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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

امین رضایی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بحران ریزگردها یک 
مشکل بین المللی است

همین صفحه

رئیس پلیس فتای استان اصفهان پیشنهاد داد:

3فضای مجازی فرصتی برای تربیت فرزندان

6

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اگر آب زاینده رود منتقل نشود
اصفهان از انتقال آب بی نیاز است

معاون استاندار اصفهان:

عزم مدیریت استان برای استفاده از انرژی 
خورشیدی جدی است
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان:

اصفهان می تواند
بارانداز کاالی کشور باشد

سال 1٤01 بیمه سرمد از سوی مدیرعامل تشریح شد:

تاکید بر پنج محور اصلی
در برنامه استراتژیک شرکت
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سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد؛

ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای استان اصفهان 
در سال 1٤01 

در گفت و گو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

صداقت با مردم و رسانه ها
چاره بازگشت اعتماد

بر اساس انتشار یک پست در صفحۀ اینستاگرام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد: 

ایرانسل پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی
در فروردین 1٤01

مؤسسه انجین اینسایتس منتشر کرد:

آمار جالب از نوجوانان فعال
در حوزه رمزارزها

Some Benefits 
of Keeping 
Snake Plants 
In Your Home
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رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان خبر داد:

توزیع ۳ هزار بسته معیشتی در طرح هالل رحمت در اصفهان
سپاهان مساوی کرد و فوالد برد؛

تعیین تکلیف نماینده های ایران تا حدودی!

رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهــان با اشــاره 
ــد  ــا عی ــوروز ت ــد ن ــت از عی ــالل رحم ــرح ه ــرای ط ــه اج ب
ــن  ــان اجــرای ای ــا پای ــم ت ــی می کنی فطــر، گفــت: پیش بین
طرح، بیــش از ســه هــزار بســته معیشــتی در بیــن نیازمندان 

در اصفهــان توزیــع شــود.
شــهریار انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت هالل احمــر 
هــر ســال در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان طرحی بــا عنوان 
همــای رحمــت اجــرا می کــرد، گفــت: امســال بــا توجــه بــه 
ــوروز و بهــار طبیعــت،  ــا ن ــارک رمضــان ب نزدیکــی مــاه مب
طــرح فرشــتگان رحمــت و همــای رحمــت تجمیــع شــد و 
در قالــب طرحــی به عنــوان هــالل رحمــت اجــرا می شــود.

رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهان گفــت: در 
طــرح هــالل رحمــت بــه تأســی از مــوالی متقیــان )ع( و با 
کمــک خیریــن داوطلــب هالل احمــر، بســته های معیشــتی 

و غذایــی در میــان نیازمنــدان توزیــع می شــود.
ــوان  ــا عن ــر ب ــت هالل احم ــعار جمعی ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
»داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر، حلقــه اتصــال 

ــت  ــزود: جمعی ــدان«، اف ــاز نیازمن ــه نی ــدان ب ــوان توانمن ت
هالل احمــر به عنــوان واســطه عمــل می کنــد تــا 
ــت  ــه دس ــاک ب ــتی و پوش ــتی، بهداش ــای معیش کمک ه

نیازمنــدان برســد.
ــزار  ــدود ۳۰۰ ه ــتی را ح ــته معیش ــر بس ــاری ارزش ه انص
ــزود: بســته های معیشــتی شــامل  ــان اعــالم کــرد و اف توم
اقــالم اساســی مثــل برنــج، روغــن، ماکارونــی، رب، ســویا، 

ــت. ــات و ... اس حبوب
ــان اینکــه طــرح هــالل رحمــت از آســتانه ســال  ــا بی وی ب
نــو شــروع شــد و تــا عیــد فطــر ادامــه دارد، گفــت: در مرحله 
ــه  ــک ب ــوروز نزدی ــتانه ن ــت در آس ــالل رحم ــرح ه اول ط
هــزار و ۷۰۰ بســته معیشــتی، بهداشــتی و پوشــاک در بیــن 
ــو  ــال ن ــتانه س ــن در آس ــد. همچنی ــع ش ــدان توزی نیازمن
کفــش و لبــاس در میــان هــزار نفــر به ویــژه دانــش آمــوزان 

ــد. ــع ش توزی
ــت:  ــان گف ــر شهرســتان اصفه ــت هالل احم ــس جمعی رئی
پیش بینــی می کنیــم تــا پایــان اجــرای طــرح هــالل 

رحمــت بیــش از ســه هــزار بســته معیشــتی در بیــن 
ــم. ــع کنی ــان توزی ــدان در اصفه نیازمن

ــدان  ــن نیازمن ــتی در بی ــته های معیش ــع بس ــه توزی وی ب
ــه  ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری ــد اش ــاران نیازمن ــژه بیم و به وی
بیمــاران نیازمنــد در بخــش دارو و درمــان نیــز کمــک 
ــه ۳۰۰  ــک ب ــته نزدی ــال گذش ــه س ــم، به طوری ک می کنی
ــرای تأمیــن دارو و درمان نیازمنــدان کمک  میلیون تومــان ب
کردیــم. انصــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه ایــن فعالیت ها 
ــت  ــه عضــو افتخــاری جمعی ــی اســت ک ــا کمــک خیرین ب
ــارکت  ــرای مش ــن ب ــت: از خیری ــتند، گف ــر هس هالل احم
در تهیــه بســته های معیشــتی و حتــی بســته بندی و 
توزیــع بســته ها دعــوت می کنیــم. عــالوه بــر اینکــه 
ــت  ــای هــالل جمعی ــر و خانه ه ــت هالل احم ــز جمعی مراک
هالل احمــر آمادگــی دریافــت اقــالم غیــر نقــدی خیریــن و 
ــه  ــق حســاب ۵۴۰۵۴۰۰۰۹۴ ب ــد، از طری شــهروندان را دارن
نــام جمعیــت هالل احمــر نــزد بانــک ملــت نیــز می تواننــد 

ــد. ــز کنن ــود را واری ــای خ کمک ه

 شــادی بخشــی  دور برگشــت مرحلــه 
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا از روز 
ــد و  ــری ش ــاعت 21:۴۵ پیگی ــنبه س دوش
دو نماینــده ایــران درلیــگ قهرمانــان آســیا 
ــف خودشــان در جــدول  ــا حــدودی تکلی ت

رقابت هــا را روشــن کردنــد.
تعویض هــای  بــا  تســاوی   •

ی ر نتحــا ا
ســپاهان ایــران در تقابــل بــا التعــاون 
عربســتان بــه تســاوی یــک بــر یــک 
ــاون  ــرای التع ــه ب ــن نتیج ــت داد. ای رضای
قابــل قبــول بــود و ســپاهان بــا یــک امتیاز 

ــرد. ــی نب ــه جای ــازی راه ب ــن ب ای
درنیمه اول، سـپاهان بیسـت دقیقه ابتدایی 
را کامـاًل هجومـی آغـاز کـرد و به نظـر 
می رسـید بـرای جبـران شکسـت بـازی 
قبل در مقابـل التعـاون قصـد دارد کار را در 
نیمـه اول تمام کنـد اما بی دقتـی مهاجمان 
طالیـی پـوش در ضربـات آخـر چیـزی جز 
بـه لـرزه درآوردن تیـر دروازه التعـاون بـه 

همـراه نداشـت.
التعــاون از دقیقــه 2۵ بــه بعــد رفتــه 
رفتــه خــودش را پیــدا کــرد و بارهــا از 
ــرد  ــتفاده ک ــپاهان اس ــی س ــف دفاع ضع
و درموقعیــت تــک بــه تــک بــا دروازه 
ســپاهان قــرار گرفــت کــه درخشــش 
رشــید مظاهــری مانــع از شکســت طالیــی 

پوشــان در نیمــه اول شــد.
در ابتــدای نیمــه دوم خــط دفاعی ســپاهان 
خیلــی زود فرصــت گلزنــی را در اختیــار 

بازیکــن التعــاون قــرارداد تــا نماینــده 
عربســتان یــک برصفــر بــازی را جلــو 

ببــرد.
ــط  ــیدن گل اول توس ــر رس ــه ثم ــس از ب پ
ــازی انتحــاری  ــا ب التعــاون، محــرم نویدکی
ــرارداد  ــتور کار ق ــه را دردس ــر حمل و سراس
ــی زود  ــته خل ــای گذش ــالف بازی ه و برخ

ــی زد. ــای هجوم ــه تعویض ه ــت ب دس
کار  یک  با  محرم  طالیی  تعویض های 
ترکیبی و تیمی سپاهان را به بازی برگرداندند 

اما موفق به کامل کردن کامبک نشدند.
شــهریار مغانلــو بــا پــاس گل میــالد 
جهانــی موفــق شــد گل تســاوی تیمــش را 
بــه ثمــر برســاند امــا اگــر تیــردروازه نبــود 
ــل  ــدار دب ــن دی ــو در ای ــد مغانل ــدون تردی ب

. د می کــر
ــاز در رده ســوم جــدول  ــا ۴ امتی ســپاهان ب
گــروه  قــرار دارد و بــرای صعــود راه 
ــوش  ــد دلخ ــش دارد و بای ــواری در پی دش

