهرهای کشور 
قابلیت اجرایی دارد. لذا با تدابیر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به منظور تبادل تجارب بین شــهرداری های کشــور »کارگروه تخصصی 
ساماندهی، مشــاغل، صنوف و فعالیت های شهری شهرداری های کشور« 
تشکیل شد. امیرحسین ماه آورپور افزود: در این راستا در بهمن ماه ۱۳95 
دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری 
شهرداری های کشور از سوی سازمان شــهرداری ها و دهیاری های وزارت 
کشور به سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تهران واگذار شد. وی 
ادامه داد: در پی آن، در اسفند ۱۳95 نشست مشترکی با حضور مدیرعامل 
محترم آن سازمان و مدیران عامل سازمان های متناظر در ۸ کالن شهر کشور 
برگزار شده و با هدف جلب مشارکت سازمان های متولی در امر توسعه و ترویج 
ساماندهی مشاغل شهری، احکام کمیته های سه گانه شامل کمیته حقوقی 

و تدوین مقررات، کمیته فنی و تجهیــزات و کمیته آموزش و فناوری، از 
سوی رییس کارگروه صادر شــد. ماه آورپور تصریح کرد: همچون سنوات 
گذشته با عنایت به سوابق درخشان و پیشتازی سازمان میادین میوه و تره 
بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، ریاست کمیته حقوقی 
این کارگروه به مدیرعامل سازمان مربوطه در شهرداری اصفهان واگذار شد. 
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان با بیان اینکه بستر حقوقی و 
قانونی در حوزه صنوف و صنایع، منتج از مصوبات ملی و محلی بوده است، 
تاکید کرد: کارگروه حقوقی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری 
از لحاظ حقوقی به دنبال احصای راهکارها و تسهیل گری در حوزه ساماندهی 
مشاغل شهری از طریق قانون و مقررات موجود است. او اضافه کرد: بر این 
اساس، انتقال و جابه جایی واحدهای صنفی تنها راهکار در ساماندهی مشاغل 
از سوی شهرداری ها نخواهد بود. بلکه رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم 
از طریق اصالح فرایند کار، تغییر فرایندهای شغلی و تغییر فعالیت یا نوسازی 
واحدهای مربوطه با اســتفاده از راهکارهای حقوقی، می تواند مدنظر قرار 
گیرد. ماه آورپور یادآور شد: خروجی این کارگروه نهایتاً منجر به آیین نامه ها و 
دستورالعمل هایی خواهد شد که می تواند حوزه عمل و اختیارات شهرداری ها 

را در کاهش مزاحمت های ناشی از فعالیت صنوف و صنایع، افزایش دهد.

همزمان با مراسم گرامیداشت چهل و سومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، میز خدمت 
آبفای استان اصفهان در مصالی بزرگ نماز جمعه 

برپا شد.
 با هماهنگی سازمان بسیج ادارات استان اصفهان 
و پایگاه بســیج آبفا، مدیران »دفتر بهره برداری و 
توسعه شــبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد« 
و »ســامانه خدمات غیر حضوری ۱5۲۲« آبفای 
استان اصفهان با حضور در میز خدمت پاسخ گوی 
سئواالت نمازگزاران بودند. در جریان برپایی میز 
خدمت، روش های دریافت غیر حضوری خدمات 
نظیر تماس با شــماره تلفــن ۱5۲۲، پیامک به 
سرشماره ۳0000۱5۲۲، ورود به پرتال شرکت 
به نشانی www.abfaesfahan.ir، استفاده 
از نسخه اندرویدی اپلیکیشــن خدمات همراه 

آبفای استان اصفهان و نیز استفاده از کد دستوری 
#۱5۱5۲۲*۶۶55* در طــول شــبانه روز به 

نمازگزاران آموزش داده شد.
همچنین در خصوص مراحل نصب انشعابات اعالم 
شد، واگذاری انشــعاب نیاز به دریافت مجوزهای 
قانونی از سازمان های ذی ربط از جمله شهرداری، 
بخشداری، جهاد کشــاورزی و ... دارد و الزم است 
جهت تســهیل در امور و عدم مراجعه حضوری 
مشــترکین به ادارات، گردش این مکاتبات حتی 
االمکان از درگاه خدمات دولت الکترونیک انجام 
شده و ارسال درخواســت و دریافت پاسخ از این 
روش صورت پذیرد. اضافه می شود خدمات ۲۳ گانه 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که از طریق 
سامانه ۱5۲۲ ارائه می شوند شامل واگذاری انشعاب 
آب و فاضالب، تغییر کاربری انشعاب آب، پاسخ به 

استعالم مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات 
مشترکین آب و فاضالب، تغییرتعداد واحد مسکونی 
مشترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت قراردادی 
انشعاب آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک کنتور 
آب، تغییر مکان کنتــور آب، آزمایش کنتور آب، 
تعویض کنتور آب، نصب سیفون اضافی فاضالب، 
قطع موقت و وصل انشــعاب آب، جمع آوری یا 
ادغام انشعاب آب، تسویه حساب بدهی مشترکین 
آب و فاضالب، درخواست بررسی صورت حساب 
مشترکین آب و فاضالب، اعالم کارکرد کنتور آب، 
مشاهده سوابق صورت حساب های و پرداختی های 
مشــترکین آب و فاضالب، فــروش آب تانکری، 
پاسخگویی به شــکایات مرتبط با آب و فاضالب، 
رسیدگی به پیشــنهادات حوزه آب و فاضالب و 

درخواست لوازم کاهنده مصرف آب است.

با تدابیر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام گرفت:

انتخاب سازمان میادین شهرداری اصفهان به ریاست کمیته تخصصی ساماندهی صنوف کشور

برپایی میز خدمت آبفای استان اصفهان

 در مراسم گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

 موانع کسب و کار ادامه دارد؛

انتقال کاغذ بازی به 
اینترنت

99  Ways Crying Ways Crying 
May Benefit May Benefit 
Your HealthYour Health
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رئیس دفتر تخصصی تئاتر شهرداری اصفهان مطرح کرد؛

»خندستان« در مسیر جشنواره تئاتر فجر

2

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در گفت وگو با روزنامه فایننشال تایمز:

بسته شدن جریان زاینده رود دردآور است

اخبار اصفهان:   طی مراسمی با حضورمدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان مرکز مشاوره طب اسالمی و سنتی 
ایران ویژه همکاران این شرکت، درمحل شهرک شهید 

محمد منتظری افتتاح شد.
این مرکز با بهره گیری ازبهترین سامانه های دردسترس 
و به منظــور ارائه خدمات حضوری درکنــار درمان های 
طب رایج، با هدف افزایش کیفیت زندگی، کاهش شدت 
بیماری و کاهش طول بیماری بر اساس آموزه های طب 

سنتی ایران توسط پزشکان مجرب، آغاز به کار کرد.

درنشست مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن 
شرکت های صنعت پخش استان اصفهان، اعضای هیئت 
مدیره و بازرســین این انجمن انتخاب شــدند. مجمع 
عمومی فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 
شعبه استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
در این نشســت پس از تصویب تغییر نام این انجمن به 
انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان، اهداف 
و موضوع فعالیت انجمن واساسنامه جدید با حداکثر آراء 

به تصویب رسید.

با حضور مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد

مرکز مشاوره طب اسالمی و سنتی ایران

در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده در اتاق بازرگانی اصفهان؛

اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش استان انتخاب شدند

سنا
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با وجود وعده های فراوان ورود سرخآبی ها به بورس، مقدماتی نیاز دارد که هنوز آماده نیست

 بورس بی رنگ می ماند!

 چند راهکار برای افزایش رضایت
 از زندگی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد؛

 توسعه 51 هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان
 در شهرضا

چهره  برتر چهره روز

 استاندار در جلسه 
مالقات مردمی:

 رئیس اتاق اصناف
 اصفهان:

رفع مشکالت مردم تکلیف همه 
مسووالن است

 توجهی به ظرفیت اصناف
 نمی شود

استاندار اصفهان گفت: خدمت به آحاد 
مردم و رفع مشکالت آن ها اولویت اصلی 
ما و تکلیف همگانی مسووالن است.در 
جلسه مالقات مردمی استاندار اصفهان 
و معاونــان اســتاندار و در چارچــوب 

پاسخگویی مستمر و...

رئیس اتــاق اصناف اصفهــان گفت: در 
ســال های اخیر دولت به ظرفیت مردم 
و بخش خصوصی که اصناف هســتند، 
توجهی نکــرده و این نــگاه، بزرگ ترین 
معضل کســب وکار حوزه اصناف است. 

67رسول جهانگیری در گفت وگو با...

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 شماره 2000090229000002

شهرداری منظریه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000090229000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/12/22 ساعت 15 تاریخ انتشار: 1400/11/24  
مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/12/22  ساعت 15 تاریخ بازدید: 1400/12/11 

تاریخ اعالم به برنده: 1400/12/24 تاریخ بازگشایی: 1400/12/23 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی: 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:1- برگزاری مزایده صرفا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 
از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.  2- کلیه اطالعات  امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست 

جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است. 12
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ادامه از صفحه یک:
...   طبق ماده ۷ قانون سیاست های 
کلی اصل ۴۴، همه دستگاه هایی 
که مجــوز صادر می کننــد باید 
مدارک و شرایط صدور مجوز را در 
درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند 
و مــردم به صــورت الکترونیکی 
مدارک را ارسال و سپس مجوز را 
دریافت کنند. این قانون یک سال 
پیش در مجلس به تصویب رسید.

در روزهای اخیر  برنامه توســعه 
سازمان ملل )UNDP( نیز گزارش 
جدیــدی دربــاره اکوسیســتم 
نوآوری در ایران منتشر کرده که 
رشد استارت آپ ها با وجود رکود 
اقتصادی در سال های اخیر از نکات 
قابل توجه آن اســت. این گزارش 
نشان می دهد با وجود پتانسیل های 
ایــن اکوسیســتم، تحریم   های 
خارجی، قوانین و مقررات داخلی 
و حمایت هــای ناکارآمد دولتی 
بزرگ ترین مانع پیش روی آینده 

جریان نوآوری است.
برنامــه توســعه ســازمان ملل   
)UNDP(  در این گزارش  درباره 
اکوسیستم نوآوری در ایران گفته 
است  56 درصد استارت آپ های 
کشور بزرگ ترین چالش خود را 
پیچیدگی و تعدد مقررات دولتی و 
۴۰ درصد مشکالت جذب سرمایه 
می دانند. بر اســاس این گزارش 
مهم ترین موانع رشد جریان نوآوری 
سیاست ها، مقررات و قوانین دولتی 
است و حمایت مستقیم دولت در 
این عرصه هم صرفا نصیب بخش 
کمی از استارت آپ ها شده و تاثیر 

چندانی نداشته است.
پتانســیل بــاالی ایــن بخش 
نشان دهنده رشد این اکوسیستم با 
وجود رکود اقتصادی در سال های 
اخیــر و همچنیــن چالش های 
پیــش روی کســب وکارهای 
نوآورانــه در ایــران اســت. این 
گزارش نشــان می دهد با وجود 
رشد سریع اکوسیســتم نوآوری 
در ایران از حــدود یک دهه قبل، 
این قطار به خصــوص بعد از دور 
جدید تحریم هــای بین المللی با 
افت سرعت روبه رو شده است. با 
وجود آنکه رشد اقتصاد دیجیتال 
در ایران در فضای رکود اقتصادی 
سال های اخیر ادامه پیدا کرده، اما 
نسبت به میانگین جهانی بسیار 

پایین تر است. 
بر طــور جزیی تــر بر اســاس 
نظرسنجی ســازمان ملل  2/ 56 
درصــد اســتارت آپ های ایران  
بزرگ ترین چالش رشد خود را در 
پیچیدگی وتعدد قوانین و مقررات 
دولتــی و 3/ ۴۰ درصد در جذب 
ســرمایه می دانند. همچنین 8/ 
۷5 درصد استارت آپ های ایرانی 
در پاسخ به این پرسش که چقدر 
از حمایت های دولتی اســتفاده 
کرده اند گفته اند که هیچ حمایتی 
دریافت نکرده اند. 3/ 15  درصد  از 
مزایای  دانش بنیان و 8/ 5 درصد 
از حمایت های مالی و 6/ ۴ درصد 
از معافیت های مالیاتی اســتفاده 

کرده اند.
با توجه به شرایط و امار های مذکور 
باید دید در این مدت کوتاه ) تا 18 
اســفند( یعنی کتر از یک ماه  که 
دســتگاه ها فرصت سامان دهی 
مجوز های خود را دارند میتوانند 
این امر مهــم را عملــی کنند یا 
همچنان مردم مجبور هســتند 
برای گرفتن یک مجــوز ماه ها و 
یا حتی ســالهای دوندگی داشته 

باشند؟

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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محمد نورصالحــی در گفت وگو با 
روزنامه فایننشال تایمز در خصوص 
مشکالت موجود در شهر اصفهان، 
اظهار کرد: علی رغم اینکه اصفهان را 
به شهری برخوردار می شناسند، اما 
مشکالت متعددی از جمله کمبود 
آب، آلودگی هوا و توسعه کشاورزی 
بدون در نظر گرفتن شرایط موجود 
و توســعه صنایع آالینــده در این 

کالن شهر وجود دارد.
وی با اشاره به چالش های پیش روی 
شــورای ششــم گفــت: کم آبی و 
خشکسالی، آلودگی هوا و بحث های 
زیســت محیطی، لــزوم توجه به 
گردشگری، رســیدگی به مناطق 
کم برخوردار و ضعیف شهر و با توجه 
بــه جمعیت نزدیک بــه 5۰۰ هزار 
نفــری غیربومــی و مهاجر، چالش 
مهاجــرت از جملــه چالش هــای 

پیش روی شورای ششم است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
گردشــگری و اســتقرار صنایــع 

دانش بنیــان راهــکار برون رفت از 
مشکالت موجود شهر است، گفت: 
از سویی دیگر اصفهان با دارا بودن 
1۷ شــهر خواهــر خواندگی، قصد 
دارد مراودات خود را با این شــهرها 

توسعه دهد.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا 
اعتراضات کشــاورزان یک هشدار 
برای مسئوالن بود، گفت: کشاورزان 
می خواســتند خواســته خــود را 
شــفاف تر بیان کنند، آن ها صنف 
دارند و صنف آنهــا با دولت در حال 
مراوده و حرکت جهت حل مشکالت 
پیش آمده اســت، یــک بخش از 

مشکالت فعاًل حل شده است.
نورصالحی با بیان این که بسته شدن 
جریــان زاینده رود دردآور اســت، 
تصریح کرد: تمــدن اصفهان حول 
زاینده رود شکل گرفته است، پرآبی 
این رودخانه باعث نشاط مردم شهر 

می شود.
وی در خصــوص نحــوه مدیریت 
آب در اصفهــان، گفــت: ظرفیت 

دریاچه سد زاینده رود 1.5 میلیون 
مترمکعــب آب اســت، اکنون آب 
دریاچه کم شــده اســت و اولویت 
آب منطقــه ای اصفهــان در ابتدا 
به آب شــرب ســپس بــه صنایع 
وابســته به آب که قطــع آب یعنی 
تعطیلی این صنایع و اولویت ســوم 
نیز به کشــاورزی و محیط زیست 
اختصاص داده شده است، البته در 
این اولویت بندی ها درباره بحث های 
زیست محیطی و جاری بودن آب در 
زاینده رود نظراتــی داریم و برای ما 

مهم است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به لزوم حرکت به سمت 
کشاورزی مدرن، تصریح کرد: از یک 
طرف با شرایط و تغییرات اقلیمی و 
از یک بعد دیگر با افزایش جمعیت 

روبه رو هستیم.
 خواســت ما از دولــت مرکزی این 
است که به کشــاورزی برای تغییر 
شــرایط کشــت و ایجاد کشــت 
گلخانــه ای کمک کننــد، چرا که 
کشــت گلخانه ای یک دهم کشت 
ســنتی مصــرف آب دارد، دولت 
مرکزی هم به حساسیت این موضوع 

در اصفهان پی برده است و مشکالت 
کشاورزان کاهش می یابد.

وی در خصوص تأثیــر تحریم های 
آمریکا بر روی اقتصاد شــهر، گفت: 
تحریم ها مشکالتی را به وجود آورده 
اســت، اما پایان فعالیت ها نیست و 
اقرار ســخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا به انــزوای آمریکا، یک اقرار 
رسمی اســت، قطعاً به دانش های 
داخلی و صنایع داخلی می پردازیم 
و امروز از گردنه های سخت تحریم 
عبور کرده ایم و اثرات آن را کاهش 

داده ایم.