ــد. ــی باش ــات فوتبال ــه اتفاق ب
ــال  ــاره آخ ــتان دوب • فوالدخوزس

ــرد ــتان را ب ترکمنس
ــق  ــی موف ــار پیاپ ــن ب ــرای دومی ــوالد ب ف
بــه شکســت آخــال ترکمنســتان بــا نتیجــه 
ــود از  ــانس صع ــا ش ــر شــد ت ــر صف ــک ب ی

ــد. ــته باش ــروه را داش گ
دیــدار آخــال و فــوالد کــم موقعیــت و 
ــری  ــی پیگی ــات جــذاب فوتبال ــدون اتفاق ب
می شــد کــه مصدومیت هــا و وقــت 
ــن  ــت ای ــم کیفی ــع ه ــی های بدموق کش

ــی داد. ــرار م ــر ق ــت تأثی ــازی را تح ب
در نیمه اول بنظر می رسید با توجه به شرایط 
آخال در جدول گروه  نماینده ترکمنستان 
بازی هجومی از خود به نمایش بگذارد اما 
عبرت گرفتن از شکست بازی رفت سبب 
شده بود آخال با تاکتیک کاماًل دفاعی 

درمقابل فوالد ایران صف آرایی کند.
شــاگردان نکونــام علــی رغــم برتــری کــه 
ــعی  ــتند س ــود داش ــف خ ــه حری ــبت ب نس
در میــدان داری و حفــظ تــوپ در میانــه 
ــی  ــای زمین ــا پاس ه ــتند و ب ــدان داش می
ــز  ــودرا آنالی ــب خ ــه رقی ــاًل محتاطان کام

نــد. می کرد
اخــال در دقایــق پایانــی نیمــه اول از طریق 
ضــد حمــالت و بازپس گیــری تــوپ موفق 
شــد خــودش را به یــک ســوم زمیــن فوالد 
ــق  ــدی خل ــت ج ــا موقعی ــد ام ــک کن نزدی
نمی کــرد، بازیکنــان فــوالد از حمــالت 
نصفــه نیمــه اخــال نهایــت اســتفاده را 
ــک گل  ــا ت ــه ب ــک ضــد حمل ــد و در ی بردن
آینــدا پاتوســی در دقیقــه ۳6 ازحریــف خود 

ــد. ــش افتادن پی
نیمــه دوم بــازی اخــال بــا تفکــر هجومــی 
و جبــران گل خــورده پــا بــه زمین مســابقه 
ــظ  ــز حف ــزی ج ــه چی ــوالد ب ــت و ف گذاش

ــرد. ــر نمی ک ــه فک نتیج
ــازی هجومــی اخــال در نیمــه دوم حریف  ب
ــا  ــد ت ــام نش ــواد نکون ــی ج ــک دفاع تاکتی
نماینــده ایــران بایــک بــرد خفیــف شــرایط 

صعــود را بــرای خــودش فراهــم کنــد.

 یلــدا توکلــی  رئیــس پلیــس فتــای 
ــای  ــی از مزای ــت: یک ــان گف ــتان اصفه اس
فضــای مجــازی امــکان دســتیابی آســان بــه 
محتــوای مناســب و آموزنــده ویــژه کــودکان 
اســت کــه بــه عنــوان فرصتــی بــرای والدین 
محســوب می شــود. ســرهنگ ســید مصطفی 
ــت:  ــم گف ــن مه ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوی ب مرتض
مشــاهده متن هــا، تصاویــر و ویدئوهــای 
تربیتــی کــه بــه والدیــن راهکارهای مناســب 
فرزنــد پــروری را به صــورت کوتــاه و اثرگــذار 
آمــوزش می دهــد و عواقــب رفتارهــای 
آســیب زا در فضــای مجــازی را بیــان می کند. 
وی عنــوان داشــت: یکــی از راه هــای مؤثر در 
ــتراک گذاری  ــه اش ــق، ب ــروری موف ــد پ فرزن
تجــارب اســت و برخــی ســایت ها ایــن 
فرصــت را ایجــاد می کنــد تــا والدیــن 

ــد  ــار دیگــران بگذارن تجــارب خــود را در اختی
و مشــکالت خــود را بیــان کــرده و از تجــارب 

ــد. ــتفاده کنن ــران اس دیگ
ــدی  ــره من ــزود: به ــی اف ــام انتظام ــن مق ای
والدیــن و مربیــان از فضــای مجــازی در 

ــوا،  ــر محت ــر را از نظ ــن ام ــی ای ــت دین تربی
ــا نیازهــای ســنی و روحــی  اجــرا و روش هــا ب
مخاطــب منطبــق کــرده و بــا نــوآوری و 
تازگــی بــه شــکل مؤثرتــری فرزنــدان را 
بــه دیــن داری ترغیــب نمایــد. ســرهنگ 

ــه شــهروندان توصیــه کــرد: فواید  مرتضوی ب
ــاص  ــازی اختص ــای مج ــیب های فض و آس
بــه ســن خاصــی نــدارد ولــی بــه دلیــل آنکــه 
ــم  ــرای تصمی ــی ب ــوز رشــد کاف ــودکان هن ک
گیــری مناســب در مــورد چگونگــی اســتفاده 
از ایــن امکانــات را ندارنــد والدیــن آن هــا 
ــدان خــود  ــت فرزن مســئولیت جــدی در هدای
دارنــد تــا آن هــا از فضــای مجــازی بــه عنوان 
ــدات  ــیب ها و تهدی ــتفاده و از آس ــت اس فرص
ــرد:  ــد. وی خاطــر نشــان ک ــان بمانن آن در ام
شــهروندان می تواننــد آخریــن و بــه روزتریــن 
آموزش هــای الزم درخصــوص اســتفاده 
صحیــح از ظرفیت هــای فضــای مجــازی 
ــانی  ــه نش ــا ب ــس فت ــایت پلی ــق س را از طری
 www.cyberpolice.ir اینترنتــی

ــد. ــت کنن دریاف

رئیس پلیس فتای استان اصفهان پیشنهاد داد:

فضای مجازی فرصتی برای تربیت فرزندان

بحران ریزگردها تنها مربوط به ایران 
نمی شود و یک معضل بین المللی است و نیاز 
به یک برنامه منظم، بلندمدت و کارشناسی 
دارد تا بتوان این بحران را کنترل کرد. در واقع 
بحران ریزگردها علل مختلفی دارد و با توجه 
به اینکه در یک منطقه نیمه خشک قرار 
داریم و شرایط نامساعدی که کشورهای 
هم جوار مانند افغانستان و عراق دارند نیاز به 
یک برنامه منطقه ای برای بحران ریزگردها 
داریم. از طرفی ترکیه سدهایی را روی 
رودخانه های دجله و فرات احداث کرده 
است که سبب شد تاالب هایی که در عراق 

بود خشک شوند. 
این شرایط سبب بدتر شدن شرایط طبیعی 
و بلند شدن گرد و خاک و افزایش بحران 
ریزگردها شده که به همین دلیل باید در 
بحث درختکاری و مالچ پاشی در شهرهای 
مختلف کشور جدیت بیشتری داشته باشیم.

به هر حال بحران ریزگردها تنها مربوط 
به ایران نمی شود و یک معضل بین المللی 
است و نیاز به یک برنامه منظم، بلندمدت و 
کارشناسی دارد تا بتوان این بحران را کنترل 
کرد. وضعیت استان اصفهان از نظر ریزگردها 
و فرونشست زمین جدی است و این شهر 
توجه ویژه تری را می خواهد که زندگی در 
این شهر را خیلی سخت و بیماری های 
خطرناکی را ایجاد می کند که این موارد 
تأثیر زیادی روی افرادی که بیماری های 

زمینه ای دارند خواهد داشت.

رنا  
ع: ای

منب
  

رییـس پلیـس راهـور فرماندهـی 
انتظامی شهرسـتان اصفهان گفت: 
به منظور برقراری سـهولت در رفت 
وآمد شـرکت کننـدگان در مراسـم 
شـب قـدر درگلسـتان شـهدای 
اصفهان محدودیت هـای ترافیکی 

اعمـال می شـود.
ــزود:  ــوی اف ــی مول ــرهنگ عل س
مامــوران پلیــس راهور شهرســتان 
اصفهــان از ســاعت 21 قبــل از 
برگــزاری مراســم در محــدوده 
گلســتان شــهدا مســتقر می شــوند 

تــا بــر رفــت وآمــد مــردم مدیریــت 
ــود. ــری ش ــک جلوگی و از ترافی

وی اظهــار داشــت: بــرای ۳1 
فروردیــن و همچنیــن دوم و چهارم 
ــا پایان  اردیبهشــت از ســاعت 21 ت
مراســم در تکایــا و ورودی هــای 
برگــزاری مراســم در گلســتان 
شــهدا اجــازه توقــف و تــردد 
ــهر  ــه در ش ــیله نقلی ــوع وس ــر ن ه
اصفهــان از میــدان شــهید الوی به 
ســمت گلســتان شــهدا و از ســمت 
میــدان بســیج به ســمت گلســتان 

شــهدا داده نمی شــود.
ــس راهــور شهرســتان  ــس پلی ریی
اصفهــان افــزود: محدودیــت 
ترافیکــی گلســتان مشــهدا از 
ــه  ــدان بســیج ب ــدان الوی و می می
ــف  ــهدا و توق ــتان ش ــمت گلس س
در ایــن حریــم ممنــوع اســت. 
ــورت  ــن در ص ــت: همچنی وی گف
ــام  ــری از ازدح ــرای جلوگی ــاز ب نی
جمعیــت در رینگ هــای بعــد 
از خروجــی بزرگــراه همــت بــه 
ــارراه  ــهدا، چه ــتان ش ســمت گلس

ــورگ و تقاطــع سپهســاالر از  فرایب
ــی  ــت ترافیک ــاعت 21 محدودی س

اعمــال می شــود.
ســرهنگ مولــوی همچنیــن 
بــه شــهروندان تاکیــد کــرد 
ــزی  ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــی  ــه جای ــرای جاب ــرانی ب اتوبوس
اهالــی اصفهــان بــه محــل 
برگــزاری مراســم شــب های 
ــه  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــدر از اس ق
شــخصی خــودداری کننــد و بــرای 
شــرکت در مراســم شــب های قــدر 

از وســایل نقلیــه عمومــی ااســتفاده 
ــا ترافیــک روبرو نشــوند. ــا ب کنند ت
 وی بــا بیــان اینکــه توقــف 
ــودرو و  ــه خ ــه از جمل ــایل نقلی وس
ــای  ــل دره ــیکلت در مقاب موتورس
ورودی و پیاده روهــای گلســتان 
شــهدا و دیگــر محل هــای تعییــن 
شــده ممنــوع اســت، گفــت: 
ــب گلســتان شــهدا  ــگ جن پارکین
)ضلــع شــرقی( و روبــه روی آن 
بــرای پــارک موتورســیکلت ها 

پیش بینــی شــده اســت.