رئیسشورایاسالمیشهراصفهاندرگفتوگوباروزنامهفایننشالتایمز:

بسته شدن جریان زاینده رود دردآور است
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که بسته شدن 
جریان زاینده رود دردآور اســت، گفت: تمدن اصفهان حول 
زاینده رود شکل گرفته است و پرآبی این رودخانه باعث نشاط 

مردم شهر می شود.
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در شــــــهر 

موانع کسب و کار ادامه دارد؛

انتقال کاغذ بازی 
به اینترنت

 چند راهکار برای افزایش رضایت
 از زندگی

پریسا جمدی:   آیا احساس می کنید دیگر هیچ چیزی در زندگی 
برای تان جذابیت ندارد؟ امان از روزی کــه رؤیاهایمان به واقعیت 
بپیوندند اما از تحقق شان هیجان زده نشــویم! کم نیستند افرادی 
که یک زمانی تصور می کردند اگر در رشــته و دانشگاه مورد عالقهٔ 
خود تحصیل کنند، مابقی زندگی به کام شان خواهد بود، حال آنکه 
وقتی به این هدف دســت یافتند، از شور و هیجانی که انتظارش را 

داشتند خبری نبود.
 اما چرا گاهی رضایت از زندگی به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل 
می شود و دیگر حاضر نیســتیم برای اهداف مان از جان و دل مایه 
بگذاریم؟ واقعیت این است که نمی توان یک جواب سرراست به این 
سؤال داد، با این حال امیدواریم راهکارهایی که در ادامه برای تان 
آماده کرده ایم، در جهت افزایش رضایت از زندگی به کارتان بیایند 
تا بتوانید با انگیزه و انرژی بیشتری به مســیرتان در زندگی ادامه 

دهید.
اول ( تغییرات کوچــک ایجاد کنید، می توانید بــا ایجاد تغییرات 
کوچک و مثبت به خودتان کمک کنید تا دوبــاره از زندگی لذت 
ببرید. کمی سالم تر غذا بخورید، اندکی بیشتر ورزش کنید یا مثاًل 
به چند عادت سادهٔ کارامد روی بیاورید تا حس وحال خوشایندتری 

پیدا کنید.
 برای ایجاد چنین تغییراتی مطمئناً به قدری انگیزه نیاز دارید، اما 
نه انگیزهٔ خیلی خیلی زیاد. فقط باید دست به کار شوید. همین که 
شروع کنید و یک حرکتی از خودتان نشان دهید کافی است تا نیرو 
بگیرید. با این راهکار خیلی زود خودتان را در مسیری خواهید یافت 

که در هر قدمش یک تغییر مثبت انتظارتان را می کشد.
دوم ( افکار منفی را از خودتان دور کنید، افکار منفی مانع رضایت از 
زندگی می شوند. نمی توانید انتظار داشته باشید که مدام منفی بافی 
کنید، اما باز هم از زندگی نهایت لذت را ببریــد. آیا قصد دارید به 
منفی بافی ادامه دهیــد یا اینکه به زندگی عشــق بورزید و از زنده 
بودن تان لذت ببرید؟ خالصه اینکه انتخاب با خودتان اســت. باید 
هوشیار باشــید و هر وقت افکار منفی به سراغ تان آمدند، این افکار 

مخرب را دور بیندازید و افکار مثبت را جایگزین شان کنید.
سوم ( نیمهٔ پُر لیوان را ببینید، هر اتفاقی که در زندگی می افتد، یک 
وجه مثبت نیز دارد. اگر بتوانید ایــن وجه مثبت را ببینید، دیگر از 
زمین و زمان شــاکی نخواهید بود. آیا اینترنت منزل تان قطع شده 
است؟ اشکالی ندارد، در عوض می توانید با همسر و فرزندان تان وقت 

بگذرانید و از جمع خانوادگی تان لذت ببرید.
چهارم ( قدر عزیزان تان را بدانید، برای بــودن با عزیزان تان وقت 
بگذارید تا لذت بیشــتری از زندگی ببرید. مثاًل بــا یکدیگر کتاب 
بخوانید، فیلم تماشــا کنید، غذا بخورید، پیــاده روی بروید و در 
مجموع خوش بگذرانید تا زندگی برای تان لذت بخش تر شود. قدر 
عزیزان تان را بدانید و برای اینکه در کنارشان باشید، از هیچ فرصتی 

دریغ نکنید.
پنجم ( عالئقتان را دنبال کنید، آیا شــما نیز از آن دســته افرادی 
هســتید که از دنبال کردن عالئق تان می ترسید و انجام دادن شان 
را مدام به تعویق می اندازید؟ آیا عاشق نویسندگی هستید و هنوز 
هیچ قدمــی در این زمینه برنداشــته اید؟ فرقــی نمی کند به چه 
فعالیتی عالقه دارید، فقط باید عالقه تان را هرچه هســت با انرژی 
دنبال کنید. اگر عالقهٔ خود را نمی شناسید، باید مدتی وقت بگذارید 
و با جست وجو و امتحان کردن فعالیت های جدید به فعالیت مورد 

عالقه تان پی ببرید.
ششــم ( با افراد باانگیزه کار کنید، کار کردن با افــراد بی انگیزه و 
کم حوصله ای که عــادت به منفی بافی دارنــد، می تواند روی طرز 
نگرش تان نسبت به زندگی تأثیر نامطلوب بگذارد. اما اگر با افرادی 
کار کنید که وظایف شــان را پُرانرژی و باانگیــزه انجام می دهند، 
خودتان نیز مانند این افراد از احساس شور و هیجان لبریز خواهید 
شد. پس اگر در انتخاب شرکای کاری خود آزادی عمل دارید، حتماً 
همکارانی را جست وجو کنید که در انجام وظایف شان از روحیات 

مثبت برخوردار باشند تا بتوانید از کار با آنها لذت ببرید.
هفتم ( به خودتان استراحت دهید، شاید گاهی اوقات احساس کنید 
که همهٔ انرژی بدن تان تخلیه شده است و دیگر به هیچ کاری رغبت 
ندارید. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود اگر فرصتش را دارید، 
کمی به خودتان استراحت بدهید و مدتی از مکان همیشگی و روال 

روزمره فاصله بگیرید.
هشــتم ( از بازخوردهای دیگران بهره ببرید، از خانواده، دوستان، 
همکاران و در مجموع اطرافیان بخواهید که نظرشــان را در مورد 
شما بگویند. اگر بازخورد منفی اما ســازنده دریافت کردید، سعی 
کنید از انتقادات آنها برای اصالح قدم هایی که برمی دارید، کمک 
بگیرید. اگر هم بازخوردهای مثبــت دریافت کردید، لذت ببرید و 

سپاس گزار باشید.
نهم ( به دیگران کمک کنید، تا جایی که از دســت تان برمی آید به 
دیگران کمک کنید. حتی یک کمک کوچک می تواند سازنده و مؤثر 
باشد. به دنبال راهکاری باشید تا برای افرادی که دوست شان دارید 

کاری انجام دهید که خوشحال شان کند.

Source: https://zenhabits.net/-10ways-to-
beat-the-cant-get-no-satisfaction-syndrome/

رئیس دفتر تخصصی تئاتر شهرداری 
اصفهان مطرح کرد؛

»خندستان« در 
مسیر جشنواره تئاتر 

فجر

رئیس دفتر تخصصی تئاتر شــهرداری اصفهان گفت: با مذکراه 
با وزارت ارشــاد، قرار است یک جایزه از ســوی جشنواره کمدی 
خندستان برای برترین نمایش طنز در جشــنواره تئاتر فجر در 
نظر گرفته شــود. علی دادفر در گفت و گو با مهر، با اشاره به اینکه 
»خندستان« جشنواره ای مختص نمایش های کمدی است که به 
همت شهرداری اصفهان برگزار می شود، ارتباط اظهار کرد: سومین 
دوره نمایشنامه نویسی جشنواره خندستان در سال 1۴۰۰ برگزار 
شد و پنجمین دوره اجرای صحنه ای و نمایش های بیرونی آن در 

سال 1۴۰1 برگزار می شود.
وی افزود: به همین منظور در سفری به تهران قرار است مذاکراتی 
برای برگزاری این جشنواره در ســال 1۴۰1 با مسئوالن وزارت 

ارشاد داشته باشیم.

رئیس دفتر تخصصی تئاتر شهرداری اصفهان با بیان اینکه دبیرخانه 
»خندستان« تمامی جشنواره های رسمی کشور را به منظور دعوت 
از مهمانان و یا رصد و سطح فنی کمیک را بررسی می کند، تاکید 
کرد: توافق کردیم »خندستان«، یک لوح سپاس و جایزه در تئاتر 
فجر اهدا کند؛ بدین معنی که یک نمایشــنامه کمدی به انتخاب 

داوران جشنواره برگزیده می شود و از آن تقدیرمی شود.
وی با تاکید بر اینکه اصفهان خاستگاه تئاتر کمدی است و ما درصدد 
هستیم این هنر فاخر را در اصفهان و کشور توسعه دهیم، تاکید کرد: 
به همین منظور حمایت ویژه از نمایش های کمدی را در جشنواره 

تئاتر فجر مدنظر قرار دادیم.
دادفر با بیان اینکه چندین نمایشنامه از سومین جشنواره خندستان 
برای حضور در جشــنواره تئاتر فجر برگزیده شــد، گفت: تمایل 

داریم ارتباط تنگاتنگی با »فجر« داشته باشیم و برگزیده هر ساله 
خندستان نیز این مجوز را داشته باشد که در این جشنواره حاضر 

شود.
وی با اشــاره به حمایت از گروه های نمایشی اصفهان گفت: دفتر 
تخصصی هنرهای نمایشی به نوعی به پایگاه حمایتی از خانواده 
تئاتر اصفهان تبدیل شده است و گروه های تئاتر خیابانی و صحنه ای 
پس از کسب مجوزهای الزم از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

اجرای تئاتر به ما مراجعه می کنند.
رئیس دفتر تخصصی تئاتر شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهرداری 
اصفهان تاالر هنر را با تمامی امکانات پالتو، سالن نمایش و دکور 
در اختیار دارد که آن را به آسانی در اختیار هنرمندان و گروه های 

تئاتری قرار می دهیم.

زندگی سالم

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های 
رایانــه ای گفــت: در تحقیقی که 
اخیراً داشته ایم، تعدادی ابر چالش 
شناسایی شــده که چالش نخست 
آن، فقدان منابع انســانی در حوزه 
بازی به دلیل مهاجرت است. حامد 
نصیری، در نشست خبری هفتمین 
کنفرانس بین المللــی »بازی های 
رایانــه ای؛ فرصت هــا و چالش ها« 
در دانشــگاه اصفهان که به صورت 
مجازی برگزار شد، اظهار کرد: حوزه 
بازی، متأســفانه در سال های اخیر 
با ســونامی مهاجرت مواجه بوده و 
مشکل نیروی انسانی در این بخش 

احساس می شود.
وی افزود: موضوع مهاجرت نیروی 
انسانی در حوزه بازی را الزاماً منفی 
نمی دانم، چراکه بسیاری از این افراد 
باز می گردند و دانش خود را به کشور 
ارائه می دهند، اما با وجود این نقاط 
مثبت، بــا چالش هایی در خصوص 
سرمایه انســانی مواجه هستیم که 

در سال های اخیر بیشتر شده است.
معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با اشــاره به حمایت بنیاد 
از هفتمیــن کنفرانــس بازی های 
رایانه ای دانشــگاه اصفهان، گفت: 
برای حمایت از پژوهش های مرتبط 
نگاه ویژه و رویکرد مبتنی بر شواهد 
در این کنفرانس از حمایت ویژه ای 

برخوردار می شــود. عالوه براینکه 
پشتوانه سازی نظری برای ما بسیار 
حائز اهمیت است و به همین دلیل 
به دنبال تربیت نســل های جدید 

به عنوان فعاالن این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه باور ما این اســت 
اگر اجتماع بازی سازی فعال باشد، 
می توان از بحران مهاجرت جان سالم 
به در برد، تصریح کرد: باید در نظر 
داشته باشیم که نیروهای جدیدی 

به اکوسیستم تزریق کنیم.
به باور نصیــری، تحقیقات با درک 
کمتر واقع بینانه ای انجام می شوند و 

بیشتر آنها در کتابخانه های دانشگاه 
خاک می خورنــد و مســئله ای را 
برطرف نمی کنند که باید به سمت 
تحقیقاتی کاربردی و مسئله محور 

حرکت کنیم.
وی ادامــه داد: می تــوان از طریق 
تحقیقات نظری پاسخ هایی یافت و 
مشکلی از مسائل کشور را برطرف 
کرد. به همین دلیــل نگاه ویژه این 
رویداد، رویکرد مبتنی بر شــواهد 
است و تحقیقاتی را حمایت می کنیم 
که مســائل روز جامعه و بر اساس 
داده های واقعی شکل گرفته باشد. 

در مجموع از میــان تحقیقات برتر 
در این حوزه ضمن حمایت مادی، 
بهترین هــا را در قالــب یک کتاب 

منتشر خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، معاون پژوهش 
بنیاد ملــی بازی هــای رایانه ای در 
پاسخ به سؤال ایسنا، مبنی بر عمده 
چالش های بازی سازی و بازی سازان 
در کشــور، گفــت: در تحقیقی که 
اخیراً داشته ایم، تعدادی ابر چالش 

شناسایی شده است.
نصیری توضیح داد: چالش نخست 
فقدان منابع انسانی در حوزه بازی 

به دلیــل مهاجرت اســت. موضوع 
دوم تولید علم و محتوای صحیح و 
چالش سوم در بخش سیاست گذاری 
و تصویب قوانینی اســت که نیاز به 
اصالح داریم. در کشــور تحقیقات 
در حوزه فنــی انجام شــده، اما در 
حوزه محتوای فرهنگی آنچه انجام 
شــده، تهدیدهای بازی اســت که 
می طلبد دانشــگاه ها وارد موضوع 
تولید محتوای فرهنگی شود و برای 
ساخت بازی های جذاب که با فرنگ 
ایرانی و اسالمی مبتنی است، ورود 
کنند. از نمونه ایــن تولید محتوای 
فرهنگی می توان به بازی »ســفیر 
عشق« اشاره کرد که در این زمینه 

موفق بوده است.
نصیری گفت: همچنین موضوعات 
کسب و کار بازی ســازها در بخش 
تأمین مالی با مشکل مواجه هستند 

که نیاز است برطرف شود.
 معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با بیان اینکه منتشر شدن 
و مطرح شــدن مقاالت کمکی به 
صنعت بازی سازی خواهد بود، گفت: 
نتایج مقاالت برای مسئوالن ذی ربط 
ارسال می شود و کنفرانس هایی از 
این دست، فضای کامیونیتی بازی و 
اجتماع بازی سازان و بازی پژوهان را 
زنده نگه می دارد و به نوعی به تربیت 

نیروی انسانی کمک می کند.

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

چالش نخست بازی های رایانه ای فقدان منابع انسانی است

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

مجوز سازمان های مردم نهاد در اصفهان نیازمند بازنگری است
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

 گوشت ۴ هزار رأس گوساله در اصفهان
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان  با هدف تنظیم بازار ذخیره شد

گفت: مجوز فعالیت ســازمان های مردم نهاد از چندین 
مرجع صادر می شــود که این رویه نیازمنــد بازنگری و 

تجدید نظر است.
به گزارش ایرنا، مسعود مهدویان فر در جلسه تعامل و هم 
افزایی سازمان های مردم نهاد استان اصفهان با اشاره به 
فعالیت یک هزار و ۷۰۰ سمن در استان اصفهان، اظهار 
داشت: اصفهان، کاشان، نجف آباد، خمینی شهر، آران و 
بیدگل، شاهین شهر ومیمه دارای رتبه های نخست فعالیت 
سازمان های مردم نهاد در مقیاس کل استان را دارا هستند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
تصریح کرد: مجوز ســازمان های مردم نهــاد از مراجع 
مختلفی از جمله سازمان امور جوانان، مؤسسات فرهنگی، 
استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی و تبلیغات اسالمی 
صادر می شود که خود این مساله خالء زیادی ایجاد کرده 

که نیاز به بازنگری دارد.
مهدویان فر با بیان اینکه این نشســت نخستین سلسله 
نشست تسهیل گری، شفاف سازی و نگاه آگاهانه در حوزه 

مالیاتی است، گفت: ما سعی می کنیم شفافیت و اطالع 
رسانی بهنگام را در نهادهای مردم نهاد در فعالیت مردم 

نهاد اعمال کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات این مدیریت تصویب 
قانون سازمان های مردم نهاد توسط وزارت کشور است 
گفت: ما به دنبال وضع اولین قانون فعالیت برای تصمیم 
ســازیاین نهادها به طور مدون هستیم که البته از طریق 
مرکز پژوهش های مجلس بــرای تدوین قانون اقداماتی 

صورت گرفته است.
مهدویان فر بیان داشت: هم اینک قوانین مالیاتی، بودجه و 
برنامه هفتم توسعهدر حال تدوین و نگارش است که فرصت 
مناسبی است؛ نمایندگی خیریه ها با همکاری نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، نظرات اصالحی قوانین مالیاتی 

خیریه ها را بیان کنند.
 مهدویان فر همچنین اضافه کرد: در آینده نیز جلســه 
آموزشی برای خود مدیران یا حسابرسان خیریه ها برگزار 
می شود تا اصالح اساسنامه، تمدید مجوزهایی که فاقد 

تاریخ استبه روز رسانی شود.

سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: چهار هزار رأس 
گوساله نر پرواری با هدف خرید حمایتی دام سنگین روستایی و کمک به تنظیم 

بازار در این استان کشتار و گوشت آنها بسته بندی شد.
مهدی نیلفروش، افزود: دام های خریداری شده از دامداران استان باهدف حمایت 
از تولید به عنوان دام مازاد بر مصرف کشــتار می گردد، همچنین گوشتهای 
ذخیره شده باهدف حمایت از مصرف کنندگان در روزهای خاص پایان سال و 

ماه مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع خواهد شد.
به گفته وی، اینگونه حمایت از دامداران رونق تولید داخلی، صرفه جویی ارزی و 
قطع واردات گوشت از کشورهای دیگر را بدنبال خواهد داشت.سرپرست اداره 
کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان افزود: از اوایل آذرماه 1۴۰۰ تاکنون این 
تعداد گوساله نر پرواری از دامداران به صورت زنده به ارزش بیش از 1۴3 میلیارد 
تومان خریداری شده است. وی گفت: دام ها پس از خریداری کشتار و با انجام 
عملیات بسته بندی و انجماد به عنوان ذخایر این اداره کل انبار شد. نیلفروش 
افزود: بخشی از ارزش ریالی دام خریداری شده )85 درصد( به صورت ریالی و 

مابقی به صورت کنسانتره )8/2 کیلوگرم( در حال تسویه حساب است.



مدیرعامـل شـرکت گاز اصفهـان گفت: امـروز افتخار داریم کـه تقریباً 
99 درصـد اقـام و لـوازم موردنیـاز صنعت گازرسـانی را داخل کشـور 
تولیـد می کنیـم و مفتخریـم کـه اکثر این اقام در اسـتان اصفهـان تولید 

می شـود و دیگـر نیـازی بـه واردات از خارج از کشـور نداریم.
سـید مصطفی علوی مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان در مراسـم 
آغـاز عملیـات اجـرای انتقـال خـط لوله گاز به شـهرک صنعتـی بادرود 
اظهـار کـرد: به برکـت نظام مقـدس جمهوری اسـامی ایران در اسـتان 
اصفهـان ۱۱۳ شـهر و روسـتاهای بـاالی بیسـت خانـوار از نعمـت گاز 
بهره منـد هسـتند و مـا در کشـور جزو شـهرهای سـبز به شـمار می رویم.

مدیرعامـل شـرکت گاز اصفهـان گفت: امـروز افتخار داریم کـه تقریباً 
99 درصـد اقـام و لـوازم موردنیـاز صنعت گازرسـانی را داخل کشـور 
تولیـد می کنیـم و مفتخریـم کـه اکثر این اقام در اسـتان اصفهـان تولید 

می شـود و دیگـر نیـازی بـه واردات از خارج از کشـور نداریم.
وی بیـان کـرد: با مسـاعدت دولت محترم تسـهیات دولتی بـرای تأمین 
گاز صنایع، گلخانه ها و مرغداری ها داده می شـود و توسـعه گازرسـانی 

در ایـن چند سـال بـدون دریافت وجهـی از مردم در حال انجام اسـت.
علـوی گفـت: امـروز عملیـات اجرایی خـط ۱۶ اینچ ایسـتگاه شـهرک 
صنعتـی بـادرود آغـاز و در ایـن پـروژه حـدود 9 کیلومتـر خـط تغذیـه 
۱۶ اینـچ، یـک ایسـتگاه TBS بـه ظرفیـت ۱۰ هـزار مترمکعـب و یـک 

ایسـتگاه CPS بـرای گازرسـانی بـه ایـن شـهرک کلنـگ زنی شـد.
 ضرورت گازرسانی به دامداری های سنتی منطقه بادرود

رحمت اهلل فیروزی پور نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شـورای 
اسـامی اظهـار کـرد: حقیقتـاً در گذشـته بـه شـهرک صنعتـی بـادرود 
بایسـتی زیرسـاخت های  بـرای جـذب سـرمایه گذار  توجهـی نشـده و 

اولیـه آمـاده تـا سـرمایه گذاری انجام شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه هم اکنـون عملیات سـاختمانی کارخانه ها تولیدی 
در شـهرک صنعتـی بـادرود در حـال انجام اسـت، افـزود: امیدواریم در 
بـازه چندماهـه شـاهد گازرسـانی بـه شـهرک باشـیم تا پـس از اسـتقرار 
دسـتگاه های کارخانه هـا، گاز هم بـه واحدهای تولیدی بـرای راه افتادن 

چـرخ تولید انجام شـود.
فیروزی پـور تصریـح کـرد: از شـرکت گاز اصفهـان درخواسـت داریم 
بـرای گازرسـانی بـه دامداری هـای سـنتی منطقـه بـادرود تسـهیل کرده 
و ضمـن سـاخت سـاختمان اداری گاز شـهر خالدآبـاد، بـرای جابجایی 
شـبکه گاز روسـتای ده آبـاد در ورودی روسـتا همراهـی ویژه را داشـته 

باشد.
 شهرک گلخانه ای روستای عباس آباد نیازمند گازرسانی است

محمـد عبـاس ظریفی فرماندار شهرسـتان نطنـز نیز در این مراسـم اظهار 
کـرد: همـه دسـتگاه های دولتـی موظفیم بـرای رونق تولیـد و خدمت به 
مـردم تـاش ویژه داشـته باشـیم و با توجـه به اینکه چند روسـتای بخش 
مرکـزی نطنـز ازجملـه روسـتای وش از نعمـت گاز بی بهـره هسـتند، 
شـرایط گازرسـانی را بـرای این روسـتای سـخت و صعب العبـور فراهم 

. کنیم
وی افـزود: بـا توجه به اسـتقبال جوانان روسـتای عباس آباد بـادرود برای 
احـداث شـهرک گلخانـه ای در ایـن روسـتا و مزایـای احـداث گلخانـه 
نسـبت به کشـت سنتی، از شـرکت گاز درخواسـت داریم گازرسانی به 

شـهرک گلخانـه عباس آبـاد را اجرایی کند.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان خبر داد:

تولید 99 درصد تجهیزات 
گازرسانی در داخل کشور

گزارش ویژه

مدیـر آمـوزش و پـرورش اردسـتان گفـت: از روز شـنبه ۲۳ بهمن مـاه 
مـدارس در سـه مقطـع تحصیلـی به صـورت حضـوری برگزار می شـود.

احمـد خاکسـار در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهار کـرد: بازگشـایی مدارس 
مصوبـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا و تاکیـد اداره کل آمـوزش و پرروش 

بـوده و بـرای تمـام شهرسـتان ها الزم االجرا اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی ۱۰ روزه مـدارس شـهرهای اردسـتان و مهاباد، 
گفـت: بـه تمـام مـدارس نامـه ارسـال شـده و از روز شـنبه ۲۳ بهمن مـاه، 
تمـام مـدارس در سـه مقطـع به صـورت حضـوری برگـزار خواهـد شـد. 
البتـه نـوع برگـزاری کاس را بـا توجـه بـه حجـم کاس هـا بـر عهـده 

شـورای مدرسـه گذاشـتیم تـا تصمیم گیـری کننـد.
مدیـر آمـوزش و پرورش اردسـتان تصریح کرد: خوشـبختانه در ۱۰ روز 

گذشـته، وضعیت کرونایی شهرسـتان تغییر رنگ نداشـته اسـت و این به 
معنـای وضعیت مناسـب برای برگـزاری حضوری مدارس اسـت. مطمئناً 
اگـر وضعیـت کرونایـی شهرسـتان تغییـر کنـد، تصمیم هـای جدیـدی 

خواهیـم گرفت.
کاس هـای  بازگشـایی  بـرای  خانواده هـا  نگرانـی  دربـاره  خاکسـار 
حضـوری مـدارس، افـزود: نگرانـی خانوادهـا را درک می کنیـم، ولـی 
آمـوزش و پـرورش تابـع سـتاد ملی کرونا اسـت. با توجه بـه وضعیتی که 
در شهرسـتان وجـود دارد، مـدارس خطـر جـدی را بـرای ابتـای دانـش 
آمـوزان ندارنـد. البتـه بایـد واکسیناسـیون کادر آموزشـی، خانواده هـا و 
دانـش آمـوزان بـا جدیـت دنبـال شـود تـا مشـکات احتمالی بـرای آنها 
ایجـاد نشـود. وی بـا بیان اینکـه آموزش و پـرورش با توجه آسـیب هایی 

بـر برگـزاری کاس هـا  کـه کاس هـای آنایـن داشـته اسـت تاکیـد 
به صـورت حضـوری دارد، خاطرنشـان کـرد: در ۲ سـال اخیـر کمتـر از 
۵۰ درصـد اهـداف آموزشـی و ۴۰ درصـد اهـداف تربیتـی محقق شـده 
اسـت، ولـی ایـن وضعیـت از اول مهرمـاه کـه کاس هـا حضـوری بـوده 

بهتر شـده اسـت.
مدیـر آموزش و پرورش اردسـتان وضعیت تجهیزات مدارس شهرسـتان 
و  کـرد  عنـوان  قبـول  قابـل  را  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـرای 
گفـت: همـکاران ما هـر زمانی کـه مدارس حضـوری بـوده، بازدیدهای 
مسـتمری را داشـتند و نواقـص هـر واحد آموزشـی برطرف شـده اسـت. 
بـه همـه مدیران مـدارس تاکید شـده کـه دسـتورالعمل های بهداشـتی را 

رعایـت کننـد، زیـرا بـا مدرسـه متخلف شـدیداً برخـورد خواهد شـد.

رییس جمعیت هالل احمر فالورجان:

اعزام کاروان سالمت به روستای 
اسفهران شهرستان

به مناسبت دهه فجر در دهاقان افتتاح شد:

گلخانه هیدروپونیک تولید »توت فرنگی«

نماینده مردم اردستان در مجلس:

دشمن می خواهد مردم را به دولت و انقالب بدبین کند
اسامی  انقاب  دشمنان  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در  اردستان  مردم  نماینده 
تحریم های شدیدی را بر ملت تحمیل می کنند تا مردم به دولت و انقاب بدببین شوند.

حجت االسام سیدصادق طباطبایی نژاد در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن در مسجد موسی 
بن جعفر اردستان، اظهار کرد: شرایط جمهوری اسامی امروز از منظرهای مختلف 
قابل بررسی است و امروز مردم کشور در شرایط مختلفی که ویروس کرونا ایجاد 

کرده، انقاب چهل و سه ساله خود را جشن گرفتند.
وی با بیان اینکه چهل و سه سال است جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تحمیل شده 
است، افزود: به دلیل اینکه وابستگی ملت و دولت به یکدیگر نزدیک است، دشمنان 
انقاب اسامی تحریم های شدیدی را بر ملت تحمیل می کنند تا مردم را به دولت و 

انقاب اسامی بد ببین کند.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم اردستان در مجلس تصریح کرد: دشمنان کشور در طول 

این چهل و سه سال به هر عنوان که توانستند در بخش های اقتصادی، نظامی، امنیتی، 
فرهنگی و... تحریم های خود را انجام دادند تا ریشه این نهضت را بزنند و مردم را از 

انقاب اسامی دور کنند.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه رهبر انقاب با یک نگاه کامل از مسائل کشور و برنامه های 
دشمن بر موضوع جهاد تببین تاکید داشتند، گفت: این مسئله به عنوان یک فریضه از 
این نگاه و  با  انقاب را  باید دستاوردهای  برای مردم مطرح شده و  سوی ولی فقیه 
رویکرد به دیگران منتقل کنیم. جهاد تبیین یک مسئله منحصر به یک سازمان دولتی 
یا سازمانی نیست، بلکه مسئله ای است که مربوط به همه مردم ایران می شود، زیرا ما با 
انقاب و نظام جمهوری اسامی گره خوردیم و هر خانواده یک شهید تقدیم انقاب 

کرده است.
وی با بیان اینکه انقاب اسامی مهم ترین اتفاق در زمان غیبت امام زمان )عج( است، 

گفت: ۲۲ بهمن مهم ترین نقطه امید منتظران حضرت مهدی )عج( است و تا امروز هیچ 
قدمی موثرتر از این روز برای ظهور امام زمان برنداشته شده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، خاطرنشان کرد: امروز بیشترین تمرکز دشمن 
در موضوع تحریم ها بحث اقتصادی است و در این بخش فشارهای زیادی را وارد 
می کند. مسئوالن کشور در مذاکرات با نگاه رفع تمام تحریم ها در حال مذاکره هستند 

که امیدواریم به نتیجه مورد نظر برسند.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه تیم مذاکره کننده آمریکایی اصرار دارد در جریان مذاکرات 
حضور داشته باشد که ایران نپذیرفته است، گفت: اگر بعد از شهادت شهید فخری زاده، 
غنی سازی در کشور به ۶۰ درصد نرسیده بود، آمریکایی ها حاضر به مذاکره مجدد 
و  فشارها  تحمل  و  نداریم  قوی تر شدن  راهی جز  هیچ  امروز،  دنیای  در  نمی شدند. 

یک شنبه 2۴ بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 995تحریم های دشمنان به مردم و کشور شرط قوی تر شدن است.
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رئیـس منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کوهپایـه 
گفـت: در راسـتای تفاهم نامـه مشـارکتی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا اتحادیـه کـوره 
داران آجـر شـرق اصفهـان مقرر شـد ۱۲۰ هکتـار اراضی 
بیابانـی حاشـیه روسـتای یـک لنگـی نهـال کاری و بـه 
مـدت ۲۴ مـاه مراقبـت و نگهـداری شـود. محمـد رضـا 
بحرینـی در گفـت و گو با خبرنگار صاحـب نیوز؛ اظهار 
کـرد: پدیـده بیابـان زایی در پی خشکسـالی هـای متوالی 
کـه اکوسیسـتم مناطـق خشـک را بشـدت تحـت تأثیـر 
خـود قـرار داده، یـک مواجـه طبیعـی بـا رخـداد طبیعت 

اسـت کـه یـک مخاطـره مهـم بـه حسـاب می آید.
رئیـس منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کوهپایـه 
دلیـل  بـه  بیابانـی  مناطـق  گسـترش  کـرد:  تصریـح 
خشکسـالی و عوامـل طبیعـی و همچنیـن عوامـل انسـانی 
یکـی از چالش هـا پیـش روسـت و بـه سـبب آن توسـعه 
کانون هـای گـرد و غبـار و پیامدهـای آن مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت. وی افـزود: از ایـن جهـت اهمیـت 
بـه ویـژه گونه هـای مقـاوم در  توسـعه پوشـش گیاهـی 

برابـر خشکسـالی و مناسـب بـا شـرایط اقلیمـی منطقه در 
پیشـگیری و کاهش سـرعت جابجایی خاک در دسـتور 
کار قـرار گرفته اسـت. بحرینی ادامـه داد: به همین جهت 
در راسـتای تفاهـم نامـه مشـارکتی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا اتحادیـه کـوره داران 
آجـر شـرق اصفهان مقرر شـد ۱۲۰ هکتـار اراضی بیابانی 
حاشـیه روسـتای یـک لنگـی نهـال کاری و به مـدت ۲۴ 
نیـز  مـاه مراقبـت و نگهـداری شـود. وی افـزود: اخیـراً 
رونـد  از  کوهپایـه  شهرسـتان  فرمانـدار  میدانـی  بازدیـد 
آمـاده سـازی عرصه پـروژه نهالکاری مشـارکتی اتحادیه 
کـوره داران آجـر و منابـع طبیعـی و در ادامـه حضـور 
در مسـجد روسـتای یـک لنگـی و جلسـه هماهنگـی بـا 
اعضـای شـورا و دهیـاری در خصوص ادامـه روند پروژه 

شـد. برگزار 
محمـد بحرینـی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا ایـن پـروژه و 
دیگـر اقداماتی کـه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
کوهپایـه در دسـت اجـرا دارد بتوانیـم اقدامـات خوبی را 

در ایـن زمینـه انجـام دهیم.

رییـس جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان فاورجـان از اعـزام کاروان 
سـامت بـه روسـتای اسـفهران و بـه همـت داوطلبـان خانـه هـال بـه 
مناسـبت دهـه مبـارک فجـر خبـر داد. مجتبی بصیـری با بیـان این خبر 
گفت: همزمان با چهل و سـومین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقاب 
اسـامی و ایـام اهلل دهـه فجـر، در راسـتای خدمـت رسـانی بـه مناطـق 
کـم برخـوردار روسـتایی در قالـب کاروان سـامت و بـا بهـره گیری 
از پزشـک عمومـی، پرسـتار، روانشـناس و مربیان امـداد و کمک های 
فعـال جمعیـت، کاروان  داوطلبـان  سـایر  و  پرسـنل  هنـری،  و  اولیـه 

سـامت در روسـتای اسـفهران بـه ارائـه خدمـات پرداخت.
وی افـزود: در ایـن برنامـه بیـش از ۲۰۰ مـورد خدمـات حمایتـی و 

درمانـی بـه اهالـی ایـن روسـتا توسـط کاروان اعزامـی ارائـه شـد.
بصیـری خاطـر نشـان کـرد: ویزیـت رایـگان بیمـاران توسـط پزشـک 
فعـال داوطلـب، برپایـی ایسـتگاه سـامت )کنتـرل قنـد وفشـارخون(، 
برگـزاری کارگاه آمـوزش هنـری وکارآفرینـی و کارگاه آمـوزش 
مهارت هـای زندگـی و فرزنـد پـروری توسـط روانشـناس بالینـی از 
دیگـر فعالیت هـای کاروان سـامت اعزامـی جمعیـت هـال احمـر 

شهرسـتان فاورجـان بـه روسـتای اسـفهران بـوده اسـت.

گلخانـه هیدروپونیـک تولیـد تـوت فرنگـی 
بـا سـرمایه گـذاری ۱۵۰ میلیـارد ریالـی، در 
شهرسـتان دهاقـان بصـورت ارتبـاط زنـده بـا 
حضـور معـاون اول رییـس جمهـور و وزیـر 

تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی افتتـاح شـد.
بـه گزارش ایرنـا، همزمان با افتتـاح ۱۰۲ طرح 
تعاونـی وزارت تعـاون کار و امـور اجتماعـی 
در کشـور، گلخانـه شـرکت تعاونـی آفتـاب 
افتتـاح  تابـان اصفهـان در شهرسـتان دهاقـان 

. شد
صـادرات  باهـدف  تعاونـی  شـرکت  ایـن 
توت فرنگـی تولیـدی گلخانـه هیدروپونیـک 
مـوز  مترمربـع و کشـت  هـزار  دو  در سـطح 
و پاپایـا )انبـه هنـدی( بـا سـطح کشـت یـک 
هکتار، کشـت فلفـل رنگی و لیمو سـنگی در 

بهره بـرداری رسـید. بـه  یـک هکتـار 
بـا سـرمایه گذاری ۱۵۰  از گلخانـه  فـاز  ایـن 
میلیـارد ریالـی، بـرای ۵۷ نفـر اشـتغال ایجـاد 
سـهامدار   ۵۰۰ و  هـزار   ۲ دارای  کـه  کـرده 

اسـت.
بااعتبـار  تعاونـی  مراسـم ۱۰۲ طـرح  ایـن  در 
۲ هـزار و ۷۳۴ میلیـارد تومـان و اشـتغالزایی 
هفـت هـزار و ۸۱ نفـر در حوزه هـای تولیدی، 
خدماتـی، توزیعـی و مسـکن بـه بهره بـرداری 

رسید.
زیـر  گلخانـه  هکتـار  طبـق گزارش هـا، ۲۴۷ 
دارد.  وجـود  دهاقـان  منطقـه  در  کشـت 
شهرسـتان دهاقان بـا حدود ۳۶ هـزار جمعیت 
در 9۶ کیلومتـری جنوب غربی شـهر اصفهان 

دارد. قـرار 

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه خبر داد:

نهال کاری 120 هکتار اراضی بیابانی در حاشیه روستای یک لنگی

مدیر آموزش و پرورش اردستان:

مدارس اردستان از شنبه حضوری است

گزارش تصویری

فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان طی یک 
عملیات پلیسی در شهرستان لنجان و هنگام معامله اشیا تاریخی، موفق به 
دستگیری این قاچاقچیان شدند. در این عملیات بیش از ۱۵۰۰ شیء تاریخی 
مربوط به پیش از اسام ثبت و ضبط شد. این آثار تاریخی در حفاری در 