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان:

محدودیت های ترافیکی شب های قدر اعمال می شود
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 توسعه کشت گیاهان دارویی و گل محمدی
در سطحی بالغ بر 100 هکتار در سال جاری در کاشان

رئیـس اداره هواشناسـی نطنـز گفـت: میانگیـن 
بـه  نسـبت  جـاری  زراعـی  سـال  در  بارش هـا 
بلندمـدت آن ۳۳ درصـد کاهـش داشـته اسـت.

زهـرا جهانبانـی در گفت وگـو با ایسـنا اظهـار کرد: 
بـا توجـه بـه کاهـش بارش هـا در نطنـز، میانگین 
بـه  نسـبت  جـاری  زراعـی  سـال  در  بارش هـا 

بلندمـدت کاهـش ۳۳ درصـدی داشـته اسـت.
وی افـزود: میـزان بارش هـا در نطنـز تـا کنـون 
۱۰۹.۵ میلیمتـر و میانگیـن سـال زراعـی کامـل 

۱۸۶.۳ بـوده اسـت.

رئیس اداره هواشناسـی نطنز گفت: از ابتدای سـال 
جاری در شهرسـتان نیـز ۶۹.۶ میلیمتر بارش ثبت 
شـده که نسـبت به بـارش بلند مـدت، ۵۱ میلیمتر 

اختالف دارد.
جهانبانـی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـا روند 
کاهشـی دما روبـرو بوده ایم، ولی از امروز شـاهد 2 

تـا ۳ درجـه ای افزایش دما هسـتیم.
وی خاطرنشـان کـرد: طـی روزهـای پنجشـنبه 
و جمعـه ایـن هفتـه شـاهد افزایـش ابـر و رگبـار 

پراکنـده بـاران و رعـد بـرق هسـتیم.

انتظامی شهرستان نطنز گفت: خودرو سرقتی  فرمانده 
خارجی در محدوده شهرستان نطنز با تالش پلیس ظرف 
مدت یک ساعت کشف شد. مهدی کریمی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: یک دستگاه خودرو سرقتی خارجی در 
کمتر از یک ساعت در نطنز کشف شد. وی افزود: در پی 
اعالم سرقت یک فقره خودروی خارجی سفیدرنگ در 
یکی از شهرستان های هم جوار بالفاصله عملیات ویژه 
ضربتی جهت کشف این خودرو سرقتی در محورهای 

عبوری شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: با انجام اقدامات 

سیار  واحدهای  گشت  همچنین  و  اطالعاتی  و  فنی 
از  یکی  در  سرقتی  خودرو  نطنز  شهرستان  سطح  در 

خروجی های شهرستان نطنز مشاهده و متوقف شد.
وی تصریح کرد: سارق خودرو که قصد فرار از دست پلیس 
را داشت با تالش مأموران نیروی انتظامی شهرستان نطنز 
دستگیر شد. کریمی خاطرنشان کرد: سهل انگاری مالکان 
از عوامل زمینه ساز  ایمنی  خودرو و عدم رعایت نکات 
است، شهروندان ضمن مجهز کردن  سرقت خودروها 
وسایل نقلیه خود به وسایل ایمنی و پیشگیری از سرقت 

هرگونه موارد مشکوک را به ما اطالع دهند.

رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
گفـت:  اردسـتان  شهرسـتان  )ره( 
زکات  اعضـای شـورای  تـالش  بـا 
شهرسـتان، سـال گذشـته بیـش از 
۱۷ میلیـارد ریـال زکات در کمیتـه 

امـداد ثبـت شـده اسـت.
شـورای  در  صادقـی،  ابوالقاسـم 
اظهـار  اردسـتان،  شهرسـتان  زکات 
زکات  شـورای  مقـدم  خـط  کـرد: 
هـر شهرسـتان شـوراهای روسـتایی 
هسـتند کـه در شهرسـتان اردسـتان 
کـه  دارد  وجـود  روسـتا   ۱۸ حـدود 
زکات واجـب به آنها تعلـق می گیرد.

اینکـه سـال گذشـته  بیـان  بـا  وی 
بیـش از ۱۷ میلیـارد ریـال زکات در 
کمیتـه امـداد اردسـتان ثبـت شـده 
زکات  مقـدار  ایـن  افـزود:  اسـت، 
توسـط همکاران مـا در کمیتـه امداد، 
شـوراهای زکات روسـتایی و مراکـز 

نیکـوکار و خیریه هـا جمع آوری شـده 
اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس کمیتـه 
اردسـتان  )ره(  امـام خمینـی  امـداد 
تصریح کـرد: از مجمـوع زکات های 
جمـع آوری شـده در سـال گذشـته 
حـدود ۱۵ میلیـارد ریـال آن صـرف 
محرومـان شهرسـتان شـده و مابقی 
عمرانـی  پروژه هایـی  صـرف  آن 
شـده اسـت کـه در منطقه گرمسـیر 

دارد. شهرسـتان وجـود 
منطقـه  اینکـه  بیـان  بـا  صادقـی 
خیـز  زکات  مناطـق  جـز  مهابـاد 
واجب شهرسـتان اسـت، خاطرنشان 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  کـرد: 
شهرسـتان سـال گذشـته حـدود ۵۴ 
میلیـون تومـان زکات فطـره و ۸۰ 
میلیـون تومـان کفارات جمـع آوری 
کرده اسـت کـه پیش بینی می شـود 

امسـال افزایش داشـته داشـته باشد.
کمیتـه  اصلـی  هـدف  افـزود:  وی 
امـداد و شـورای زکات در رسـاندن 
منابـع و کمک هـای دریافتـی خـود، 
توزیـع عادالنـه به نیازمنـد واقعی در 

کمتریـن زمـان ممکـن اسـت.
رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
تـدارک  بـه  اشـاره  بـا  اردسـتان 
گشـت های ویـژه از سـوی کمیتـه 
حسـن  بـر  نظـارت  بـرای  امـداد 
زکات  جمـع آوری  فرآینـد  اجـرای 
زکات  روزه داران  داد:  ادامـه  فطـره، 
صندوق هـای  در  را  خـود  فطـره 
مجـوز  دارای  کـه  شـده  مشـخص 
هسـتند و یا با اسـتفاده از روش های 
غیـر حضـوری اعـالم شـده واریـز 
کننـد و در صورت مشـاهده هرگونه 
مراکـز  ایـن  مامـوران  بـه  تخلـف 

دهنـد. اطـالع 

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فردی  دستگیری  از  خمینی شهر 
که از طریق تماس واتساپی با یکی 
از شهروندان و اعالم برنده شدن 
در مسابقه همراه اول وی را پای 
بر 2۱۰  بالغ  و  کشانده  عابربانک 
میلیون ریال از حساب وی برداشت 

کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ 
کرد:  اظهار  براتی  غالمرضا 
بر  مبنی  خانمی  شکایت  درپی 
در  ناشناس  فردی  کالهبرداری 
موضوع  واتساپ،  اجتماعی  شبکه 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی افـزود: در تحقیقـات صـورت 

گرفته شـاکی اظهار کرد شخصی 
از طریق شـبکه اجتماعی واتساپ 
اعـالم  بـا وی تمـاس گرفتـه و 
کـرده اسـت که شـما در مسـابقه 
همـراه اول برنده شـده اید و با این 
ترفند شـاکی را پای دسـتگاه عابر 
بانـک کشـانده، اقـدام بـه گرفتن 
رمـز دوم کارت بانکی وی کرده و 

مبلـغ 2۱۰ میلیون ریـال طی چند 
مرحله از حسـاب شـاکی برداشت 

کرده اسـت.
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
در  داد:  ادامـه  خمینی شـهر 
تحقیقـات صـورت گرفته توسـط 
مبلـغ  شـد  مشـخص  مأمـوران 
2۱۰ میلیـون ریـال بـه حسـاب 

بانکی فـردی با هویت مشـخص 
انتقـال داده شـده اسـت. بـا رصد 
هوشـمندانه مأمـوران پلیـس فتـا 
مذکـور  فـرد  هویـت  سـرانجام 
شناسـایی و طی عملیاتی ضربتی 
قضائـی  مرجـع  هماهنگـی  بـا 

دسـتگیر شـد.
به  شهروندان  اینکه  بیان  با  وی 

تماس های ناشناس در شبکه های 
اجتماعی پاسخ ندهند، خاطرنشان 
هیچ  تحت  شهروندان  کرد: 
و  شخصی  اطالعات  شرایطی 
بانکی خود را در اختیار افراد غریبه 
پیشنهادهای  فریب  و  ندهند  قرار 
کالهبرداران  عوام فریبانه  و  واهی 

را نخورند.