شهرستان نایین کشف شدند.
پیمان شاه سنایی / خبرگزاری فارس

کشفیات مسروقه میراث فرهنگی نایین



As announced by a provincial 
official, 768,429 tons of prod-
ucts worth $98.081 million 
were exported from South 
Khorasan province, in the 
east of Iran, during the first 
10 months of the current Ira-
nian calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022).
Bakhtiar Rahmanipour, the 
director-general of the prov-
ince’s Customs Department, 
said that the export indicates 
four percent drop in terms of 
value and 41 percent fall in 
terms of weight, as compared 
to the same period of time in 
the past year.
The official named cement, 
ceramic and tiles, light hy-
drocarbons, gas oil, bitumen, 
rebars, and dates as the main 
exported items, and Turk-
menistan, Afghanistan and 

Pakistan as the export desti-
nations in the said time span.
He further announced that 
2,052 tons of products worth 
$360,657 have been imported 
to the province in the first ten 
months of the present year.
As previously announced by 
the head of Islamic Republic 
of Iran Customs Adminis-
tration (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 products 
worth $38.763 billion in the 
mentioned period.
According to the official, the 
weight of exports in the men-
tioned period also grew by 

seven percent in comparison 
to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export desti-
nations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, and 
Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic 
Republic imported 33 million 
tons of non-oil commodi-
ties worth $41.473 billion in 
the mentioned period, with 
a 34-percent growth in val-
ue and a 17-percent rise in 
weight, year on year.
The United Arab Emirates 
was the top exporter to Iran 
in the said period, followed by 
China, Turkey, Germany, and 
Switzerland, he stated.
According to the official, out 
of the total non-oil goods 

imported into the country in 
the first 10 months of this 
year, 25 million tons worth 
$15 billion were basic goods, 
which indicates an increase of 
26 percent in weight and 56 
percent in value, year on year.
Moghadasi noted that cur-
rently about five million tons 
of commodities are stored 
at the country’s customs for 
which the clearance proce-
dures will be carried out soon.
“There are 160 customs ac-

tive in the country, and this 
number is increasing with the 
creation of new free zones and 
economic areas,” he added.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 
$73 billion in the past Iranian 

calendar year.
IRICA former Head Mehdi 
Mir-Ashrafi had put the weight 
of non-oil trade at 146.4 mil-
lion tons and said that the fig-
ure showed a 25-million-ton 
annual decline, which is the 
result of sanctions and coro-
navirus pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 
million tons valued at $34.5 
billion, and that of import was 
34.4 million tons worth $38.5 
billion in the past year, the of-
ficial added.
Among the country’s non-oil 
export destinations, China 
was the first, with importing 
$8.9 billion worth of products, 
Iraq was the second with im-
porting $7.3 billion, the United 
Arab Emirates the third with 
importing $4.6 billion, Turkey 
the fourth with importing $2.5 
billion, and Afghanistan the 
fifth with importing $2.2 bil-
lion, Mir-Ashrafi announced, 
and named gasoline, natural 
gas, polyethylene, propane, 
and pistachio as Iran’s major 
exported products during the 
past year.
He further named Iran’s top 
sources of non-oil imports in 
the said time, as China with 
exporting $9.7 billion worth 
of products to the Islamic Re-
public, the UAE with $9.6 bil-
lion, Turkey with $4.3 billion, 
India with $2.1 billion, and 
Germany with $1.8 billion, 
respectively, and mentioned 
corn, cellphone, rice, oil meal, 
and oilseeds, wheat, and raw 
oil as the major imported 
items.

Over 760,000 tons of products 
exported from South Khorasan in 10 months

Tehran, Moscow 
Developing Mech-
anism Against 
Sanctions

 The Russian Foreign Ministry 
has said that Tehran and Mos-
cow are creating a mechanism 
to protect the two countries 
trade and financial exchanges 
from the threat of sanctions.
A Russian official said that 
Tehran and Moscow are work-
ing jointly to develop a mech-
anism to protect trade and 
financial exchanges from the 
threat of sanctions.
The Russian Foreign Ministry 
has also stressed in a state-
ment that Moscow does not 
take any restrictions into ac-
count in developing technical 
and military cooperation with 
Tehran.

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

Claim of ‘Senior’ 
Official in Vienna 
Dismissed

 Sources close to the Irani-
an delegation in Vienna talks 
on the removal of anti-Iran 
sanctions have rejected rum-
ors about the presence of a 
high-ranking Iranian official 
in the talks, noting that the 
country’s top negotiator has 
enough prerogative in the ne-
gotiations.
The rebuttal by Nour News 
which is affiliated to Iran’s 
Supreme National Security 
Council came after an Ameri-
can journalist claimed that the 
Iranian delegation was hosting 
“someone senior from Teh-
ran” in Vienna.

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

Saeed Jalili: Max-
imum pressure 
failed miserably

Saeed Jalili, a member of the 
Expediency Council and Su-
preme National Security Coun-
cil (SNSC), said on Thursday 
night that the maximum pres-
sure campaign on Iran has 
failed.
Speaking at a live TV show, 
Jalili said that the United 
States has declared and imple-
mented a maximum pressure 
campaign on Iran. 
Noting that they did not put 
anything behind in the “max-
imum pressure” campaign 
against Iran, Jalili added, “The 
American officials have taken 
this position (of denouncing 
the campaign) and explicitly 
stated in February this year 
that our policy of maximum 
pressure has failed miserably 
and this is a great victory.”

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

FFIRI’s board of 
directors want 
to remove Azizi 
K h a d e m

 Members of the board of di-
rectors of the Football Feder-
ation of the Islamic Republic 
of Iran (FFIRI), who are dissat-
isfied with the way things are 
going in the federation, want 
to remove FFIRI president 
Shahabeddin Azizi Khadem 
from his position.
Azizi Khadem has two-week 
time to hold the board of direc-
tors’ meeting; otherwise, after 
this period, the FFIRI board of 
directors can directly hold the 
extraordinary meeting without 
the presence of the president 
of the federation. According to 
the FFIRI Statutes, the board 
of directors has the authority 
to dismiss the president of the 
federation. The final decision 
should be made at the FFIRI 
general assembly.

Iran exported 1.2 
mbd of oil in Janu-
ary: Report

A new report showed that Irani-
an crude oil exports reached 1.2 
million barrels per day in Janu-
ary despite continued American 
pressure on the country.
The report by Reuters cited 
figures by oil industry consult-
ants and analysts showing that 
Iranian crude exports started to 
surge in December and have 
continued to date.
The data suggested that most 
of Iranian oil shipments have 
gone to China as individual and 
private buyers in the country 
continue to defy illegal sanc-
tions imposed by the US on 
Iran since 2018 when Wash-
ington pulled out of an inter-
national deal on Iran’s nuclear 
program known as the JCPOA.

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

Iranian engineer-
ing firm wins major 
contract in India

An Iranian engineering con-
sultancy firm was awarded a 
contract in India to carry out a 
major water management pro-
ject east of the country near the 
Bay of Bengal.
Mahab Ghods, a privately 
owned company based in the 
Iranian capital Tehran, said that 
it has won a contract from In-
dia’s Odisha state’s Department 
of Water Resources for carry-
ing out a project that will be key 
to agricultural and environmen-
tal development in the region.

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

Iran retains 21st 
spot in FIFA rank-
ing, leads Asian 
teams

Iran remained in the 21st place 
in the latest FIFA Men’s Ranking 
– released on Thursday – main-
taining its position as the high-
est-ranked team among Asian 
sides with 1,572.89 points.
A 1-0 home victory over Iraq in 
the latest round of 2022 World 
Cup Asian qualifiers in late 
January saw Iran become the 
second Asian team – after the 
host country Qatar – to secure 
a spot at the final showpiece, 
starting November 21.
The triumph over Iraq was 
followed by the similar score-
line against the UAE, with 
Porto striker Mehdi Taremi 
the match winner on both oc-
casions, as Dragan Skocic’s 
men kept their unbeaten run of 
eight games – including seven 
wins – in Group A of the qual-
ifiers.

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

Iran Invites 19 
Players for 2023 
FIBA World Cup 
Qual i f iers

 Iran national basketball team 
head coach Mostafa Hashemi 
has called up 19 players to the 
team for two matches against 
Kazakhstan and Syria in the 
2023 FIBA Basketball World 
Cup Asian Qualifiers.
Team Melli has been scheduled 
to face Kazakhstan on February 
24 in the 2023 FIBA Basketball 
World Cup qualification Group 
D in Tehran. Hashem’s men will 
play Syria three days later. Iran 
leads the group with two wins 
over Bahrain.
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 Head of Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agricul-
ture (TCCIMA) Masoud Khansari and 
Ambassador Extraordinary and Plen-
ipotentiary of the Republic of Belarus 
to the Islamic Republic of Iran Dmitry 
Koltsov met on Wednesday to discuss 
ways of expanding trade ties between 
the two countries. During the meet-
ing, the officials stressed the need 
for promoting bilateral economic ties 
between private sectors of the two 
nations, the TCCIMA portal reported. 
Discussing the bilateral relations and 
the problems facing the traders of the 
two countries, Khansari and Koltsov 
also explored the conditions for the 
development of trade relations be-
tween the two countries. Speaking at 
the meeting, Khansari mentioned his 
visit to Belarus in 2019, saying: “dur-
ing that visit, we had very positive 
meetings with government officials 
and the private sector of Belarus, and 
it was decided that more trade dele-
gations would be exchanged between 
the two countries; unfortunately, the 
coronavirus pandemic postponed all 
meetings.” Khansari also praised the 

performance of the former Belarusian 
ambassador to Tehran, saying that 
there were good and deep relations 
between TCCIMA and the Belarusian 
embassy during his tenure which 
led to constructive cooperation. He 
further expressed hope that dur-
ing Koltsov’s tenure these relations 
would deepen and the cooperation 
would become broader than before. 
Referring to the problems created 
by the sanctions in the relations be-
tween the two countries, the TCCIMA 
head added: “Now seems to be an 
important time to take steps to revive 
the past relations and develop them. 
Therefore, I suggest a virtual event to 
be established between the chambers 
of commerce of the two countries in 
collaboration with the embassies in 
order to provide a suitable platform 
for the serious development of eco-
nomic relations.” Koltsov for his 
part praised the performance of the 
TCCIMA in cooperation with the Be-
larusian embassy and underlined the 
high potential of private sectors of 
the two countries for cooperation in 
various areas.

Chairman of the Board of Iranian 
Industrial Equipment Manufacturers 
Association (known as SATSA) has 
said domestic manufacturers have 
the capacity to indigenize the knowl-
edge for the production of over $5 
billion worth of industrial equipment, 
IRNA reported on Thursday.
According to Amir-Abbas Ekhteraei, 
currently, only 44 percent of the ca-
pacity of Iran’s industrial equipment 
manufacturing units is active, and 
by providing the necessary infra-
structure, all of this capacity can be 
activated and the country would no 
longer need to import such equip-
ment. Mentioning the recent meeting 
of the country’s industrial equipment 
manufacturers with Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei, the official expressed 
hope that this meeting will lead to 
new developments in the production 
of industrial equipment.
Expressing that in the meeting with 
the leader of the Islamic Revolution, a 
report was presented on the situation 
of Iran’s industrial equipment and ma-
chine-building organizations, Ekhter-

aei said: “Currently, 3,500 companies 
are active in the design and manu-
facturing of industrial equipment, 
machinery, and production lines for 
the oil, gas, petrochemical, as well 
as mining and food industries.” He 
put the annual turnover of the men-
tioned companies at $3.2 billion and 
noted that currently about $8 billion 
worth of industrial equipment is im-
ported into the country every year, so 
there is the capacity to indigenize the 
knowledge for the manufacturing of 
the other $4.8 billion.
The official further noted that Iranian 
industrial equipment manufacturers 
have the capacity to even export to 
other countries and meet the de-
mands of the neighboring countries 
in this regard. He mentioned the reg-
ulation of imports, focusing on de-
cision-making, drafting appropriate 
laws, dealing decisively and quickly 
with cases of divergence from regu-
lations, balancing the supply and de-
mand, and publishing annual reports 
on the industry as the most important 
issues raised in the meeting with the 
leader of the Islamic Revolution.

Tehran, Minsk 
stress promoting bilateral trade ties

‘Domestic manufacturers fully able to meet 
country’s industrial equipment needs’

IRICA former 
Head Mehdi 
Mir-Ashrafi had 
put the weight 
of non-oil trade 
at 146.4 million 
tons and said 
that the figure 
showed a 25-mil-
lion-ton annual 
decline, which is 
the result of sanc-
tions and corona-
virus pandemic



Transit of goods through Iran rose 61 
percent in the tenth month of the cur-
rent Iranian calendar year (Decem-
ber 22, 2021-January 20, 2022), as 
compared to the same month of the 
past year, the spokesman of Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that over 1.07 
million tons of commodities were 
transited via Iran in the mentioned 
month.
Earlier this month, IRICA Head Al-
ireza Moghadasi said, “Based on the 
policies of the resistance economy 
and the fifth and sixth national devel-
opment plans of the country, every 
year we should have witnessed a 
10-percent growth in transit via the 
country, which unfortunately in re-
cent years, after proper growth, we 
had a decreasing trend in transit.”
“In the Iranian year 1393 (March 
2014-March 2015), the transit of 
goods via Iran reached more than 13 
million tons, after which not only did 
we not have growth in this due, but in 
1398 and 1399, this amount reached 
7.5 million tons”, he added.
“Fortunately, transit has returned to 
its growth path in 1400 [the pres-
ent Iranian year], and is expected to 
reach 12.4 million tons by the end of 
this year”, Moghadasi further stated.

Iran is one of the countries that have 
a special status in trade and transit 
relations due to its strategic location 
and special geography, as the coun-
try is the passage of several impor-
tant international corridors.
In the south of Iran is the Persian 
Gulf, which is home to the world’s 
major oil-producing countries. This 
region is considered the energy bot-
tleneck of the world.
In the north of Iran is the Caspian 
Sea, which is the best bridge between 
Iran, Russia, Kazakhstan, Turkmeni-
stan, and Azerbaijan and can play an 
important role in trade between these 
countries.
The country, on the other hand, bor-
ders Iraq, Turkey, Pakistan, and Af-
ghanistan to the west and east.
In other words, it can be said that 
Iran communicates with 15 countries 
through land and water borders, and 
at the same time it can act as a bridge 
between these countries (with each 
other and other parts of the world).
These countries have a large pop-
ulation and high income which can 
be effective as a factor in the devel-
opment of transit and trade in the 
region.
The connection of Central Asian 
countries with the Persian Gulf, as 
well as the establishment of trade re-

lations between East Asia and Euro-
pean countries through Iran, is very 
cost-effective so that many of these 
countries seek to establish such rela-
tions through Iran.
This status has provided the coun-
try with many opportunities and by 
optimal use of these opportunities 
through the expansion of the trans-
portation network and reliable and 
efficient communication, Iran can 
achieve foreign currency earnings 
and economic growth, and make 
transit revenue a suitable alternative 
to oil export while improving its stra-
tegic position in the region.
Considering its geographical loca-
tion, Iran can play a significant role 
in the transit of goods in the region 
and benefit a lot from its status in this 
due. To take full advantage of its loca-
tion for transit, the country has many 
plans underway and, on the agenda, 
to boost its transit capacity.
Some of these plans include devel-
oping Shahid Rajaee Port, Iran’s 
largest and most-equipped container 
port in the south, and also Chabahar 
Port in the southeast of the country, 
connecting the ports to the railway 
network, development of transit via 
railway, and also some customs 
measures such as improving transit 
procedures in the customs offices.

9 Ways Crying May Benefit Your Health

TSE’s main index falls 1.3% in a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), lost 17,000 points (1.3 
percent) to 1.284 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar Ab-
bas Oil Refining Company, Isfahan Oil 
Refinery, Iran Khodro Company, Teja-
rat Bank, and National Iranian Copper 
Company were the most widely fol-
lowed ones.
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Iranian oil exports have risen to 
more than one million barrels 
per day (bpd) for the first time in 
almost three years as diplomats 
from Iran and world powers have 
reconvened in Vienna to seek a 
deal reviving Tehran’s 2015 nucle-
ar deal, Reuters reported, citing 
Consulting firm Petro-Logistics.
Iran’s crude oil exports reached 
the mentioned figure in Decem-
ber 2021, however, the ship-
ments have once again settled at 
700,000 bpd in January 2021.
Furthermore, SVB Internation-
al, another consulting firm that 
tracks Iranian oil supply, also not-
ed an increase in Iranian crude ex-
ports to more than 1 million bpd, 
although it registered the increase 
in January rather than December 
2021.
Tehran’s oil exports have been 
limited since former U.S. Presi-
dent Donald Trump in 2018 exited 
a 2015 nuclear accord and reim-
posed sanctions aimed at curbing 
oil exports and the associated rev-
enue to Iran’s government.
Iran managed to increase oil ex-
ports in 2021 despite the sanc-
tions, according to estimates 
from oil industry consultants and 
analysts.
The Islamic Republic has kept ex-

ports flowing despite sanctions as 
intermediaries find ways to send 
shipments to various destina-
tions. Tanker tracking companies 
say China is the destination of 
most of those shipments.
President Joe Biden’s adminis-
tration has discussed the imports 
with China but has not imposed 
sanctions on Chinese individuals 
and companies. Beijing has urged 
the United States to lift the sanc-
tions on Iran, which China oppos-
es.
The report added that if the Vienna 
talks are successful in removing 
the sanctions, Iran could restart 
open oil sales.
The increase in Iranian exports 
comes as tight global supply has 
helped to push oil prices to a 
seven-year high of $94 a barrel. 
A lifting of U.S. sanctions would 
allow Iran to start bringing crude 
exports back toward 2.5 million 
bpd, a rate last seen in 2018.
China’s foreign ministry, in re-
sponse to a question on China’s 
Iranian oil imports, said: “The 
international community, includ-
ing China, has been conducting 
normal cooperation with Iran un-
der the global legal framework, 
which are both reasonable and 
legitimate.”