رئیس کمیته امداد خبر داد:

1۷ میلیارد ریال زکات در اردستان جمع آوری شد

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:

کالهبرداری با ترفند برنده شدن در همراه اول

معـاون سـازمان و رئیـس جهاد کشـاورزی 
کاشـان، از برنامه ریـزی برای توسـعه حدود 
گیاهـان  کشـت  زیـر  سـطح  هکتـار   ۱۰۰

دارویـی در سـال جـاری خبـر داد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مظلومـی  رضـا   
برنامه ریـزی شـده تـا در سـال ۱۴۰۱ حدود 
۱۰۰ هکتـار سـطح زیـر کشـت گیاهـان. 

یافـت خواهـد  توسـعه  دارویـی 
رضـا مظلومی گفت: سـطح زیر کشـت گیاه 

هـم اکنون حدود ۳2۰۰ هکتار اسـت.
نعنـا،  همچـون  گیاهانـی  وی  گفتـه  بـه 
زعفـران، گل محمـدی زیـره سـبز، زیـره 
سـیاه، شـیرین بیان، موسـیر، پنیـرک، حنـا، 
آویشـن، رازیانـه، سـیاه دانه گشـنیز و رازک 
وزارت  بـوده کـه  دارویـی  گیاهـان  عمـده 
آن هـا  توسـعه  درصـدد  کشـاورزی  جهـاد 

اسـت.
مظلومـی با بیـان اینکه بسـیاری از گیاهانی 
کـه درصـدد توسـعه آن هسـتیم زنجیـره 
ارزش آن کامـل شـده اسـت، یـادآور شـد: 
بنـا داریـم در سـال جـاری بـر روی ارتقای 
کیفیـت و بهـره وری ایـن گیاهـان فعالیـت 

کنیـم که نتیجـه آن باال بـردن ارزش افزوده 
محصـوالت خواهـد بـود.  مظلومـی بابیـان 
اینکـه بـا حکمرانی واحـد بـر روی هر یک 
از زنجیره هـا می توانیـم ارزش محصـوالت 
را بـا مبنـای علمـی ارتقـاء دهیـم، تصریـح 
کـرد: بایـد روش هـای تولیـد محصـول و 
فـرآوری اولیه و ثانویـه و همچنین بازرگانی 
و برندینـگ این محصوالت ارتقـاء پیدا کند 
تـا جایـگاه بازرگانیـان بـه نحو شایسـته ای 
از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی  رود.   باالتـر 
جـاری  سـال  فعالیت هـای  مهم تریـن 
دارویـی  گیاهـان  باراندازهـای  گسـترش 
اسـت، یـادآور شـد: بـرای ارتقـای باراندازها 
تسـهیالتی را تهیـه خواهیم کرد تـا بتوانیم 
کشـاورزی قـراردادی و خریـد محصـوالت 
بـر اسـاس کیفیـت را انجـام دهیـم. رئیس 
اینکـه  بابیـان  کاشـان  کشـاورزی  جهـاد 
ایجـاد باراندازها سـبب مدیریـت فروش این 
محصـوالت در داخل و صـادرات آن خواهد 
شـد، ادامـه داد: همچنین ارزش افـزوده را با 
تنـوع محصول و همچنین تبدیـل مواد خام 
به مـواد فرآوری شـده افزایـش خواهیم داد

در یکسـال گذشـته ۱۷۵ میلیون تومان برای 
آرامسـتان  سـاماندهی  و  معابـر  زیباسـازی 

روسـتای هفتومـان هزینه شـده اسـت.
فرمانـداری  سرپرسـت  طحانـی  احمدرضـا 
خوروبیابانـک در جلسـه بررسـی مشـکالت 
روسـتای هفتومـان بـا اشـاره بـه هزینه های 
صـورت گرفتـه در ایـن روسـتا گفـت: برای 

روکـش آسـفالت راه هـای روسـتایی، مرمت 
قنـوات، رفـع نقـاط حادثه خیـز، اجـرای طرح 
هـادی روسـتایی، اجـرای طـرح فاضـالب، 
تسـطیح جـاده خاکی هفتومـان بـه آبگرم و 
چاهملـک، تقویـت اینترنت روسـتا، توسـعه 
روشـنایی و اصالح خط انتقـال آب از بازیاب 
بـه هفتومـان نیز نیازمنـد تأمین اعتباراسـت.

سرپرست فرمانداری خبر داد:

 اجرای طرح های زیباسازی
در روستای هفتومان خوروبیابانک

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اگر آب زاینده رود منتقل نشود، اصفهان از انتقال آب بی نیاز است
ــت  ــانتی متر فرونشس ــار ۱۶ س ــه آم ــتناد ب ــا اس ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
زمیــن در اصفهــان نســبت بــه تخریــب ابنیــه تاریخــی ایــن منطقــه هشــدار داد و گفت: 
اگــر آب از زاینــده رود برداشــت نشــود و بــه ســایر اســتان ها منتقــل نشــود، اصفهــان 

نیازمنــد انتقــال آب نیســت.
ــه گــزارش ایســنا، عبــاس مقتدایــی در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در  ب
ــه  ــهر و منطق ــک ش ــان ی ــت: اصفه ــس گف ــی مجل ــه داخل ــاده ۷۵ آیین نام ــر م تذک
ملــی و شــناخته شــده جهانــی اســت. ازآنجایــی کــه آب زاینــده رود را در ســال های 
ــد آب شــدیم، اگــر آب  ــون نیازمن ــد، اکن ــرون حــوزه منتقــل کرده ان ــه بی گذشــته ب
ــد  ــه ســایر اســتان ها منتقــل نشــود، اصفهــان نیازمن ــده رود برداشــت نشــود و ب از زاین

انتقــال آب نیســت.
ــانی  ــای انس ــه دخالت ه ــان اینک ــا بی ــم ب ــس یازده ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین

ــون  ــه داد: اکن ــت، ادام ــرده اس ــش ب ــودی پی ــرز ناب ــا م ــده رود را ت ــی زاین و مدیریت
ــه اســت. فرونشســت ســاالنه حــدود  ــه خطــر انداخت ــن اصفهــان را ب فرونشســت زمی
ــل  ــن موضــوع غیرقاب ــد و ای ــود می کن ــار را ناب ــن دی ــه تاریخــی ای ۱۶ ســانتی متر، ابنی

برگشــت اســت.
• چرا باید حقابه تاریخی اصفهان نادیده گرفته شود؟

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس خطــاب بــه رئیــس 
جمهــور گفــت: تمــام ایــران و اصفهــان از شــما توقــع دارنــد اهمیــت ایــن موضــوع را 
در کانــون توجــه قــرار دهیــد. اگــر دولــت بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد، نیــازی 
نیســت کــه نماینــدگان در مجلــس بــا یکدیگــر در ایــن زمینــه صحبــت کــرده و فردی 
اظهارنظــری داشــته باشــد کــه مــن امــروز بــه دنبــال جــواب بــه ایــن اظهــارات باشــم. 
ــرا حــوزه  ــد؛ زی ــن موضــوع ورود کن ــه ای ــت و ســرعت ب ــا جدی ــد ب ــرو بای ــر نی وزی

آبریــز زاینــده رود دو اســتان اصلــی دارد؛ یکــی از ایــن اســتان ها کــه اصفهــان اســت 
ــعت  ــد وس ــان ۹۳ درص ــد. اصفه ــری دو درص ــت را دارد و دیگ ــد جمعی ۹۸ درص
زمین هــای کشــت را دارد و دیگــری ۷ درصــد. چــرا بایــد حقابــه تاریخــی و مســتند 

اصفهــان نادیــده گرفتــه شــود؟
ــا بیــان اینکــه صدهــا روســتا در اصفهــان بــا تانکــر آبرســانی می شــود، گفــت:  وی ب
زمانــی کــه غیرقانونــی بــودن آب بــن و بروجــن مطــرح می شــود، منظــور مخالفــت 
بــا منطقــه ای نیســت. ســازمان محیــط زیســت اعــام کــرده بندهــای متعــدد باال دســت 
بــر رودخانــه موجــب اختــال شــده اســت. در حــال حاضــر صدهــا روســتا بــا تانکــر 
ــته  ــیار داش ــت های بس ــوع آب درخواس ــرای موض ــد ب ــا بای ــوند و م ــانی می ش آبرس
باشــیم. مــا هیــچ هیاهویــی نکردیــم و حــرف منطقــی داریــم. از وزیــر نیــرو، شــورای 
پنج شنبه، 1 اردیبهشت 1401| شمــــاره 1037عالــی آب و رئیس جمهــور بــرای احقــاق حــق و اجــرای قانــون کمــک می خواهیــم.

03
Isa fahan

New’s

شهرستان

رئیس اداره هواشناسی نطنز مطرح کرد:

کاهش ۳۳ درصدی بارش ها در نطنز
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

کشف یک دستگاه خودرو سرقتی خارجی ظرف یک ساعت

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اردسـتان گفـت: تندبـاد و طوفان هایی که در اسـفند و 
فرودیـن مـاه اتفـاق افتاد 2۶۰ میلیارد تومان به کشـاورزی اردسـتان آسـیب زده اسـت.

اسـحاق شـفیعی، در نشسـت خبـری، اظهـار کـرد: بـا توجه بـه سیاسـت های جدیـدی که در 
موضـوع اصنـاف بـه وزارت جهـاد کشـاورزی محـول شـده فعالیـت ایـن اداره را بسـیار زیاد و 

گسـترده کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهـاد کشـاورزی اردسـتان با کمبـود شـدید نیـرو و فضـای اداری مواجه 
اسـت، افـزود: سـاختمان اداری جهـاد کشـاورزی اردسـتان از زمـان ابتـدای انقالب اسـالمی 
اسـت و بسـیار مسـتهلک شـده اسـت کـه ایـن مشـکل باعـث افزایـش مصـرف انـرژی و 
هزینه هـای زیـاد در فصـول مختلـف سـال شـده اسـت. جهـاد کشـاورزی در حـال حاضر 2۶ 

نیـرو دارد و ایـن تعـداد کفـاف حجـم فعالیت هـا را نمی دهـد.
به گزارش ایسـنا، سرپرسـت جهاد کشـاورزی اردسـتان با اشـاره بـه تفاهم نامـه وزارتخانه های 
از تمـام اقـالم  جهـاد کشـاورزی و صمـت، تصریـح کـرد: بـه تازگـی نظـارت و بازرسـی 
خوراکی هایـی کـه تولیـد و فـراوری می شـود و بـه مصرف مـردم می رسـد با جهاد کشـاورزی 

ست. ا
شـفیعی بـا اشـاره بـه عدم سـاماندهی میوه فروشـان شهرسـتان اردسـتان، گفت: در اردسـتان 
هـر کسـی کـه یک وانت بار داشـته باشـد اقـدام بـه راه اندازی میوه فروشـی سـیار کرده اسـت 
کـه باعـث یـک سـری تخلفـات و هـرج و مـرج صنفـی شـده اسـت. در تـالش هسـتیم تـا 
میوه فروشـی های شهرسـتان را بـه یـک سـاماندهی قانونی برسـانیم کـه در ایـن راه همکاری 

شـهرداری و دیگـر دسـتگاه های بازرسـی و نظارتـی را می خواهیـم.
وی یکـی از دالیـل افزایـش قیمـت میـوه را وجـود دالالن در بازارهـای مرجع عنـوان کرد و 
گفـت: مدت هاسـت کـه دالالن پـس از خرید میوه هـا آنها را با قیمتی بیشـتر به میوه فروشـان 
ُخـرد عرضـه می کننـد کـه ایـن موضـوع افزایـش بی رویـه قیمـت میـوه را بـه دنبـال داشـته 
اسـت. هم اکنـون میـوه در شـهرهای کوچکـی مثـل اردسـتان بـا قیمـت باالتـری بـه دسـت 
مـردم می رسـد کـه نوعـی اجحـاف در حق آنها اسـت و باعث گالیه شـهروندان شـده اسـت.

• قیمت گوشت گوسفندی ۱۴۵ هزار تومان مصوب شد
سرپرست جهاد کشاورزی اردستان با اشاره به تالش این اداره برای تهیه کاالهای اساسی و 
تنظیم بازار گفت: خوشبختانه با تالش هایی که در نوروز گذشته انجام دادیم هیچ گونه کمبودی 
در تأمین کاالهای اساسی نداشتیم و این روند همچنان در شهرستان ادامه دارد. هم اکنون با 
نرخ گذاری که جهاد کشاورزی استان انجام داده، قیمت گوشت گرم گوسفندی ۱۴۵ هزار تومان 

مصوب شد و تأکید شده قیمت آن در شهرستان باید کمتر عرضه شود.
شـفیعی خاطرنشـان کـرد: بـا برنامه ریـزی انجام شـده از امروز مرحلـه اول توزیع قنـد با هدف 
کاهـش قیمـت در شهرسـتان اردسـتان انجـام می شـود و در ایـن طـرح حـدود ۵ تـن قنـد با 
نـرخ مصـوب 2۰ هـزار تومـان به دسـت مصـرف کننده می رسـد کـه حـدود ۱۳ هـزار تومان 

کمتـر از قیمـت بازار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح دامـدار کارت در شهرسـتان اردسـتان، گفـت: سـهمیه ریالـی 
جهادکشـاورزی شهرسـتان اردسـتان حـدود ۱2 میلیـارد ریال بوده کـه در مرحلـه اول دو برابر 
ایـن سـهمیه توسـط جهاد کشـاورزی جذب شـده و شـعبه مهاباد رتبـه اول اسـتان را از لحاظ 

جـذب اعتبارات کسـب کرده اسـت.
• کاهش ۷۰ درصدی آبدهی قنوات اردستان

بـه گفتـه سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان امسـال ۱۳۰۰ هکتـار از اراضـی شهرسـتان 
اردسـتان بـه کشـت گنـدم اختصـاص داده شـده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته ۴۰۰ هکتـار 
افزایـش داشـته. تندبـاد و طوفان هایـی کـه در اسـفند و فروردین مـاه اتفـاق افتاد حـدود 2۶۰ 
میلیـارد تومان به کشـاورزی شهرسـتان اردسـتان در بخش گنـدم و جو، صیفی جـات و مزرعه 

سـبزیجات و درختـان میوه آسـیب زده اسـت.
شفیعی با بیان اینکه خشکسالی های چند سال گذشته باعث کاهش ۷۰ درصدی آبدهی قنوات 
شهرستان اردستان شده است، گفت: حوزه کشاورزی شهرستان بیش از ۱2 سال است دچار 

خشکسالی شدید شده که باعث از بین رفتن بسیاری از محصوالت کشاورزی شد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه دلیـل مشـکالت متعـدد و زیربنایـی کـه بـه وجـود آمـده برخـی از 
آنهـا شـامل سـرمازدگی، تنـش گرمایـی، خشکسـالی و آفـت کـرم گلـوگاه و مگـس مدیترانه 
اسـت، برداشـت محصـول انـار اردسـتان که یـک زمانی در سـطح کشـور رتبه برتر را داشـت 
در سـرازیری شـدید نابـودی قـرار دارد کـه جهاد کشـاورزی به تازگـی تحقیقات خـود را برای 

بررسـی علـت و احیـای ایـن محصـول آغاز کرده اسـت.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان خبر داد؛
 طوفان، ۲۶0 میلیارد تومان

به کشاورزی اردستان خسارت زد

گزارش ویژه

بازرگانی

شــهردار گلپایــگان در اســتان اصفهــان در پــی انتشــار فیلمــی 
ــر یــک واحــد مســکونی به طــوری  ــوار در براب از کشــیدن دی
کــه ســاکنان آن حاضــر بــه خــروج از خانــه نیســتند، گفــت: 
ایــن خطــا از ســوی اداره کل ثبــت اســناد و امــالک روی داده 

اســت و شــهرداری در ایــن ماجــرا مقصــر نیســت.
به تازگــی ویدئویــی در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت 
کــه بــر اســاس حکــم مراجــع قضایــی و بــه دلیــل اختــالف 
ملکــی، برابــر یــک واحــد مســکونی در شهرســتان گلپایــگان 
دیــوار کشــیده شــده اســت و ســاکنان ایــن واحــد مســکونی 
ــس  ــوار حب ــه نیســتند پشــت دی ــرک خان ــه ت ــه حاضــر ب ک

شــده اند.
ــم و  ــن فیل ــاره ای ــگان در ب پیمــان شــکر زاده شــهردار گلپای
ــت اســناد  ــا، گفــت کــه خطــا از اداره ثب ــی تمــاس ایرن در پ
اســت نــه شــهرداری؛ بــرای حــل اختــالف بیــن 2 شــهروند 

ــه دادیــم کــه ۴  ــه شــورا ارائ ــی طــرح تفصیلــی را ب گلپایگان
متــر زمیــن کــه محــل اختــالف آنهــا اســت را خریــداری و 
بــه شــکل کوچــه بــرای عبــور و مــرور درآوریــم. وی گفــت: 
ماجــرای پیش آمــده اختــالف شــخصی و ملکــی اســت 
ــه  ــاال گرفت ــدر ب ــته آنق ــال گذش ــالف در ۱2 س ــن اخت و ای
ــیده و رأی  ــان کش ــه می ــی ب ــع قضای ــای مرج ــه پ اســت ک
مســدود کــردن تنهــا راه خروجــی خانــه صــادر شــده اســت تا 

ــن همســایه مجــاور شــوند. ــد وارد زمی ســاکنان نتوانن
شــهردار گلپایــگان بــا بیــان اینکــه متشــاکی پروانــه ســاخت 
ــه اش قدمــت ۶۰ ســاله دارد اصــاًل  دارد امــا شــاکی کــه خان
ــرای تصویــب طــرح  ــان داشــت: ب ــدارد، بی ــه ســاخت ن پروان
تفصیلــی و خریــد ایــن ملــک مــورد اختــالف نیازمنــد مصوبه 
شــورا هســتیم کــه هنــوز شــورا نظــری اظهــار نظــری در این 

ارتبــاط نکــرده اســت.