Crying is a common human action, and it can be 
triggered by many different emotions. But why do 
humans cry?
Researchers have found that crying can benefit 
both your body and your mind, and these benefits 
begin at birth with a baby’s first cry. Keep reading 
to learn more about the health benefits of crying.
1. Detoxifies the body
There are three different types of tears:
• reflex tears
• continuous tears
• emotional tears
Reflex tears clear debris, like smoke and dust, 
from your eyes. Continuous tears lubricate 
your eyes and help protect them from infection. 
Emotional tears may have many health benefits. 
Whereas continuous tears contain 98 percent wa-
ter, emotional tears contain stress hormones and 
other toxins. 
2. Helps self-soothe
Crying may be one of your best mechanisms to 
self-soothe. ResearchersTrusted Source have 
found that crying activates the parasympathetic 
nervous system (PNS). The PNS helps your body 
rest and digest. The benefits aren’t immediate, 
however. It may take several minutes of shedding 
tears before you feel the soothing effects of cry-
ing.
3. Dulls pain
Crying for long periods of time releasesTrusted 
Source oxytocin and endogenous opioids, oth-
erwise known as endorphins. These feel-good 
chemicals can help ease both physical and emo-
tional pain. Once the endorphins are released, 
your body may go into somewhat of a numb 
stage. Oxytocin can give you a sense of calm or 
well-being. It’s another example of how crying is 
a self-soothing action.
4. Improves mood

Along with helping you ease pain, crying, specif-
ically sobbing, may evenTrusted Source lift your 
spirits. When you sob, you take in many quick 
breaths of cool air. Breathing in cooler air can 
help regulate and even lower the temperature 
of your brain. A cool brain is more pleasurable 
to your body and mind than a warm brain. As a 
result, your mood may improve after a sobbing 
episode.
5. Rallies support
If you’re feeling blue, crying is a way to let those 
around you know you are in need of support. 
From the time you were a baby, crying has been 

an attachment behavior. Its function is in many 
ways to obtain comfort and care from others. 
6. Helps you recover from grief
Grieving is a process. It involves periods of sor-
row, numbness, guilt, and anger. Crying is par-
ticularly important during periods of grieving. It 
may even helpTrusted Source you process and 
accept the loss of a loved one.
Everyone goes through the grieving process in 
different ways. If you find that your crying is ex-
treme or starting to interfere with your everyday 
life, it might be a good idea to check in with your 
doctor.

7. Restores emotional balance
Crying doesn’t only happen in response to some-
thing sad. Sometimes you may cry when you are 
extremely happy, scared, or stressed. Research-
ers at Yale UniversityTrusted Source believe cry-
ing in this way may help to restore emotional 
equilibrium. 
8. Helps baby breathe
A baby’s very first cry out of the womb is a very 
important cry. Babies receive their oxygen inside 
the womb through the umbilical cord. Once a 
baby is delivered, they must start breathing on 
their own. The first cry is what helps a baby’s 
lungs adapt to life in the outside world.
Crying also helps babies clear out any extra fluid 
in the lungs, nose, and mouth.
9. Helps baby sleep
Crying may also help babies sleep better at night. 
When should you seek help?
Crying in response to something that makes you 
happy or sad is normal and healthy. Don’t shy 
away from shedding tears if you feel the need 
to release. Excessive crying is something you 
should chat about with your doctor, however. If 
crying starts to interfere with your everyday ac-
tivities, it may be a sign of depression.
Other symptoms of depression include:
• feelings of sadness or hopelessness
• feelings of irritability or frustration
• changes in appetite, or weight loss or gain
• lack of energy
• trouble sleeping or sleeping too much
• unexplained aches or pains
• thoughts of death or suicide
Takeaway
It’s OK to cry. It may even be beneficial to you. 
If you feel the need to cry, don’t hold back your 
tears. Tears are a normal, healthy way to express 
emotion.

Iran’s oil exports hit 3-year high as nu-
clear talks resume

Iran, Oman ink 
comprehens ive 
economic co-op 
M O U

n and Oman signed a mem-
orandum of understanding 
(MOU) for expanding eco-
nomic cooperation in a variety 
of areas at the end of the two 
countries’ 19th Joint Econom-
ic Committee meeting.
The MOU was signed by Ira-
nian Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin and Omani Minister of 
Commerce, Industry, and In-
vestment Promotion Qais bin 
Mohammed Al Yousef, who 
co-chaired the joint meeting.
During the mentioned com-
mittee meeting, the two sides 
stressed the need for further 
expansion of economic coop-
eration between Tehran and 
Muscat through Iran’s south-
eastern Chabahar Port.
Speaking at the end of the 
meeting, Al Yousef underlined 
the significance of Chabahar 
port as a platform for boosting 
the level of trade between the 
two countries, saying that in 
order to implement the signed 
cooperation document, an 
Omani economic delegation 
will soon visit Chabahar port 
to assess the infrastructure, 
equipment, and capabilities of 
Iran’s oceanic port.
Fatemi-Amin visited Oman’s 
capital Muscat on top of a 
high-ranking trade delegation 
to attend the 19th Iran-Oman 
Joint Economic Committee 
meeting which was held dur-
ing February 8-9.
During his visit, the minister 
also met Oman’s Minister of 
Foreign Affairs Sayyid Badr 
Bin Hamad Bin Hamood Al Bu-
saidi to discuss ways for ex-
panding ties between the two 
countries.
Speaking in this meeting, Al 
Busaidi expressed his coun-
try’s readiness for expanding 
economic relations with the 
Islamic Republic of Iran.
Fatemi-Amin also underlined 
the close relations between 
the two countries and said: 
“We have long-standing rela-
tions based on friendship and 
mutual closeness with Oman, 
and these friendly relations 
will pave the way for the pro-
motion of trade relations.”
During his visit to Oman, 
Fatemi-Amin also met with the 
private sector and political and 
economic officials of the King-
dom, including the minister of 
Health, the minister of Econ-
omy, Foreign Affairs, Energy, 
and Minerals and the minister 
of Transport, Communications 
and Information Technolo-
gy of Oman and the heads of 
Oman’s free and special eco-
nomic zones to discuss the 
latest state of economic and 
trade relations between the 
two countries.
Prior to his visit to Oman, 
Fatemi-Amin had traveled 
to the United Arab Emirates 
(UAE) this week to attend Expo 
Dubai.
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مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان با اشاره به توسعه ۵۱ هکتاری 
شــهرک صنعتی اســفرجان، گفت: پروژه خط انتقال پساب استحصالی 
تصفیه خانه و احداث مخزن اصلی شهرک رازی افتتاح شد. محمدجواد بگی 
در مراسم افتتاح ساختمان اداری، آشیانه و محوطه سازی آتش نشانی شماره 
۲ شهرک رازی شهرضا به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرک رازی یکی از شهرک های 
خطرپذیر با سطح بسیار باال به دلیل استقرار صنایع شیمیایی، تبدیالت گازی 

و پتروشیمی است، ساختمان شماره ۲ آتش نشانی این شهرک افتتاح شد.وی 
با بیان اینکه در فاز یک، یک ساختمان با سه دستگاه اطفا مستقر شد و به دلیل 
بعد مسافت با فاز سه ساختمان شماره دو با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان 
ساخته شد، بیان کرد: دو دستگاه ماشــین آتش نشانی امسال و سال آینده 
اختصاص داده می شود.مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان با اشاره 
به اینکه حدود ۱۰ دستگاه داخلی این شهرک واحدهای پر خطر دارند، تصریح 
کرد: شهرک رازی شهرضا به دلیل تعداد ماشین آتش نشانی، به عنوان یکی از 

شهرک های کامالً ایمن کشور شناخته می شود.وی بیان کرد: همزمان با این 
پروژه، پروژه خط انتقال پساب استحصالی تصفیه خانه و احداث مخزن اصلی 
شهرک با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد.بگی با اشاره به توسعه 
۵۱ هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان، گفت: زیرساخت های این شهرک در 
حال انجام است و مبلغی در حدود ۱۷ میلیارد تومان برای شبکه آب و برق 
و محوطه سازی قرارداد بسته شده است و برای برق این شهرک پست های 

اختصاصی تا قبل از سال جدید عملیاتی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 

اصفهان خبر داد؛

توسعه ۵۱ هکتاری 
شهرک صنعتی 

اسفرجان در شهرضا

نماینده مردم شهرستان های 
نجف آباد و تیــران و کرون در 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
توسعه و اختصاص امکانات در 
مناطق دور دســت و آبادی ها 
و روستاهای کشور، از ثمرات 

انقالب اسالمی است.
ابوالفضل ابوترابی در بازدید از 
پروژه های روســتایی و افتتاح 
تعدادی از طرح های دهه فجر 
تیران و کرون عدالت اجتماعی 
در توزیــع منابع را مســتلزم 
تقویت مدیریت محلی و تمرکز 
زدایی دانست و اظهارداشت: 
طرح جامع مدیریت شــهری 
و روســتایی به تحقق این امر 
کمک می کند و با اجرایی شدن 
این برنامه شاهد تمرکز زدایی 
از مرکز و تجمیــع امکانات در 
مرکز کشــور و مراکز اســتان 

خواهیم بود.
نماینده مردم شهرستان های 
نجف آباد و تیــران و کرون در 
مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه امکانــات رفاهی، 
فرهنگی، ورزشــی و خدماتی 
باید در روســتاها و شهرهای 
بیش از گذشــته افزایش یابد، 
خاطرنشــان کرد: اختصاص 
بخشــی از اعتبــارات مالیات 
ارزش افــزوده بــه پروژه های 
ورزشی موجب توسعه امکانات 
این بخش در نقــاط مختلف 

کشور شده است.
وی یادآورشد: توزیع بخشی از 
همین اعتبارات به شهرداری ها 
و دهیاری هــا نیــز بــه رونق 
پروژه هــای عمرانــی کمک 
کرده اســت و در طرح جامع 
مدیریت محلی همین نیازها و 
درآمدهای پایدار ایجاد خواهد 

شد.
ابوترابی به معضالت آلودگی،   
خشکســالی و فرونشست در 
اصفهــان و شــهرهای ایــن 
اســتان اشــاره کرد و گفت: 
مدیریــت صنایــع آالینده و 
توجه بــه آمایش ســرزمینی 
برای فعالیت هــای اقتصادی 
ضرورت دارد و نباید سندهای 
باالدستی فراموش و سلیقه ای 

عمل شود.
همچنین مدیر جهاد کشاورزی 
تیــران و کــرون با اشــاره به 
ســرمایه گذاری برای توسعه 
کشــت گلخانــه ای و گیاهان 
دارویی، گفت: تولید گل های 
زینتی بــا توجه بــه ظرفیت 
صادراتی، فرصت اشتغال زایی 

را فراهم کرده است.
محمد حســین احمــدی از 
افتتاح ۷۹ پروژه کشــاورزی 
و دامپــروری در دهــه فجر 
امسال خبرداد و گفت: بخش 
خصوصی بیــش از هزار ۴۱۶ 
میلیارد ریــال در این عرصه 
ســرمایه گذاری کرده و باعث 

اشتغال ۱۷۴ نفر شده است.
به گفته وی، ســه هزار و ۵۰۰ 
نفر در بخش گلخانه های این 
شهرســتان فعالیت می کنند 
و سال گذشــته ۳۰ درصد از 
تسهیالت کشــاورزی استان 
توســط طرح های ســرمایه 
گذاری بخش کشــاورزی این 

خطه جذب شده است.
به گزارش ایرنــا، ۱۲۴ طرح 
عمرانــی و ســرمایه گذاری 
باهزینــه ای بالغ بــر یکهزار و 
۹۲۰ میلیارد ریــال همزمان 
با دهه فجــر در تیران و کرون 

افتتاح شد.
تیران و کرون بــه بیش از ۴۰ 
روستا و آبادی و سه شهر در ۴۵ 
کیلومتری غرب اصفهان است.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم شهرستان های 
نجف آباد و تیران و کرون

توسعه امکانات در 
مناطق دور افتاده از 

ثمرات انقالب

فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به لزوم تسریع در خدمت رسانی به 
مردم گفت: تمام مشکالت روستا مفصل بررسی شده و صرفاً به وعده 

و عید بسنده نخواهیم کرد و مصوبات با جدیت پیگیری خواهد شد.
محمدعباس ظریفی، فرماندار شهرســتان نطنز با اعالم خبر اجرای 
طرح فجــر خدمت در نطنز اظهــار کرد: با هدف سرعت بخشــی به 
خدمت رســانی هر چه بیشــتر و باکیفیت تر به روســتاها و مناطق 
کم برخوردار شــهرهای شهرســتان نطنز، طرح فجر خدمت آغاز به 

کار کرد.
وی افزود: این دغدغه از ابتدای حضور در نطنز برایم جدی بوده و در 
مدت یک ماه باید بررسی های کارشناسی انجام و شیوه نامه طرح فجر 
خدمت نهایی می شد و با حمایت استاندار و همراهی همه مسؤوالن 
تالشگر شهرستان، امیدواریم این طرح مطلعی برای سریع تر شدن و 

باکیفیت تر شدن خدمت رسانی به مردم باشد.
ظریفی تصریح کرد: در طرح فجر خدمت مشکالت هر روستا بررسی و 
احصا می شود، سپس مطالعات کارشناسی انجام شده و نهایتاً با حضور 
فرماندار و نماینده و دادستان و همه مسؤوالن مرتبط با موضوع و حتی 
مدیران استانی، در محل روستا بررسی های نهایی انجام و تصمیمات 

میدانی اتخاذ شده و تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال می شود.
فرماندار شهرستان نطنز اذعان کرد: از همان یک ماه پیش، نام طرح 
را فجر خدمت انتخاب کردیم و قرار هم بود که زودتر اجرا شــود ولی 
به دلیل ترافیک های کاری، با تأخیر مواجه شدیم و اینکه هم زمان با 
اولین روز از دهه فجر، شــروع طرح فجر خدمت است را به فال نیک 

می گیریم.

  به وعده و عید بسنده نخواهیم کرد و مصوبات با جدیت پیگیری 
خواهد شد

اولین مقصــد طرح فجر خدمت در روســتای ده آباد بــود، طی این 
برنامه که با اســتقبال خوب اهالی ده آباد روبرو شد بنا به اولویت های 
شناسایی شده، تعداد ۳۳ مصوبه در حوزه های مختلف از جمله مرتبط 
با بنیاد مسکن، راهداری، برق، گاز، آب و فاضالب، جهاد کشاورزی، 
منابع طبیعی، صنعت معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهزیستی، 

میراث فرهنگی و قرارگاه بسیج سازندگی و... به تصویب رسید.
در این نشست ظریفی با اشاره به لزوم تسریع در خدمت رسانی به مردم 
بیان داشت: تمام مشکالت روستا مفصل بررسی شده و صرفاً به وعده 

و عید بسنده نخواهیم کرد و مصوبات با جدیت پیگیری خواهد شد.

  تعیین تکلیف کارخانه ریسندگی
 عبدالرضا حیدری از اعضای شورای روســتا در این خصوص اظهار 
کرد: در جلســه طرح فجر خدمت مسائلی همچون سالن ورزشی که 
بیش از ۱۶ ســال از کلنگ زنی آن می گذرد ولی هنوز تکمیل نشده و 
یا تنها قنات ده آباد که نزدیک به ۸ ســال است که خشک شده و در 
نتیجه باغات نیز خشک شدند و یا اولین کارخانه ریسندگی نطنز بعد 
از انقالب با ۱۲۰ کارگر که ۸ ســال از تعطیلی آن می گذرد مطرح و 

تصمیمات کاربردی برای رفع آن اتخاذ شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مشکالت شهرک امام حسن مجتبی )ع( 
و تکمیل جاده خالدآباد به ده آباد نیز مطرح و دســتگاه های مجری و 

مسؤول برای رفع آن زمان تعیین کردند.

  رویکرد دولت آقای رئیسی برای بودن در کنار مردم، امیدآفرین 
است

رحمت اهلل فیروزی پور نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای 
اسالمی نیز اظهار کرد: وظیفه همه مســؤوالن در هر سطح خدمت 
صادقانه به مردم است و این طرح هم با همین هدف در حال اجرایی 
شدن است و با حضور در سطح روستاها با همراهی مسؤوالن اجرایی 

و مشاهده مشکالت می توان تصمیم بهتری برای رفع مشکل گرفت.
وی افزود: خوشــبختانه رویکرد دولت ســیدابراهیم رئیسی بر حل 
مشکالت مردم و در کنار مردم بودن است و این می تواند برای جامعه 
امیدآفرین باشد، حضور شخص رئیس جمهور در جنوب کرمان بعد 
از سفر روسیه به صورت ویژه مورد استقبال مردم قرار گرفت و مردم 
حس کردند که دولت در کنار آنها و باهدف رفع مشــکل کنارشــان 

ایستاده است.
فیروزی پور تصریح کرد: در این جلسات آن مسائلی که مربوط به حوزه 
قانون گذاری، اخذ بودجه و رایزنی با مقامات استانی و کشوری باشد را 
دریافت و بالفاصله ضمن انتقال مسائل برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

  توجه به میراث فرهنگی روستای تاریخی ابیانه
دومین مقصد طرح فجر خدمت روســتای تاریخی ابیانه بود، بازدید 
از سطح روســتای تاریخی ابیانه و برگزاری جلسه با حضور فرماندار، 
نماینده مجلس شورای اسالمی، دادستان عمومی و انقالب، بخشدار 
مرکزی، مســئوالن دوایر دولتی، دهیار، اعضای شــورای اسالمی و 
تعدادی از معتمدین محلی با تصویب ۲۲ مصوبه تصمیمات خوبی در 
زمینه های میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و باغداری، قنوات، 
بهداشت و درمان، امور عمرانی، مســکن، آب و فاضالب، معادن، راه، 

آموزش و ... اتخاذ شد.
رضا علیرضایی، رئیس سابق شورای روســتای تاریخی ابیانه در این 
خصوص اظهار کرد: حضور کاروان طرح فجر خدمت در این روســتا 
مایه امیدواری است و شاهد بودیم تصمیمات خوبی برای اجرا و رفع 

مشکل روستا از جمله آسفالت هتل تا مدرسه گرفته و اجرایی شد.
وی افزود: روســتای تاریخی ابیانه یک ظرفیت جهانی و بین المللی 
است و وظیفه همه اهالی این روســتا و مسؤوالن کشوری، استانی و 
شهرستانی حفظ فیزیکی بناهای تاریخی و همچنین توجه به فرهنگ 

منحصربه فرد این روستا است.