از ســوی دیگــر بهــرام دالور کــه بــا حکــم دادگســتری مقابل 
منزلــش دیــوار کشــی شــده بــود و 2۴ ســاعت بــا خانــواده اش 
در منــزل حبــس بــود بــا بیــان اینکــه مســووالن دادســتانی 
بخشــی از دیــوار را تخریــب کردنــد تــا امــکان خــروج افــراد 
ــته  ــال گذش ــت: از ۱2 س ــد، گف ــده باش ــم ش ــزل فراه از من
ایــن پرونــده بــاز اســت در حالــی کــه نظــر دادســتانی تخلــف 

شــهرداری و اداره کل ثبــت اســناد اســت.
ــه  ــتری مراجع ــه دادگس ــون ب ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
کــردم، ادامــه داد: تنهــا پاســخ شــهرداری بــه مــا ایــن اســت 
کــه متــراژ زمیــن محــل اختــالف در قالــب طــرح تفصیلــی 
ــت  ــا اولوی ــهر ب ــورای ش ــا ش ــت ام ــل اس ــل ح ــهر قاب ش
ندانســتن موضــوع تاکنــون زیــر بــار آن نرفتــه اســت. دالوری 
گفــت: بــا پیگیــری صــورت گرفتــه، شــهرداری پیشــنهاد داده 
اســت ایــن اختــالف را بایــداز طریــق مــاده ۱۰۰ یــا مــاده ۸ 

حــل کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه عــرض زمیــن ۱۰ متــر اســت و ۴ متــر آن 
بایــد کوچــه شــود کــه در دادگســتری می گوینــد بایــد تعهــد 
بدهیــد کــه ایــن کوچــه در تملــک شــما نیســت تــا شــاکی 
رضایــت بدهــد، در حالــی کــه مــن تنهــا یــک مســیر بــرای 

ــم. ــزل می خواه ــروج از من خ
بــه گــزارش ایرنــا بــه دلیــل اختــالف بیــن صاحبــان 2 واحــد 
مســکونی همجــوار و مراجعــه بــه مراجــع قضایــی، مامــوران 
دســتگاه قضایــی بــا چندیــن مرتبــه اخطــار از ســاکنان منــزل 
ــون  ــد و قان ــرک کنن ــه را ت ــه خان ــد ک ــاکی می خواهن متش
دیــوار چینــی صــورت بگیــرد امــا ســاکنان از منــزل بیــرون 
ــود. در  ــی می ش ــت اجرای ــان حال ــم در هم ــد و حک نمی رون
ــوار  ــن ماجــرا در فضــای مجــازی، دی ــپ ای ــی انتشــار کلی پ

یــاد شــده تخریــب شــده اســت.

ــتان  ــرق شهرس ــر ب ــه مدی ــم و معارف ــم تکری ــن مراس آئی
ــا  ــم ب ــن مراس ــد. ای ــزار گردی ــداري برگ ــان در فرمان فالورج
حضــور فرمانــدار، قائــم مقــام، مدیــر روابــط عمومــي، معــاون 
ــد. ــرق شهرســتان برگــزار گردی ــر ب سیاســي و امنیتــي و مدی

در ابتــدا حمامیــان ضمــن عــرض قبولــي طاعــات و عبــادات 
در مــاه مبــارک رمضــان و تبریــک انتصــاب فرمانــدار جدیــد 
ــا و اهــداف شــرکت  ــه ه ــي در خصــوص برنام ــي دقایق معین

صحبــت کــرد و ســپس فرمانــدار نیــز ضمــن خوش¬آمدگویي 
ــه حاضریــن مراســم، آمادگــي  ــادات ب ــي طاعــات و عب و قبول
خــود را جهــت همــکاري بــا بــرق شهرســتان اعــالم نمــود.

در ادامــه از زحمــات و تالشــهاي یکســاله دکتــر حدادي پــور و 
همکارانشــان در امــور بــا اهــدا لــوح ســپاس تشــکر و ســپس 
حکــم انتصــاب مدیــر جدیــد شهرســتان مهنــدس اســکندري 

را اهــدا شــد.

ــه و در  ــتان رفت ــرق شهرس ــور ب ــه ام ــس از آن ب ــن پ حاضری
طــي جلســه اي در ســالن اجتماعات امــور همــکاران از زحمات 
ــکر و  ــپاس تش ــوح س ــته گل و ل ــدا دس ــا اه ــور ب ــدادي پ ح
قدردانــي کــرده و بــه وی انتصــاب مدیریــت بــرق کاشــان را 
تبریــک و آرزوي موفقیــت و بهــروزي کردنــد. همچنیــن حکم 
ــر  ــوان مدی ــت و حضــور وی را به عن انتصــاب اســکندري قرائ

جدیــد بــرق شهرســتان تبریــک گفتنــد. ÷

شهردار گلپایگان درباره دیوارکشیدن 
مقابل خانه یک شهروند:

شهرداری مقصر نیست

جلسه تودیع و معارفه 
شهرستان  برق  مدیر 
فالورجان برگزار شد
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The current Iranian calendar 
year 1401 (began on March 
21) is named “Produc-
tion: Knowledge-Based and 
Job-Creating” by Leader of 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei.
Given the significance of this 
approach for the country’s 
development, specially under 
the condition of sanctions, 
all ministries have already 
planned to materialize this 
slogan, among them Ministry 
of Industry, Mining and Trade 
is one with strong determina-
tion to move toward knowl-
edge-based production, which 
will definitely lead to creation 
of many jobs as well.
On March 26, Industry, Min-
ing and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin announced his 
ministry’s support to the 
knowledge-based products.
Making the remarks on the 
sidelines of the first cabinet 
meeting in the new Iranian 
year, the minister said: “Indus-
tries that move toward pro-
duction of knowledge-based 
products or industries that 
create more jobs enjoy the 
support of the ministry.”
The ministry’s plans for the 
realization of the present 
year’s slogan will be in three 
levels in terms of the knowl-
edge-based and job creation, 
the minister announced.
“In the first level, we rank, pri-
oritize, target and determine 
indicators and we monitor. For 
example, in the export field, 
we will base the ranking of ex-
porters on knowledge-based 
factor, that is, exporters who 
export knowledge-based 
products will receive higher 
rankings and points and will 
be more supported”, Fatemi-
Amin said.
Industries that move to-
ward production of knowl-
edge-based products or 
industries that create more 
jobs are also supported by the 
ministry, he added.
The second level is dedicated 
to projects that need to be de-
fined in this area, the minister 
said, adding, “Fortunately, we 
set up some infrastructure in 
the past year that will help the 
development of the knowl-
edge-based and job creation”.
For example, issues such as 
chain financing and the pay-
ment of bill-based facilities 
solve many working capital 
issues, he added.
According to him, other is-
sues such as the supply of 
raw materials through the 
mercantile exchange are also 
among these tasks.
Fatemi-Amin described the 
third level as the processes 
and structures of the min-

istry itself, and said, “Last 
year, with the restructuring 
of the ministry in all special-
ized offices such as Office 
of Automobiles, Textiles and 
Clothing Office, Office of Med-
ical Equipment and Office of 
Rail Industries, we created 
a technology and innovation 
group that aims to connect 
the universities to various in-
dustries.”
Industrial estates to be turned 
into science, technology parks
A main plan of the ministry to 
materialize the slogan of the 
year is to turn the industrial 
estates to science and tech-
nology parks.
On March 27, the minister 
announced that in the near 
future, industrial estates that 
have the necessary infrastruc-
ture will be turned into sci-
ence and technology parks in 
the country.
Making the remarks on the 
sidelines of a meeting between 
Industry, Mining and Trade 
Ministry and Vice-Presidency 
for Science and Technology, 
Fatemi-Amin said, “We must 
move in the direction of stop-
ping sales of raw materials, 
and producing products that 
have special complexities.”
“There are spaces for knowl-
edge-based work in many 
industrial estates, but they 
are more commonly seen for 
the mass-production spaces. 
And if Iran’s economy is to be 
knowledge-based, the indus-
trial parks that provide water, 
land, and electricity must go 
further and provide more ser-
vices, such as scientific, legal, 
and marketing services to the 
companies”, he commented.
Global interaction leads to 
the production of complex 
products, that is, products 
that fewer countries produce 

and supply, and the sale of 
raw materials in the world is 
no longer of special value and 
does not create credibility, the 
minister said.
“If we want to have a say in 
the global and international 
economy, we should produce 
more complex export prod-
ucts”, he added.
Export of knowledge-based 
products prioritized
On April 15, the minister 
said the exports of knowl-
edge-based products is one of 
the country’s new priorities in 
setting foreign trade policies 
for the current year.
“One of our priorities in for-
eign trade is to export knowl-
edge-based goods instead of 
raw or semi-raw materials,” 
Fatemi-Amin reiterated.
“This year, considering the slo-
gan of the year which is “Pro-
duction: Knowledge-Based 
and Job-Creating”, we are 
completely revising the crite-
ria for selecting the country’s 
top exporting companies, 
so that companies exporting 
knowledge-based goods are 
given more importance and 
would be among the top man-
ufacturers,” the minister said.
According to the official, so 
far, knowledge-based indus-
tries have been mostly sup-
ply-oriented, which means a 
knowledge-based company 
worked on a product, process, 
or service, and the ministry 
sought to provide a market for 
it, but now the companies are 
moving toward becoming de-
mand-oriented.
Large companies in various 
areas like the automotive, 
mining, and food industries 
need to re-define their pro-
cesses to reduce prices and 
increase quality, and also 
implement new processes to 