گزارش

 در مراسم اجرای طرح فجر خدمت در شهرستان نطنز مطرح شد:

به وعده دادن بسنده نخواهیم کرد

اقتصاد استان

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

توجهی به ظرفیت اصناف نمی شود

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که قرار گرفتن طوالنی مدت در 
معرض واقعیت مجازی تا حدودی موجب بروز عالئم ناخوشایند 
بیماری سایبری می شود، اما این عالئم احتماالً رابطه معناداری در 
راستای کاهش عملکرد پردازش فضایی شرکت کنندگان پس از 

قرارگرفتن در معرض واقعیت مجازی ندارد.
یکی از عوارض جانبی بازی های واقعیت مجازی، بیماری سایبری 
است که شامل نشانه هایی مانند حالت تهوع، سرگیجه، خستگی 
و عدم راحتی بعد از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض واقعیت 

مجازی است.
واقعیت مجازی روشی برای شبیه سازی دنیای واقعی با مجازی، به 
وسیله اعمال غوطه وری به یک فضای سه بعدی مجازی است که 
در آن، بینایی استریوسکوپی، حس شنیدن، حس لمس و حس 

بویایی بسیار شبیه به دنیای واقعی هستند.
در پژوهشی که توسط زهرا عباسی، سینا ورمقانی و با راهنمایی 
جواد راستی در دانشگاه اصفهان انجام شد، تأثیر بازی های مبتنی 
بر واقعیت مجازی بر کارکرد شناختی پردازش فضایی و ارتباط آن 

با بیماری سایبری مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناس مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مقاله »بررسی تأثیر بازی های مبتنی 
بر واقعیت مجازی بر کارکرد شناختی پردازش فضایی و ارتباط 
آن با بیماری سایبری«، اظهار کرد: در این پژوهش که به صورت 
کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شــد، ۴۷ دانشجو به صورت در 

دسترس برای این منظور به کار گرفته شدند که ۲۵ نفر در گروه 
آزمایش و ۲۲ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

نسیبه صرامی افزود: نتایج این پژوهش در کل پیشنهاد می دهد 
که قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض واقعیت مجازی تا حدودی 
موجب بروز عالئم ناخوشایند بیماری سایبری می شود. اما این 
عالئم احتمال رابطه معناداری بــرای کاهش عملکرد پردازش 
فضایی شــرکت کنندگان پس از قرار گرفتن در معرض واقعیت 
مجازی ندارد. در هــر حال برای اســتفاده های طوالنی مدت از 

واقعیت مجازی باید با احتیاط عمل کرد.
پژوهشگران این تحقیق، معتقدند که با توسعه بی وقفه فّناوری 
واقعیت مجازی، بدون شک در آینده نزدیک، واقعیت مجازی نه 
تنها به عنوان وسیله سرگرمی، بلکه به منظور کاربردهای آموزشی، 
درمان های روانشناختی، ورزش و ارتباطات جای خود را در بازار 

مصرف به صورت گسترده ای باز خواهد کرد.
از سویی دیگر یکی از عوارض جانبی واقعیت مجازی که از ابتدای 
شروع به کار واقعیت مجازی تاکنون مورد توجه قرار داشته است، 
بیماری حرکتی القاشده به صورت دیداری است که اغلب به عنوان 
بیماری سایبری از آن یاد می شــود. بسیاری از افراد هنگامی که 
به صورت طوالنی مدت در معرض واقعیت مجازی قرار می گیرند 

یا حتی پس ازآن، حالت تهوع، سرگیجه، خستگی و عدم راحتی 
را گزارش کرده اند. مجموع این نشانه ها که در اثر قرار گرفتن در 
معرض واقعیت مجازی در حین یا پس از آن اتفاق می افتد بیماری 

سایبری نامیده می شود.
صرامی اضافه کرد: از آنجا که روش مورد استفاده در این پژوهش 
برای ارزیابی بیماری سایبری از طریق پرسشنامه بود، پیشنهاد 
می شــود از روش های ابژکتیو مانند ثبت ســیگنال های مغزی 
)الکتروآنسفالوگرافی( استفاده شود. همچنین زمان قرارگیری 
در محیط واقعیت مجازی در پژوهش هــای آینده افزایش یابد، 
تا اثر زمان بر شــدت بیماری و میزان کاهش عملکرد شناختی 
بررسی شود. همچنین پیشنهاد می شود که اثر میزان غوطه وری 
محیط های مختلف واقعیت مجازی هم بر روی شــدت بیماری 
بررسی شود. در نهایت بهتر است طرح پژوهش به گونه ای انتخاب 

شود که تا حد امکان اثر تمرین بر پس آزمون کاهش داده شود.
نتایج پژوهش »بررسی تأثیر بازی های مبتنی بر واقعیت مجازی بر 
کارکرد شناختی پردازش فضایی و ارتباط آن با بیماری سایبری«، 
که توسط زهرا عباسی، سینا ورمقانی و با راهنمایی جواد راستی در 
دانشگاه اصفهان انجام و در کنمفرانس واقعیت مجازی چالش ها و 

راهکارها به عنوان مقاله برتر برگزیده شد.

نتایج پژوهشی در اصفهان مشخص کرد؛

احتمال تشدید بیماری سایبری با استفاده طوالنی از واقعیت مجازی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: باتوجه به اینکه قطع سوخت 
مازوت هنوز اعالم نشده است، نیروگاه هایی 
که از این نوع سوخت استفاده می کنند باید 
بهره گیری از فیلتراسیون را در دستور کار 

خود قرار دهند.
مهران زینلیان در باره مباحث طرح شده 
در کارگروه فرعی کاهــش آلودگی هوای 
استان اصفهان گفت: شرکت پخش وزارت 
نفت موظف است از شهریور سال آینده به 
منظور تأمین سوخت استاندارد برای عرضه 

گازوییل یورو ۴ در اصفهان اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان 
تبخیر بنزین در جایگاه های سوخت بنزین 
یک عدد قابل توجهی است لذا نصب سامانه 
کهاب )کاهش، هدایــت، انتقال و بازیافت 

بخار بنزین( که هدف کاهش از دست رفتن 
بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری 
را دارد، الزم االجراست و قرار شد در جهت 
کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی اقتصادی 

اقدام شود.
زینلیان گفت: جــدی گرفتن معاینه فنی 
خودرو توسط شــهرداری اصفهان و ایجاد 
طرح زوج و فــرد در رینگ دوم و ســوم و 
بسترسازی آن و نیز پیام های هشدار دهنده 
و ارســال اخذ جریمه از دیگر موارد مطرح 

شده در این نشست بود.
وی اضافــه کرد: همچنیــن در خصوص 
تکالیف شرکت گاز و توجه به کاهش تولید 
گاز در پیک مصرف موجب شده است که 
چرخه سوخت مورد نیاز توسط شرکت گاز 
با کمک شرکت ملی پخش نفت انجام شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین 
با اشاره به ناوگان حمل و نقل عمومی بیان 
داشت: شهرداری باید بررسی الزم را انجام 
دهد و از اعتبار موجود ناشــی از عوارض 
آالیندگی صنایع که دولت پرداخت می کند 

برای کاهش آلودگی هوا استفاده کند. 

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهــان با اعالم 
این خبر گفت: ایــن عملیات از 
شنبه ۱۶ بهمن ماه، آغاز شد و بر 
پایه پیش بینی های انجام شده 
۱۸ روز به طول خواهد انجامید. 
علیرضا قزوینی زاده با اشــاره به 
اینکه تعمیرات اساسی واحدهای 
تصفیه آمین و آب ترش شــماره 
یک شرکت نیز از ۲۳ بهمن ماه 
شروع خواهد شــد، افزود: پیش 
بینی زمان انجــام این تعمیرات 
بــه مــدت ۱۴ روز اســت. وی 
گفت: تمامی تالش ما این است 
که ضمن رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و با پیش بینی ۱۵۰ 
هــزار نفرســاعت )۷۰۰ نیروی 
رسمی و ۷۵۰ نیروی پیمانکاری 
مجرب( و بهره مندی از امکانات 
سیســتمی، مــدت زمــان این 
عملیات را کاهــش داده و بهره 

وری پاالیشگاه را افزایش دهیم.
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: در 

تعمیرات اساسی این دوره مانند 
دوره های گذشته، تمام نیروهایی 
که از بیرون شرکت وارد پاالیشگاه 
شده اند، دوره های آموزش ایمنی 
را گذرانده اند و همچنین با توجه 
به شیوع کرونا، راه های مقابله با 
این ویروس به آنها آموزش داده 
شده است؛ بسته های بهداشتی 
شــامل ماسک و اســپری های 
ضدعفونــی کننده نیــز روزانه 
در اختیــار این افراد قــرار داده 
می شود، لباس های آنها به طور 
مرتب تعویض می شود و فاصله 
گذاری اجتماعی با حساســیت 

زیاد رعایت می گردد. تا مشکلی 
در زمینه کرونا به وجود نیاید و با 
وجود اینکه جمعیت زیادی باید 
در یک فضا کار می کنند شرایط 
تحت کنترل باشد. وی همچنین 
اظهار داشــت: ادارات مختلفی 
ازجمله بازرسی فنی، مهندسی 
عمومی، مهندسی پاالیش، بهره 
بــرداری، ایمنــی، HSE، منابع 
انسانی، روابط عمومی، حراست، 
مدیریت بازرگانــی و … با اداره 
نگهداری و تعمیــرات همکاری 
دارند تا با بهترین کیفیت این کار 

انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

نیروگاه های با سوخت مازوت در اصفهان باید از 
فیلتراسیون استفاده کنند

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره یک

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در سال های 
اخیر دولت به ظرفیت مردم و بخش خصوصی 
که اصناف هستند، توجهی نکرده و این نگاه، 
بزرگ ترین معضل کســب وکار حوزه اصناف 
است. رسول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به اینکه امروز سرریز جمعیت بیکار 
کشــور وارد اصناف می شــوند، اظهــار کرد: 
اســتخدام دولتی همواره شــرایط و ضوابط 
ســختی همچون آزمون ورودی، محدودیت 
ســنی و ... دارد، اما تنها بخشی که به راحتی 
می تواند فضای کسب وکار را برای قشر بیکار 

مهیا کند، اصناف است.
وی اصناف را شمشــیری دو لبه دانســت و 
افزود: اگر واحدهای صنفــی بیش از تعداد و 
استانداردهای مشــخص افزایش یابد، شاهد 
رقابت ناسالم و ارائه کاال و خدمات بی کیفیت 
و درنهایت ورشکســتگی آنها در اقتصاد خرد 
می شویم، اما اگر در دادن مجوزها به درستی و 
کارشناسی اقدام شود، اصناف می تواند سرریز 

جامعه بیکار را پوشش دهد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: اینکه 
فعالیــت اصناف به کدام ســمت مــی رود و 
کســب وکارها ماندگار می شــوند یا خیر، به 
مدیریت متولیان صنفی و حمایت های دولت 

برمی گردد.
وی گفت: دولــت هرکجا در کســب وکاری 
سهیم و یا ســرمایه در گردشــی دارد، حتی 
اگــر آن فعالیت زمین بخورد، بــا رصد بازار و 
شــرایط ســعی می کند آن فعالیت غیرفعال 
را، دوباره فعال کنــد، اما متأســفانه در این 
ســال ها به ظرفیت مــردم و بخش خصوصی 
که اصناف هســتند، توجهی نکرده و این نگاه 
دولت بزرگ ترین معضل کسب وکار در حوزه 

اصناف است.
جهانگیری با بیان اینکه دولــت وظیفه دارد 
برای جمعیت فعال اشتغال ایجاد کند، تأکید 
کرد: باید به ظرفیت بخش خصوصی که خود 
هیچ مالکیتــی در آن نــدارد و هزینه ای را به 

دولت تحمیل نمی کند، نگاه حمایتی داشته 
باشــد و حداقل در رابطه با تســهیل فضای 

کسب وکار این بخش کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید با تصمیمات 
خود واحدهای خرد را بر هــم بریزد، تصریح 
کرد: امروز فروشــگاه های زنجیره ای کشــور 
و اســتان رو به افزایش اســت کــه به محض 
شــکل گیری آنها تعداد زیادی واحد صنفی 
از بین می روند که متأســفانه این با شرایط و 

ساختار اقتصادی ما هم خوانی ندارد.
رئیس اتــاق اصنــاف اصفهان گفــت: امروز 
تصمیماتی که در رابطه با فضای کســب وکار 
گرفته می شود، با متولیان آن مشورت نمی شود 

و این تصمیمات براساس آزمون وخطا است.
وی با اعتقاد بر اینکه تاکنون در راستای بهبود 
فضای کسب وکار هیچ کمکی از سوی دولت به 
اصناف نشده است، اظهار کرد: اگر دولت بتواند 
در تأمین سرمایه در گردش و شکل گیری یک 
کارگاه تولیــدی و صنفی و یا توســعه فضای 
کسب وکار آن کمک کند، به طورقطع آن واحد 

می تواند باعث اشتغال نیروی بیشتری شود.
جهانگیری با اشــاره به اینکــه برخی مواقع 
کســب وکارهای صنفی درگیر فضاها و موانع 
دستگاه های دولتی می شــوند و این موجب 
حذف آنها می شــود، توضیح داد: مثاًل به اسم 
برخورد با مشاغل مزاحم، برخی مشاغل صنفی 

را به استناد قانون تعطیل می کنیم، در حالیکه 
پیش از برخورد باید زیرساخت فعالیت آنها را 

در محل دیگری مهیا کنیم.
وی با ذکر مثالــی گفت: زمانــی در اصفهان 
حدود ۷۰۰ کارگاه ریخته گری وجود داشت، 
اما به اســم برخورد با مشــاغل مزاحم، این 
کارگاه ها را تعطیل کردیم و امروز فعالیت آنها 
در اصفهان به ۱۰ درصد گذشته رسیده است، 
در حالیکه درصد باالیــی از قطعات صنعتی و 
ماشین آالت کشور در اصفهان تولید می شود، 
اما به دلیل عدم فضاســازی پیش از برخورد 
با آنها، فضای کســب وکار این صنف را از بین 

برده ایم.



ملودی دهانی:   تمهیــدات الزم برای پرداخــت »عیدی« 
بازنشستگان فراهم شده ومنتظر مصوبه دولت هستیم.

 مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با تاکید 
بر این مطلب گفت: ما به محــض دریافت مصوبه هیئت وزیران 
عیدی مســتمری بگیران را در کمترین زمان ممکن پرداخت 

خواهیم کرد. 
تصور می کنم تا پایان بهمن ماه این اتفــاق بیفتد؛ هر زمان که 
مصوبه برسد ما آمادگی الزم را برای پرداخت داریم. وی درباره 
جزئیات واریز عیدی بازنشســتگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: میزان عیدی همه ســاله در قالب 
مصوبه ای توســط دولت مشــخص و از سوی ســازمان تأمین 

اجتماعی اجرا می شود.

 البته پیشــنهادی از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی مطرح 
نمی شــود بلکه میزان عیدی، مربوط به عامه مردم است و برای 
کارکنان، بازنشستگان و مســتمری بگیران همه صندوق ها به 
صورت یکسان تعیین می شــود. قریب همچنین درباره نسخه 
نویســی الکترونیک نیز اظهار کرد: در زمینه نســخه نویســی 
الکترونیک خوب پیش رفته ایم. دفترچه های بیمه حذف شده و 

صدور دفترچه نداریم.
 اســتحقاق ســنجی به صورت الکترونیکی انجام می شود. در 
گذشــته ســاالنه حدود ۲۵ میلیون برگ دفترچه جدید صادر 
می کردیم که کاًل حذف شده است. میرهاشم موسوی مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش گفت: تالش می کنیم 
که عیدی بازنشســتگان در موعد مقرر پرداخت شود، هر چند 

مبلغ آن هنوز اعالم نشده است. این مسئول در رابطه با افزایش 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 
آینده نیز گفت: قطعاً یک ضریب افزایشی وجود خواهد داشت 
اما منتظر هســتیم تا شورای روابط کار شــکل گرفته و ضریب 
ســاالنه که اتفاق افتاد، میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز 

اعالم می شود. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حق بیمه کارگری، 
تصریح کرد: کارگران مشــاغل مختلف که تحت پوشش بیمه 
اجباری هستند و بر اساس قانون، مشمول کسر حق بیمه سهم 
کارگر می شوند، در صورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده 
و متعاقب آن افزایش سهم حق بیمه، کسوراتشان نیز متناسب 

با افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
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با وجود وعده های فراوان ورود سرخآبی ها به بورس، مقدماتی نیاز دارد که هنوز آماده نیست

بورسبـیرنگبـیرنگمیماند!
رضا اخالق پور:   چندسالی است بحث واگذاری باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل به بخش خصوصی مطرح است. اما 
اکنون به نظر می رسد پس از سال ها انتظار، بحث واگذاری 
بخشی از سهام این دو باشگاه پر طرفدار در بازار سهام، در 
حال جدی شدن است و بزودی بخشی از سهام این دو باشگاه 

در بازار فرابورس عرضه اولیه می شود.