move towards research and 
knowledge-based develop-
ment, Fatemi-Amin stressed.
The official further mentioned 
attending a meeting with the 
representatives of over 30 
major companies in which 
issues, ideas, and challenges 
in the way of the development 
of knowledge-based com-
panies have been raised and 
discussed.
He noted that in case of the 
knowledge-based develop-
ment of the country’s major 
industries, small companies 
can also cooperate with them 
in their projects, and this will 
have a great impact on the 
country’s economy.
The minister finally stated 
that the ministry should en-
courage competition among 
production units, adding that 
major companies can also 
move toward manufacturing 
their own needed machinery 
and equipment as well.
TPO prioritizes supporting 
knowledge-based export 
companies
Trade Promotion Organization 
(TPO), one of the three major 
subsidiaries of the ministry, 
has also announced its sup-
port to materialize the slogan 
of the year.
On March 25, TPO Head Al-
ireza Peyman-Pak said that this 
organization supports the ex-
port of knowledge-based and 
job-creating products.
Referring to the slogan of 1401 
by the Leader and the need 
to strengthen the export of 
knowledge-based goods, he 
said: “Since September of last 
year, with the emphasis of the 
minister of industry, mining 
and trade, the role of technol-
ogy, the role of employment, 
the amount of investment 
and the comparative advan-

tage of goods for export were 
determined and we tried to 
strengthen the trade of knowl-
edge-based products while 
maintaining previous export 
procedures.”
Also, in a press conference on 
Monday, the TPO head said 
supporting knowledge-based 
export companies will be 
among TPO’s top priorities in 
the current year
“We are trying to shift export 
incentives to knowledge-based 
companies in the current year,” 
the official stressed.
IMIDRO lays ground for mining 
sector to move toward knowl-
edge-based economy
Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and 
Renovation Organization (IMI-
DRO), the other major subsid-
iary of the ministry, has also 
prepared some major plan to 
materialize the slogan of the 
year.
On April 17, Vajihollah Jafari, 
the head of the organization, 
said that IMIDRO lays the 
ground for the mining sector to 
move toward knowledge-based 
economy and has planned five 
strategies in this due.
Making the remarks in a meet-
ing on the materialization of 
knowledge-based economy in 
the mining sector, the official 
said IMIDRO is investigating 
the ways to put the mentioned 
strategies into action in line 
with materializing the slogan 
of year.
These strategies include facili-
tating and improving the busi-
ness environment and market 
of knowledge-based products, 
developing sustainable em-
ployment and completing the 
value chain based on innova-
tion and new technologies, de-
veloping knowledge based on 
the fourth-generation industri-
al revolution and smartening, 
developing specialized knowl-
edge-based companies in min-
ing and mineral industries, and 
also the development of inno-
vation infrastructure and new 
technologies in this sector, the 
official further explained.
The same approach has been 
also adopted by Industrial De-
velopment and Renovation Or-
ganization of Iran (IDRO), the 
third major subsidiary of the 
ministry.
On April 10, Ali Nabavi, the 
head of organization, referred 
to the IDRO’s accumulated 
knowledge and organizational 
maturity of more than half a 
century, and considered the 
supportive and facilitative in-
teraction of this organization 
with the private sector neces-
sary for the implementation of 
projects in line with the slogan 
of the year.

‘Knowledge-based’
strongly supported by Industry, Mining, Trade Ministry

Iran’s economic 
growth to reach 3% 
in 2022: IMF report
The International Monetary Fund 
(IMF), in its latest World Econom-
ic Outlook report titled “War sets 
back global recovery”, has revised 
up its projection of Iran’s real gross 
domestic product (GDP) in 2022 
to three percent from its previous 
report in which the figure was two 
percent.
The increase in Iran’s economic 
growth comes as the entity has 
modified its forecasts of the global 
economic growth from 4.4 percent 
in its previous report published in 
January to 3.6 percent; the fund ex-
pects the global economy to follow 
the same modest growth and settle 
at 3.6 percent in 2023, as well.
The IMF’s new report reflects a 
small-paced economic growth for 
advanced economies due to a com-
bination of war and pandemic, while 
for low-income developing countries 
the growth is even less largely due to 
the pandemic.
“The outlook for the low-income 
developing country group has dark-
ened considerably due to worsening 
pandemic dynamics. The downgrade 
also reflects more difficult near-term 
prospects for the advanced econo-
my group,” IMF stated.
“The global recovery continues but 
the momentum has weakened, hob-
bled by the pandemic. Fueled by the 
highly transmissible Delta variant, 
the recorded global COVID-19 death 
toll has risen close to five million 
and health risks abound, holding 
back a full return to normalcy. Pan-
demic outbreaks in critical links of 
global supply chains have resulted 
in longer-than-expected supply dis-
ruptions, further feeding inflation 
in many countries. Overall, risks to 
economic prospects have increased, 
and policy trade-offs have become 
more complex.,” the report read.
IMF has predicted West Asia’s GDP 
to grow by 4.1 percent in the current 
year, with no change from the fund’s 
previous report.
The international body sees Iran’s 
inflation (consumer price changes) 
at 27.5 percent in 2022, decreasing 
11.8 percent from 39.3 percent in 
2021.

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

Last year’s develop-
ment budget realized 
by 72%
The Iranian government paid 1.686 
quadrillion rials (about $6.10 bil-
lion) as the development budget in 
the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20) to realize the 
budget allocation for the said year 
by 72 percent.
As IRNA reported on Wednesday, 
over the past three years, issues like 
the pandemic and sanctions have 
reduced Iranian oil revenues and 
the government’s incomes in gen-
eral. This has affected the allocation 
of budget in all areas including the 
development and infrastructure. 
Despite the above-mentioned hur-
dles, the country’s economy is 
passing through hard conditions 
and is moving toward stability.
Earlier this month, Iranian Oil Min-
ister Javad Oji said the country’s 
oil incomes in the previous Iranian 
calendar year were 10 percent more 
than the target set in the national 
budget bill for the year.
“The government did not have a 
budget deficit in terms of oil reve-
nues in [the Iranian calendar year] 
1400,” Oji said. The official stressed 
that Iran is not going to reveal the 
ways through which the country 
handles its oil exports.
According to Oji, based on the pre-
vious year’s national budget bill 
the government was supposed to 
realize 1.99 quadrillion rials (over 
$7.9 billion) of oil revenues by the 
yearend while the oil ministry man-
aged to realize 10 percent more 
than the mentioned figure.
President Ebrahim Raisi submitted 
the administration’s draft of the 
national budget bill for the current 
Iranian calendar year 1401, to the 
Majlis in early December 2021.

Over 95m tons of 
goods loaded, un-
loaded in Hormozgan 
ports in a year 
ore than 95 million tons of 
commodities were loaded and 
unloaded in the ports of Hor-
mozgan province, in the south 
of Iran, during the previous 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), a pro-
vincial official announced.
Alireza Mohammadi Karajiran, 
the director-general of the 
province’s Ports and Mari-
time Department, said that 
the loading and unloading of 
goods in the ports of the prov-
ince rose 16.7 percent in the 
past year, from its preceding 
year.
Of the mentioned 95 million 
tons, 56 million tons were 
non-oil goods, and 39 million 
tons were oil products, the of-
ficial announced.
Saying that 58,992 vessels en-
tered the ports of Hormozgan 
province in the past year, he 
said that loading and unload-
ing operations in the contain-
er sector of the ports reached 
1.839 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs).
Based on the data released 
by Transport and Urban De-
velopment Ministry, loading 
and unloading of goods in the 
ports of Iran rose 17 percent 
during the past year.
The ministry’s data show 
that loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in 
the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million twenty-foot equiv-
alent units (TEUs) with a 
weight of 24.57 million tons, 
which was 13.5 percent more 
than the 1.85 million TEUs 
in the Iranian calendar year 
1399, the report said.
The loading and unloading 
of goods during the previous 
year also grew by 12.8 per-
cent in the dry bulk sector, 
while in the liquid bulk sector 
the figure increased by 12.6 
percent, in the general cargo 
sector rose by 13.1 percent, 
and in the petroleum sector 
grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on its 
economy, the country’s ports 
as the major gates of exports 
and imports play a significant 
role in this battle. This role 
makes all-out support to ports 
and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-
jects for more development of 
the ports and also take some 
measures to encourage in-
vestment making in ports, in 
addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, es-
pecially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects 
to develop and improve the 
country’s ports, as the coun-
try aims to double the capac-
ity of its ports in a course of 
five years.
According to Ports and Mari-
time Organization, the capac-
ity of the country’s ports has 
increased from 180 million 
tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 
1399 (ended in March 2021).

The value of export from Kermanshah province, in 
the west of Iran, rose 15 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), from its 

preceding year, an official with the customs depart-
ment of the province announced.
Bakhtiar Rahmanipour said that 525.305 million 
tons of commodities worth $2.723 billion were ex-
ported from the province in the previous year.
In terms of the weight, the exports also indicate 
three percent annual growth, he added.
He named ceramics and tiles, rebars, iron products, 
fruits and vegetables, constructional stones, dairy 
products, and plastic products as the main export-
ed items. The official further announced that 25,804 
tons of products worth $66.351 million were im-
ported to the province in the past year, indicating 10 
percent growth in terms of value.
He named aluminum alloy, factory production line, 
batteries, and tires as the major imported items.
As previously announced by the head of Islamic Re-

public of Iran’s Customs Administration (IRICA), the 
value of Iran’s non-oil trade rose 38 percent in the 
past Iranian calendar year 1400, as compared to its 
previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade at 
162 million tons worth $100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-
oil products worth $48 billion in the previous year, 
which was $14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was 
reached while the toughest sanctions were imposed 
on Iran, but thanks to God and the efforts of entre-
preneurs, producers and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was unprecedented 
in recent decades, the official underlined.