تاپایانبهمنعیدیبازنشستگانواریزمیشود؛

وعدهاقتصادی
معاونبیمهای
سازمانتأمین

اجتماعی

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و افغانســتان می گوید بــرای آنکه 
صادرات به این همســایه شــرقی 
ادامه داشــته باشــد، دولت باید به 
بخش خصوصی اطمینان بدهد که 
مشکلی در فرایند تجاری به وجود 
نخواهد آمد. حسین سلیمی درباره 
آخرین وضعیت صــادرات ایران به 
افغانســتان، اظهار کرد: در ماه های 
گذشته و با توجه تحوالت سیاسی که 
در افغانستان روی داد، روند صادراتی 
ما نیــز متوقف یا کند شــد و عماًل 
بسیاری از سرمایه گذاران برای ادامه 
فعالیت در این حــوزه با تردیدهایی 
مواجه بودند اما این روند در ماه های 
گذشته تغییر کرده است. وی با اشاره 
به سفر تعدادی از مقامات طالبان به 
ایران، تشریح کرد: با توجه به تحوالت 
سیاسی، برای بســیاری از فعاالن 
اقتصادی این اطمینان وجود نداشت 
که در صورت حضور در افغانســتان 
باید با چه چیزی رو به رو شوند اما با 
توجه به وعده های طالبان برای بهبود 
اوضاع و به وجود آمدن شرایط الزم، 
صادرات از سر گرفته شده و مرزهای 

مشترک فعال هستند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و 
افغانستان، در ماه گذشته صادرات 
روندی شبیه به شــرایط گذشته را 
پیدا کرده و می توان انتظار داشــت 
که در ســال آینده تعامالت تجاری 
با افغانســتان به خود شکلی عادی 

بگیرد.
ســلیمی با بیان اینکه امروز یکی از 
اصلی ترین مشکالت صادرکنندگان 
ایرانی در افغانستان بحث بازگشت ارز 
است، تاکید کرد: تا سال های گذشته 
دولت افغانســتان با کمک آمریکا، 
بخشی از ارز مورد نیاز خود را تأمین 
می کرد و امــکان انتقال درآمدهای 
ایران به داخل وجود داشت اما امروز 
بســیاری از معامالت ما به شــکل 
ریالی انجام می شود و از این رو بانک 
مرکزی باید با صادرکنندگان حاضر 
در افغانستان در ارتباط با بازگشت ارز 

همکاری کند.

 رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران
 و افغانستان خواستار شد:

 ضرورت اطمینان
 به بخش خصوصی باید 

برای تداوم صادرات

صادرات

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد

 اما نکته این اســت کــه آیا پیش 
نیازهای الزم برای واگذاری ســهام 
این باشــگاه ها مهیا است؟ وعرضه 
حدود 10 تا 1۵ درصد ســهام این 
دو باشگاه در فرابورس تا چه میزان 
می تواند بر شــاخص بــورس تأثیر 

مثبت بگذارد؟
هر چنــد عرضه اولیــه می تواند به 
رشد موقت بورس کمک کندو باعث 
افزایش تقاضا برای خرید سهام شود 
اما عرضه 10 تا 1۵ درصدی سهام 
یک شرکت در فرابورس نمی تواند 
 در بلنــد مدت باعــث رونق بورس 

شود. 
بنابراین دولت اگر می خواهد به رونق 
بازار ســرمایه کمک کند، باید ابتدا 
بازار را از حالــت بی اعتمادی خارج 
کند وســپس اقدام به عرضه اولیه 
شرکت ها نماید، چرا که رونق بورس 
پیش نیازهایی دارد و نباید به صرف 

ارائه عرضه ســهام، انتظار روزهای 
سبزی برای بورس داشت.

    پیش نیازهای ورود باشگاه ها 
به بورس هنوز فراهم نیست

در رابطه با عرضه ســهام سرخآبی 
ها نیــز باید ابتــدا مقدمات و پیش 

نیازهای آن فراهم گردد. 
اینکــه تصــور کنیــم هــواداران 
باشــگاه ها تحریک می شــوند و به 
سهامدارتبدیل می شــوند و باعث 
افزایش رونق معامالت در بازار سهام 
می شوند، شــاید در کوتاه مدت به 
واقعیت بپیوندد به نظر نمی رســد 
این واگذاری ها در بلند مدت تأثیر 
خاصی بر کلیت فضای بازار بورس 

بگذارد. 
چرا که اگر فــرض کنید کل ارزش 
این دو باشــکاه هزار میلیارد تومان 
باشــد و دولــت در نظــر داشــته 
باشــد حدود 1۵ درصد سهام این 
دو باشــگاه را در بــازار فرابــورس 
عرضــه کنــد ایــن ارزش، در 
مقایســه با ارزش معامالت روزانه 
بازار ســرمایه که به طور متوســط 
حــدود 10 هزار میلیــارد تومان را 
 در بــر می گیرد، رقــم تاثیرگذاری 

نیست.

    ضرورت معرفی منایع سودآوری 
پایدار

یکی از نکاتی که ســرمایه گذاران 
در هنگام خریدســهام به آن توجه 
می کنند درآمد و سودآوری پایدار 
شرکت ها است و سرمایه گذاری در 
سهام ســرخابی ها نیز از این قاعده 
کلی مستثنی نیست. به همین دلیل 
ضرورت دارد قبل از واگذاری سهام 
این دو باشــگاه، گزارش های مالی 
آنها شفاف سازی شود و منابع درآمد 

زایی آنها مشخص گردد.
برخی از منایع درآمد زایی باشگاه ه 
ای ورزشی، حق پخش تلویزیونی، 
نقل و انتقال بازیکن، فروش ملزومات 
ورزشــی ودرآمدهــای تبلیغاتی 
اســت. این در حالی است که حق 
پخش تلویزیونی سالهاســت محل 
اختالف نظر بین باشگاه ها و صدا و 
سیما اســت. نقل و انتقال بازیکن و 
جذب بازیکن هــای پرطرفدار یکی 
دیگــر از راه هــای درآمــدی زایی 
باشــگاه ها اســت.  برای مثال پس 
از انتقال رونالدوبه تیم منچســتر، 
تماشــاگرهای بیشــتری جــذب 
شــبکه های تلویزیونــی در هنگام 
پخش فوتبال تیم منچســتر شدند 
و حق پخش بیشــتری نصیب این 

تیم فوتبال کرد. از سوی دیگر خرید 
رونالدو روی تبلیغات باشــگاه هم 
اثر زیادی گذاشــته و باعث افزایش 
فروش محصوالت فرهنگی و لباس 
باشگاه گردید. در ایران نیز باشگاه ها 
می تواند به روش های مشابه درآمد 
زایی کنند. بنابراین اگر می خواهیم 
باشگاه های ســرخابی را به بخش 
خصوصی واگذار کنیــم باید منابع 
درآمدزایی و ســودآوری پایدار این 
شرکت ها را مشخص کنیم و بدون 
برنامه ریزی عملیاتی، نباید ســهام 

آنها را در بورس عرضه کرد.

    مدیریــت کارآمــد ضرورت 
موفقیت باشگاه ها

یکی دیگر از الزامــات موفقیت هر 
شرکتی، توانمندی مدیران آن است. 
این در حالی اســت که بسیاری از 
مدیــران دولتی این دو باشــگاه، تا 
کنــون نتوانســته اند کارنامه قابل 

قبولی از خود بر جای بگذارند.
عدم ثبات مدیریتی، نداشتن برنامه، 
عدم شــفافیت و انظباط مالی، عدم 
راهبرد و اهداف میــان مدت و بلند 
مدت مالی، اعتراض و شکایت های 
بازیکنــان و مربیــان در خصوص 
حقوق، بدهکاری فــراوان، برخی از 
مصداق های بارز عدم کارآمدی اکثر 
مدیران انتصابی این دو باشــگاه پر 
طرفدار بوده که متاســفانه تاکنون 
نتوانسته اند انتظارات طرفدارانشان 

را در بلند مدت برآورده نمایند.

    شفاف سازی با ورود به بورس
 باشگاه های ورزشی از طریق تولید 
کاال و خدمات ورزشــی، صادرات و 
واردات کاالها و خدمات ورزشی ایجاد 
اماکن و تسهیالت ورزشی، تبلیغات 
پخش رســانه ای، جذب گردشگر و 
از همه مهمتر ایجاد اشــتغال نقش 
مهمی در تولید ناخالــص داخلی و 

در کل اقتصاد دارند. این باشــگاه ها 
برای ســرمایه گذاری و فعالیت های 
ورزشــی نیاز مند ســرمایه هستند 
که یکــی از بهتریــن محل ها برای 
تأمین منابــع مالی موردنیــاز بازار 
بورس است. خصوصی شدن و ورود 
باشگاه ههای ورزشی به بورس عالوه 
بر رونق و توســعه در بــازار بورس، 
شرایط باشگاه ها رااز لحاظ مدیریتی، 
درآمــد زایــی و کنتــرل هزینه ها 
بهبود می بخشــد و مســیر آن ها را 
برای ســرمایه گذاری درآمدزایی و 
پیشرفت و توســعه در زمینه مالی و 
عملکرد ورزشــی هموار می کند. اما 
نکته مهم باقی مانده این اســت که 
آیا واگذاری محدود ســهام این دو 
باشــگاه را می توان عمآل خصوصی 
ســازی واقعی به شــمار آورد؟ و آیا 
مدیریــت آنها پس از واگــذاری، به 
بخش خصوصی واگــذار می گردد یا 

همچنان دولتی باقی می ماند؟

باشگاه های ورزشی 
از طریق تولید کاال 
و خدمات ورزشی، 
صادرات و واردات 

کاالها و خدمات 
ورزشی ایجاد اماکن 
و تسهیالت ورزشی، 

تبلیغات پخش 
رسانه ای، جذب 

گردشگر و از همه 
مهمتر ایجاد اشتغال 
نقش مهمی در تولید 
ناخالص داخلی و در 

کل اقتصاد دارند.

اســتاندار اصفهان گفــت: خدمت به آحاد مــردم و رفع 
مشکالت آن ها اولویت اصلی ما و تکلیف همگانی مسووالن 

است.
در جلســه مالقات مردمی اســتاندار اصفهان و معاونان 
استاندار و در چارچوب پاسخگویی مستمر و مستقیم به 
مردم و اصل برجســته »تکریم ارباب رجوع«، تعداد ۴۸ 
مراجعه کننده از اقشار و طبقات مختلف مردم با حضور در 
استانداری اصفهان در دیدار رودرو با مسؤوالن ارشد استانی 

مسائل و مشکالت خود را تبیین و پیگیری کردند.
سیدرضا مرتضوی اســتاندار اصفهان ضمن گفت وگوی 
مســتقیم با متقاضیان با آگاهی از مشکالت، دشواری ها 
و دغدغه های ایشان و بررسی درخواست های مطروحه، 
دســتورات الزم بــه منظور پیگیــری قاطــع و چابک 
درخواســت ها را از طریق کارشناسان حاضر در جلسه به 

مدیران ذی ربط استانی و شهرستانی اظهار و ابالغ کرد.

وی با اشــاره به برنامه ریزی جامع و مدون در راســتای 
دیدارهای چهره به چهره توسط دفتر بازرسی، مدیریت 
عملکرد و امــور حقوقی اســتانداری اصفهــان، برنامه 
مالقات های مردمی را ادامه دار خواند و اظهار کرد: خدمت 
به آحاد مردم و رفع مشکالت ایشــان اولویت اصلی ما و 

تکلیف همگانی مسووالن است.

استانداردرجلسهمالقاتمردمی:

رفعمشکالتمردمتکلیفهمهمسووالناست
یافته ها

اســتفاده از درمان های دارویی بر پایه گیاهان طبیعی از هزاران ســال 
قبل رایج است؛ این روزها نیز طب سنتی و یا استفاده از گیاهان دارویی 
طرفداران زیادی دارد و مقاالت و تحقیقات بســیاری بر اثربخش بودن 
گیاهان دارویی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های مختلف تأکید 

دارد.
ارزش بازار جهانی محصوالت گیاهی دارویی بیش از ده ها میلیارد دالر 
در سال تخمین زده می شود و شرکت های بزرگ داروسازی از مشتقات 

گیاهان دارویی در داروهای خود بهره می جویند.
با شیوع همه گیری کرونا در دو سال گذشته، نقش گیاهان و درمان های 
دارویی بیش از گذشته پررنگ شــد. در این زمینه تحقیقات فراوانی بر 
روی گیاهان مختلف و اثرات آنها برای جلوگیــری و یا درمان بیماری 

کووید 1۹ انجام گرفت.
برای مثال در پژوهشی که در پرو انجام شد، استفاده قابل توجه از گیاهان 
دارویی برای درمان و پیشــگیری از کووید 1۹، تأیید شد. این پژوهش 
نشان داد بار همه گیری باعث شده مردم به دنبال درمان های جایگزین 

مانند گیاهان دارویی باشند.
پژوهشی دیگر در تایلند نیز مشخص کرد که ۴۹1 گونه گیاهی شناسایی 
شــده برای درمان تب، سرفه، اســهال، درد عضالنی، بثورات، سردرد، 
گلودرد و ورم ملتحمه اســتفاده می شــود. از ۴۹1 گونه ۶0 گونه بیش 
از سایر گیاهان مورد توجه است. این پژوهش فهرستی از متداول ترین 

گیاهان برای درمان مشکالت گفته شده را ارائه داد.
پژوهشی دیگر در نپال نیز نشان داد که اســتفاده از گیاهان دارویی در 
طول همه گیری کووید 1۹ افزایش یافته اســت و اکثر پاسخ دهندگان 
گیاهان دارویی را برای جلوگیری از بیماری توصیه می کنند. این مطالعه 
در مجموع ۶0 گیاه متعلق به ۳۶ خانواده را ثبــت کرد. در این یافته ها 

مشخص شد که برگ های گیاهان بیشترین استفاده را داشتند.
تحقیقات از این دست بسیار اســت و در ایران نیز درمان های دارویی بر 
پایه گیاهان برای پیشــگیری و درمان کووید 1۹ بسیار مورد توجه قرار 

گرفته است.
محمد مظاهری، مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عفونت های مرتبط با دستگاه تنفسی عموماً 
توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از قبیل باکتری ها، ویروس ها 
و قارچ ها ایجاد می شــوند و برخی از عوامل جانبی مانند زمینه ژنتیکی 
و همچنین عوامل شــیمیایی و محیطی می توانند زمینه ساز بروز و یا 

تشدید کننده این عفونت ها باشند.
وی افزود: عفونت های طبیعی بســته به اینکه در چه سطحی باشند، از 
یک تب، سرفه، درد قفسه سینه و بیحالی مختصر که ابتدای یک عفونت 
تنفسی است آغاز می شوند و امکان دارد تا مرحله بسیار شدید و بحرانی 

بیماری که ریه سفید و دچار نارسایی می شود، ادامه یابند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه امروزه با بهره گیری از فرآورده های 
طبیعی و گسترش علوم مرتبط با تولید آنها، می توان خدمات پیشگیری، 
دارویی و درمانی مناســب تری به جوامع بشری داشت، تصریح کرد: به 
نظر می رسد استفاده از فراورده های طبیعی، گیاهی و سنتی در مراحل 

ابتدایی بیماری می تواند اثربخش باشد.
مظاهری گفت: این نوع درمان می تواند با کاهش عالئم بیماری به تسکین 
بیمار کمک کند و به دلیل دارا بودن محتوای آنتی اکسیدانی واکنش های 

التهابی را کاهش می دهند و بیماری متوقف می شود.
وی ادامه داد: اگر بیماری پیشرونده باشد و ساختار ژنتیکی فرد به گونه ای 
باشد که بیماری پیش برود و بافت ریه آســیب ببیند، به نظر می رسد 
فراورده های طبیعی در این مرحله به شکل امروزی اثر بخشی چندانی 

ندارند و باید از فراورده های قوی تر شیمیایی استفاده کرد.
به گفته مظاهری، فراورده های گیاهی که امروزه در کشــور اســتفاده 
می شود به شکل شربت، معجون، قرص، کپسول و دمنوش هستند و ویال 

تزریقی نداریم، اما در دنیا از این روش نیز استفاده می شود.
مدیر گــروه طب ایرانی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افــزود: اگر 
زیرساخت های کارخانه های داروسازی به سمتی بروند که فراورده های 
گیاهی را بتوان به شکل استریل و تزریقی استفاده کرد، در این صورت 
می توانیم اثربخشی بهتری برای فراورده های گیاهی متصور شویم. البته 
این روش زمان بر اســت و نیاز به مطالعات بیشتر و ریل گذاری مناسب 

دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تاکید کرد: در حال 
حاضر فراورده های منتج از گیاهان دارویی که در کشور به شکل شربت، 
قرص، دمنوش و معجون استفاده می شود، در مراحل اولیه درمان بیماری 

بسیار مؤثر هستند.
مظاهری با اشــاره به همه گیری کرونا و تأثیر گیاهان دارویی بر درمان 
بیماری کووید، گفت: بیمــاری کووید در ۸۵ الــی ۹0 درصد موارد با 
درمان های طبیعی بهبود می یابد و 10 الی 1۵ درصد بیماران به شرایط 
شدیدتر می رســند، برای اغلب بیمارانی که به مرحله شدید نرسیده اند 
درمان های گیاهی جوابگو است، اما در موارد وخیم و شدید بیماری باید 
از فراورده های شیمیایی و درمان های استاندارد وفق پروتکل های رایج 

دنیا استفاده کرد.

مدیرگروهطبایرانیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان:

وقتیاستفادهخودسرانهگیاهداروییخطرناکمیشود
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معاون ســازمان تنظیــم مقررات 
ارتباطــات گفت: آمار شــکایت 
کاربــران از خدمــات اپراتورهای 
ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش داشته اما در مورد 
کیفیت اینترنت، نارضایتی کاربران 

افزایش داشته است.
مجید حقی در گفتگــو با مهر، در 
خصوص میــزان ثبت شــکایات 
کاربران در ســامانه پاسخگویی به 
شکایات ۱۹۵ و نارضایتی کاربران 
از کیفیــت و ســرعت اینترنت، با 
تاکید بر اینکه ما در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ 
شکایتی را کوچک نمی شماریم و 
تمامی شکایات کاربران را تا رسیدن 
به نتیجه مطلوب پیگیری می کنیم، 
اظهار داشت: روند پیگیری شکایات 
کاربــران از خدمــات اپراتورهای 
ارتباطی بــه این صــورت دنبال 
می شــود که در ابتدا با استعالم از 
اپراتور، نتیجه را برای شاکی ارسال 
می کنیم اما اگر قانع نشــد و آن را 
نپذیرفت، شــکایت مجدداً برای 

بررسی به اپراتور ارجاع می شود.
وی ادامه داد: حتی این امکان وجود 
دارد که ناظرین مناطق رگوالتوری 
را اعزام کنیم تا به صورت حضوری 
شکایت کاربر را بررســی کرده و 
نتیجه این بررسی را به شاکی اعالم 
می کنیم. حتی اگر در این مرحله 
نیز کاربر از پاسخ شکایت خود قانع 
نشد، موضوع در یک کمیته متشکل 
از اعضایی در خارج از رگوالتوری با 
نگاهی کالن و جامع مورد بررسی 
قرار می گیرد و مجــدداً نتیجه به 

کاربر ارسال می شود.
معاون ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی بــا تاکید بر 
اهمیــت دادن به شــکایات ثبت 
شده مشترکان در ســامانه ۱۹۵ 
خاطرنشــان کرد: نتایج بررســی 
شــکایت، مرتب به اطالع شاکی 
رسانده می شود و فرآیند بررسی و 
نتیجه از طریق کارتابل سامانه ۱۹۵ 

قابل دریافت است.
وی با اشــاره به اینکه در راستای 
اهمیت بررسی شــکایات کاربران 
از خدمات ICT، اداره کل حفاظت 
از حقوق مصــرف کننده به چارت 
رگوالتوری اضافه شده است، تاکید 
کرد: هدف از افــزودن این چارت، 
تمرکز بیشــتر به بحث شکایات و 
استیفای حقوق مصرف کننده بوده 
است. بر این اساس تمامی موارد در 
حوزه تعرفه، کیفیت و پوشش را از 
سمت کاربر و مصرف کننده نظارت 

می کنیم.
حقی در پاســخ به این ســؤال که 
میزان شــکایت کاربــران از کدام 
خدمات بیشــتر بوده و آیا سامانه 
۱۹۵ در هفته های اخیر با افزایش 
میــزان نارضایتی مشــترکان از 
کیفیت خدمــات اینترنت مواجه 
بوده اســت، گفت: میــزان ثبت 
شکایات در ســامانه ۱۹۵ امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با کاهش همراه بوده است. به این 
معنی که میزان شــکایت در ۱۰ 
ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه 
سال گذشــته، حدود ۱۱ درصد 

کاهش داشته است.

ماموریتهای جدید دولت برای اقتصاد دیجیتال

حمایت از اقتصاد پلتفرمی

وزارت صنعت چین اصالحات انجام شده در پیش نویس قوانین مربوط به شیوه کنترل داده ها در شرکت ها را منتشر کرده و نظارت بر داده های 
کشور را با دقت بیشتری بسط داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نویس این قوانین که توسط وزرات صنعت و فناوری اطالعات چین )MIIT( تهیه شده، نخستین بار در 
سپتامبر سال ۲۰۲۱ میالدی منتشر شد. در نسخه اصالح شده اظهارات پیشین درباره عدم خروج داده های اصلی از کشور حذف شده است. 

در این الیحه داده های اصلی به عنوان اطالعاتی تعریف شده اند که تهدید بزرگی برای امنیت و منافع اقتصادی چین به حساب می آیند.
عالوه بر آن در الیحه دستگاه های الکترو مغناطیسی به دسته گسترده ای اضافه شده اند که احتماالً حاوی »داده های اصلی« یا »اطالعات مهم« 
هستند. همچنین طبق الیحه اصالح شده، رگوالتورهای محلی مسئولیت مدیریت و نظارت داده ها در سه حوزه داده های صنعتی، داده های 
مخابراتی و داده های بی سیم را بر عهده دارند. عموم مردم تا ۲۱ فوریه سال جاری میالدی می توانند نظرات خود درباره قانون اصالح شده 
را اعالم کنند. وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین پیش نویس این قانون را برای قدرتمندتر کردن امنیت داده کشور تنظیم کرده است. 

کارشناسان حقوقی و فناوری معتقدند این قانون شامل تمام واحدهایی شود که داده ها را به طور وسیع جمع آوری می کنند.

حاکمیت سایبری در چین چگونه است

قوانین نظارت بر امنیت داده در مرحله پیش نویس اصالح

 ارتباطات
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معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد:

کاهش آمار شکایت کاربران 
از خدمات ارتباطی

هفته گذشــته نخســتین جلسه این 
کارگروه به ریاســت وزیــر ارتباطات 
برگزار شــد و در آن آئین نامه داخلی 
کارگروه به منظور استفاده حداکثری 
از ظرفیت هــای بالقوه دســتگاه های 

اجرایی به تصویب رسید.
رضا باقری اصل دبیر شــورای اجرایی 
فنــاوری اطالعــات در گفتگــو بــا 
خبرنگار مهر، به تشــریح مأموریت ها 
و مزایای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتــال پرداخت و اظهار داشــت: 
یکــی از مهمتریــن و اثرگذارتریــن 
حوزه های کاربری فضــای مجازی و 
فناوری اطالعــات و ارتباطات، حوزه 
اقتصاد اســت و این حوزه به واســطه 
اینکه ســهم عمده ای از فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی مردم را شــامل 
 ،ICT می شود توانسته با بهره گیری از
اقتصاد نوینی را ایجاد کند که در دنیا 
با نامگذاری های مختلفــی از جمله 
اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال و یا 

اقتصاد نوین شناخته می شود.

    نحوه به کارگیری فناوری های 
دیجیتال در اقتصاد

وی بــا اشــاره بــه اینکه منظــور از 
اقتصاد دیجیتال، نحــوه به کارگیری 
فناوری هــای دیجیتــال در اقتصاد 
اســت، ادامه داد: در تبیین مفهومی 
این موضوع، ســه الیه در نظر گرفته 
شــده که یکی از آنها هســته مرکزی 
است که مربوط به بخش زیرساختی و 
بخش دیجیتال یا همان ICT می شود و 
خدمات حوزه فناوری اطالعات از مرکز 
داده و ســرویس های کاماًل دیجیتالی 
مثل موتورهای جستجو و شبکه های 

اجتماعی را در برمی گیرد.
باقری اصل افزود: یکــی دیگر از این 
الیه ها مربوط به »خدمات دیجیتالی 
شــده« و »اقتصاد پلتفرمی« می شود 
و ما به نوعی شــاهد اقتصاد اشتراکی 
هســتیم. ماننــد آن اتفاقــی که در 
حوزه ســرویس های اشــتراکی مثل 
ســرویس های خودروی اینترنتی در 
کشــور خودمان رخ داده اســت. الیه 
سوم در مفهوم اقتصاد دیجیتال، بعد 
وســیع تری دارد و مربوط به »اقتصاد 
دیجیتالی شده« می شود. در این الیه 
اتفاقــات مهمی در حوزه کشــاورزی 
هوشمند، اقتصاد الگوریتمی و توسعه 

صنعت هوشمند رقم می خورد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
گفت: بنابرایــن ما وقتــی از اقتصاد 
دیجیتال صحبت می کنیم هر ۳ الیه 
را در نظر می گیریــم و معتقدیم که 
این الیه هــا کمک کننــده همدیگر 
هســتند و طبیعتــاً نمی توانند باهم 

تعامل نداشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه تعریف اقتصاد 
دیجیتالی بسیار وســیع تر از تعریف 
تجــارت الکترونیــک اســت، ادامه 
داد: تجارت الکترونیــک در الیه های 
»اقتصــاد دیجیتــال« و »اقتصــاد 
دیجیتالی شــده«، کارکردهایی دارد 
اما بسیاری از خدمات و نوآوری هایی 
که مفهــوم اقتصاد اشــتراکی ایجاد 
کــرده اســت، در قالب هــای قدیم 
تجارت الکترونیکــی جای نمی گیرد. 
بر این اســاس ما نیازمند طرح تحول 

یا نیازمند یک ساختارشــکنی نسبت 
به حوزه های ســنتی هســتیم و این 
 موضوع با اقتصاد دیجیتالی شده رقم 

می خورد.
باقــری اصــل گفــت: در کنــار آن، 
موضوعــات دیگــری نیــز در زمینه 
اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ در اقتصاد 
دیجیتالی، شکل گیری کسب و کار و 
مشارکت ذینفعان یا مشتریان خیلی 
باالتر است. از سوی دیگر هزینه های 
جســتجوی یافتن محصول، پایین تر 
می آید و هزینه مبادله کمتر می شود. 
شــفافیت و قابــل ارزیابی بــودن با 
اطالعات مشــتریان اتفــاق می افتد 
و رفتار مشــتری نیز بر اســاس حجم 
باالی اطالعات، قابلیت سنجش پیدا 

می کند.

    تحوالتی که با اقتصاد دیجیتال 
همراه می شود

وی افــزود: با شــکل گیــری اقتصاد 
دیجیتال به نظر می رســد که ارتباط 
بین مشتریان و شــرکت ها یا کسب و 
کارها به نوع دیگری از بلوغ می رسد که 
این سطح از بلوغ، ناشی از به کارگیری 
داده های حجیم و مدیریت و استفاده 
از سیستم های سنجش اعتماد و اعتبار 
است. این ها تحوالتی است که با اقتصاد 
دیجیتالی همراه است و ما ناگزیریم که 

از این تحوالت استقبال کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
با اشــاره به نقش وزارت ارتباطات در 
شــکل گیری اقتصــاد دیجیتالی در 
کشــور به واســطه اینکه یکی از این 
الیه های اصلی، توسعه زیرساخت های 
ICT است که پیشــران توسعه اقتصاد 
دیجیتال محســوب می شــود، تاکید 
کرد: تمامی سرویس های جدیدی که 
در حوزه اقتصــاد دیجیتالی بروز پیدا 
کرده و امکان ارائه پیدا می کند، ناشی 
از بلوغ حوزه پهن باند و سرویس های 

دیجیتالی است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شبکه 
نســل ۳ و ۴ تلفن همراه راه نمی افتاد 

بعید بود کــه شــرکت های خدمات 
اینترنتی بتوانند کارایی داشته باشند 
و یا حتی کسب و کارهای آنالین شکل 
بگیرند و ما پلتفرم هایی مثل IPTV ها 

را داشته باشیم.
باقری اصل ادامه داد: این نسل ۳ و ۴ 
بود که توانست این کار را انجام دهد. 
همینطور اگر وارد نســل ۵ نشویم و 
یا فنــاوری FTTX را بــه کار نگیریم، 
به نظر نمی رســد که امکان حضور در 
ســرویس های با نیازمندی باالتر یا با 
نیازمندی به زیرساخت های باالتری 
مثــل تله مدیســین و ماشــین های 
خودران و حوزه های پیشــرفته هوش 

مصنوعی را داشته باشیم.
وی گفت: وقتی انتظار این اســت که 
سرویس ها به صورت همه چیز، همه 
کس و همه جا وجود داشــته باشد و 
تأخیر در تراکنش، تأخیر در پردازش 
و یا ســرعت در پردازش و سرعت در 
تبادل، به حداکثر برسد، نیازمند این 
هســتیم که تمامی زیرســاخت های 
مورد نیاز به روزآوری و تقویت شود و از 
نسل های باالتر تکنولوژی نیز استفاده 
شده و توســعه صورت بگیرد. در این 
مأموریت نقش وزارت ارتباطات مطرح 
است تا بتواند مدیریت و راهبری این 
هســته مرکزی اقتصــاد دیجیتال را 

انجام دهد.
دبیر شــورای اجرایی اظهار داشــت: 
خوشــبختانه کشــور ما جزو معدود 
کشــورهایی اســت کــه توانســته 
پلتفرم های اقتصــاد دیجیتال خوبی 
را توسعه دهد که هم ناشی از فرصت 
تحریم بوده و هم فرصــت توانمندی 
داخلی بوده تا بسیاری از سرویس های 
مورد انتظار ما همتراز با سرویس های 
جهانی و حتی قابل رقابــت با آنها در 

داخل کشور توسعه پیدا کند.

    رویکرد بومی سازی در مقابل 
خدمات پلتفرم های خارجی

وی تصریــح کــرد: مــا جــز معدود 

کشــورهایی هســتیم که تاکســی 
 IPTV اینترنتی بومی و سرویس های
خودمان را داریم و سرویس های بازار 
اپلیکیشــن های روی گوشــی تلفن 
همراه و بسیاری از سرویس های دیگر 
را ارائه کردیم. در حالی که در بسیاری 
از کشــورها، پلتفرم هــای بزرگ بین 
المللی این سرویس ها را ارائه می کنند. 
در مقابل، ما رویکرد بومی ســازی را 
دنبال کرده ایم و شــبیه چند کشوری 
که این توانمندی را در خودشان ارتقا 
داده اند ما نیز در تالش هستیم که این 
توانمندی را بازهم توسعه دهیم و ایده 
آل دسترسی به بازارهای بین المللی و 

منطقه ای خدمات است.
باقری اصــل ادامه داد: مــا می توانیم 
حداکثــر ظرفیــت اقتصــادی خود 
را توســط کســب و کارهای بومی به 
کار بگیریم و محتاج کســب و کارها و 
پلت فرم های خارجی نباشــیم و با این 
توانمندی و بازار وسیعی که در اختیار 
داریم دسترسی به بازارهای منطقه ای 
 و جهانــی را بــرای خودمــان هموار 

کنیم.
وی گفــت: اقتصــاد دیجیتالی بحث 
درون زایی بودن را حل می کند و بحث 
برونگرایی را تقویــت می کند. به این 
معنی که پلتفرم هــای ما می توانند در 
کشورهای همسو و کشورهای منطقه 
مورد اســتفاده قرار گیرند و برعکس 
این موضوع نیز اتفاق بیافتد. البته اینها 
نیازمند تعامل دو جانبه بین کشورها 

خواهد بود.

    سهم اقتصاد دیجیتال ۴ درصد 
رشد می کند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
با اشــاره به اینکه روند توسعه اقتصاد 
دیجیتال به گونه ای اســت که رشــد 
متوسط ساالنه سهم اقتصاد دیجیتال، 
نســبت به اقتصاد ملی کشــورها به 
حداقل دو برابر نرخ رشــد اقتصادی 
آنها رسیده است، اضافه کرد: حتی در 
برخی کشورها سهم اقتصاد دیجیتال 
تا چند برابر نرخ رشــد اقتصادی آنها 
است و ساالنه این ســهم نیز در حال 

افزایش است.
وی گفت: هم اکنون در برخی 
از کشورها، بیش از ۱۵ درصد 
از ســهم اقتصــاد ملی به 

اقتصاد دیجیتــال اختصاص دارد. در 
کشور ما در خوشــبینانه ترین حالت، 
سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی، 

۶ درصد است. 
این در حالی اســت که بنــا بر مصوبه 
شورایعالی فضای مجازی و مصوبه ای 
که در جلســه هیئت وزیــران برای 
تشــکیل کارگروه ویــژه اقتصادی به 
تصویب رسیده، سهم اقتصاد دیجیتال 

باید به حداقل ۱۰ درصد برسد.
باقری اصل تاکید کرد: یکی از الزامات 
تحقق این هدف، ایجاد یک سیستم یا 
یک نهاد پیگیــری و نظارتی و مقرره 
گذاری یکپارچه اســت که با موافقت 
رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، 
بنا بر ابتــکاری که وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات داشتند، کارگروهی 
تحت عنوان »کارگــروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال« در دولت به تصویب رسید 
و ۷ نهاد اعضای رسمی این کارگروه را 

تشکیل می دهند.
وی با اشــاره به اینکه ایــن کارگروه 
می تواند برای موضوعــات مختلف از 
سایر نهادها و وزرا هم دعوت به عمل 
بیاورد، گفت: تشــکیل این کارگروه 
نویدبخش ایــن موضوع اســت که با 
اختیــارات اصــل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون 
اساسی، امکان تصمیم گیری سریع تر 
و چابک تــر همچنــان کــه اقتصاد 
دیجیتالــی آن را می پذیــرد، وجود 

خواهد داشت.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
با اشــاره به اینکه یکی از اشــکاالت 
موجــود، طوالنی بــودن فرآیندهای 
تصویب مصوبات و تأثیرگذاری آنها در 
حوزه اقتصادی است و در جاهایی نیز 
نهادهای موازی شکل گرفته که جلوی 
استفاده از ظرفیت های یکپارچگی را 
می گیرد، خاطرنشان کرد: امید می رود 
با وجود کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
و اختیاراتی که از سمت رئیس جمهور 
و هیــأت وزیران به آن تفویض شــده 
است، اثربخشی باالیی را در این حوزه 

شاهد باشیم.

    بررســی اقتصاد پلتفرمی و 
اقتصاد محتوا در کارگروه اقتصاد 

دیجیتال
وی در مورد موضوعاتی که قرار است 

در این کارگروه مورد بررسی گیرد، 

گفــت: طبیعتاً تمامی مــوارد مربوط 
به حوزه هــای تجــارت الکترونیک، 
راهکارهای دیجیتالی کردن بخش ها، 
صنعت و کشــاورزی و خدمات و نیز 
بحث توسعه زیرســاخت های اقتصاد 
دیجیتال در این کارگروه مورد بررسی 
قرار می گیرد و بررســی پلتفرم ها نیز 
جایگاه خوبی در این کارگروه خواهد 
داشــت. در کنار آن بحــث محتوای 
دیجیتال هم از آن بخش هایی اســت 
که این کارگــروه می تواند به آن ورود 
پیدا کند و نسبت به تسهیل و حمایت 
 از اقتصــاد محتــوا، اقداماتی صورت 

گیرد.
باقری اصل با تاکید بــر اینکه رویکرد 
این کارگروه مطابق دستور تشکیل و 
وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده، 
رویکرد حمایتی خواهد بــود، افزود: 
طبیعتاً انتظــار نداریم تا بــا مداخله 
بیشــتر دولت، اتفاق مثبتــی در این 
حــوزه بیافتد؛ بلکه انتظــار می رود با 
حمایت مؤثرتر دولت و کمک گرفتن از 
ظرفیت های بخش غیردولتی، اقتصاد 
دیجیتال در کشور توســعه یابد و در 
یک کالم دولت هــادی، حامی و ناظر 
باشــد نه مجری و متصــدی اقتصاد 

دیجیتال.
وی گفت: بر این اساس چندین دستور 
کار قابــل تعریــف در ایــن کارگروه 
می تواند موضوعاتی مانند دارایی های 
دیجیتال، خدمات نوین ترکیبی بین 
بانک و بیمــه و بــورس و موضوعات 
مربوط بــه اعتبارســنجی در تمامی 

حوزه ها، باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با تشریح مأموریت های مدنظر برای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: در این 
کارگروه رویکرد حمایتی برای توسعه اقتصاد پلتفرمی و محتوای دیجیتال دنبال می شود.

به گزارش مهر، هیئت وزیران در هشتم دی ماه امسال در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، با تشکیل این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات، 

امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد. تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال با 

پیگیری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات صورت گرفته است.
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