Export from Kermanshah province increases 15% in a year
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rahim Bazian was appointed as the new managing 
director of Iran’s Social Security Investment Com-
pany (SSIC), also known by its Persian acronym 
Shasta), IRNA reported.
Bazian, who was appointed as the acting managing 
director of SSIC in mid-March, replaced Ali Rostami, 

the previous head of Shasta.
The newly appointed manager previously served as 
the adviser to the head of the Imam Khomeini Re-
lief Foundation and has managed several industrial 
companies. Shasta is the investment arm of Iran’s 
Social Security Organization (SSO).

Shasta’s new managing director appointed

Annual export from 
Tehran province 
increases 66%

The value of export from 
Tehran province rose 66.44 
percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding 
year, a provincial official an-
nounced.
Mahmoud Seyjani, the head 
of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department, 
said that commodities worth 
$1.218 billion were exported 
from the province in the past 
year.
He named Iraq, Turkey, Af-
ghanistan, Russia, Turkmen-
istan, India, China, Pakistan, 
United Arab Emirates (UAE), 
and Azerbaijan as the main 
destinations of the products 
exported from the province in 
the previous year.
Neighboring countries, India 
and China imported 69 percent 
of the exported commodities, 
the official noted.
As previously announced by 
the head of Islamic Republic 
of Iran’s Customs Administra-
tion (IRICA), the value of Iran’s 
non-oil trade rose 38 percent 
in the past Iranian calendar 
year 1400, as compared to its 
previous year.
Alireza Moqadasi put the 
country’s non-oil trade at 162 
million tons worth $100 billion 
in the past year.
He said that Iran exported 122 
million tons of non-oil prod-
ucts worth $48 billion in the 
previous year, which was $14 
billion (41 percent) more than 
the figure for its preceding 
year.
The country’s non-oil trade 
record in 1400 was reached 
while the toughest sanctions 
were imposed on Iran, but 
thanks to God and the efforts 
of entrepreneurs, producers 
and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a 
historical record was achieved 
in the past year which was 
unprecedented in recent dec-
ades, the official underlined.

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

Fars province’s 
annual fishery out-
put stands at over 
12,000 tons
As announce by a provincial 
official, 12,437 tons of fishery 
was produced in Fars prov-
ince during the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20).
Ali Fallahi, the director for 
fishery affairs in Agriculture 
Department of the province, 
said that of the figure 150 tons 
were caviars.
The official also put the value 
of annual worth of the prov-
ince’s caviar export at $1.5 
million.
As stated by an official with 
Iran Fisheries Organization 
(IFO), production of 714,000 
tons of fishery has been tar-
geted for the current Iranian 
calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting 
head of the IFO’s fishery de-
velopment department, said 
that of the mentioned figure, 
277,000 tons will be fishes 
bred in cages and 70,000 tons 
will be shrimps.
Achieving the targeted 
714,000 tons of fishery re-
quires infrastructure as well 
as credits and banking facili-
ties, the official added.
Fishery production has in-
creased noticeably in Iran in 
recent years.

Some Benefits of Keeping Snake Plants In Your Home
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/benefits-of-snake-plant

Many household plants are strategically 
placed for decoration and to maintain 
feng shui. But did you know that some 
of these same plants also have health 
benefits? 
The snake plant is one of those plants 
known for both looking good and im-
proving air quality.
Keep reading to learn more about the 
snake plant, its health benefits, and how 
to care for one.
What is a snake plant?
A common houseplant, the Sansevieria 
trifasciata is native to Asia and Africa. 
It can be recognized by its evergreen 
sword-shaped leaves that grow upright 
and almost resemble artificial foliage. 
Snake plants are often used as home de-
cor since they’re pleasing to the eye, are 
easy to care for, and require little water 
to survive. 
Snake plants are considered to be rela-
tively safe, but they’re mildly toxic if con-
sumed. Their leaves contain a poison that 
can cause swelling and numbness on the 
tongue if eaten in large doses. It’s wise 
to keep this plant away from children and 
animals who are prone to nibbling.
Snake plant benefits
The snake plant, commonly referred to as 
mother-in-law’s tongue, is a resilient suc-
culent that can grow anywhere between 6 
inches to several feet. 
In addition to providing a bit of ambiance, 
snake plants have a number of health 
benefits, including:
1. filter indoor air
2. remove toxic pollutants

3. may help boost mental health
4. easy to care for
5. effective against allergies
6. may help enhance the “energy” 
of a space, according to feng 
shui
7. can help with minor 
ailments
1. Filter indoor air, 
even at night
Similar to other 
household suc-
culents, snake 
plants help to 
filter indoor air. 
What’s unique 
about this par-
ticular plant is 
that it’s one of 
the few plants 
that can convert 
carbon dioxide 
(CO2) into oxygen 
at night. 
This quality makes it an 
ideal plant for bedroom 
decor, since it can help reg-
ulate healthy airflow. 
2. Remove toxic pollutants
Snake plants are also known for their 
ability to help remove toxic air pollutants. 
In small contributions, snake plants can 
absorb cancer-causing pollutants, in-
cluding:
• CO2
• benzene
• formaldehyde
• xylene

• trichloro- ethylene

• tol-
uene
With the ability to absorb and remove 
harmful toxins, snake plants may act 
as an effective defense against airborne 
allergies. 
3. Mental health booster
While the benefits of indoor plants on 

mental health still warrant further sci-
entific research, the concept that plants 
play a positive role is well established, 

according to 2018 research. 
4. Low maintenance and easy 

to care for
The snake plant is a 

common houseplant 
for many reasons. 

One is that it’s so 
easy to care for.
5 . E f f e c t i v e 
against allergies
By releasing 
oxygen and 
adding mois-
ture to the air, 
snake plants 
can help lessen 
the impact of 

airborne aller-
gens like dust and 

dander. 
6. Relieves minor 

physical ailments
snake plants are said to:

• heal skin wounds and 
burns

• reduce inflammation
• support standard blood pressure
• help strengthen the immune system
• relieve headaches
“You can apply the sap from the plant’s 
leaves to wounds, burns, and inflamma-
tion,” she says.
As a reminder, Shamshur says to be 
careful when using snake plants for heal-
ing purposes. 

Their leaves contain saponins, which are 
poisonous substances, in large quanti-
ties.
Make sure to consult with a doctor be-
fore using snake plant for treatment of 
any symptoms. Never eat or drink any 
parts of the snake plant.
Caring for a snake plant
Perhaps one of the most popular rea-
sons people include snake plants in their 
decor is that they’re low maintenance, 
requiring little attention to grow. They’re 
resilient, hardy plants and can survive 
in relatively dry environments, both in-
doors and out. 
If you plan to have a snake plant in your 
home, here are a couple of things to keep 
in mind:
• Don’t overwater. Too much water is this 
plant’s weakness. Place a snake plant in 
a well-drained pot to avoid overwatering, 
as it can cause rotting. Only water the 
soil when it’s completely dry.
• Indirect sunlight is best. This plant does 
not need direct sunlight, while direct 
light receives. 
• How to propagate. Snake plants are not 
only easy to care for but easy to multiply. 
Just follow these directions: 
1. Cut off a healthy leaf near its base and 
make an upside-down V cut at the bot-
tom. 
2. Then, place the leaf in a clean jar of 
water. Allow the water level to be slightly 
above the V cut. 
3. Once roots have started to form (3 to 5 
weeks), you can keep in water or transfer 
to soil. 

Central Bank of Iran (CBI) will re-
lease the list of major defaulters on 
bank loans by the end of the current 
Iranian calendar week (Friday), the 
bank’s governor announced.
“As we promised before, the list of 
major defaulters on bank loans will 
be published in more detail by the 
end of the week”, Ali Saleh-Abadi 
told IRNA after a meeting with the 
managing directors of the banks on 
Monday.
Last week, CBI Public Relations 
Director Mostafa Qamari-Vafa had 
announced in a tweet: “The central 
bank, within the framework of the 
comprehensive plan to reform the 
banking network and based on fi-
nancial discipline and credit health 
of banks, according to paragraph D 
of Note 16 of Budget Law of 1401 
(current Iranian calendar year) will 
publish the names of major default-
ers on bank loans from next week.”
According to the CBI, the table re-

lated to the large bank debtors’ in-
formation will be completed in the 
middle of the next Iranian calendar 
month (April 20-May 20) after re-
ceiving the relevant information 
from the banks.
As announced on April 11 by Fi-
nance and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi, 11 state-
owned banks had already published 
their list of major defaulters.
Pointing out that this level of trans-
parency has been unprecedented in 
the country’s banking history, the 
minister said: “The names of com-
panies and real entities who were 
among the big deadbeats on bank 
loans have been revealed, and we 
hope that this will help the banks 
collect the debts and provide the 
ground for more creditworthy peo-
ple, whether producers or ordinary 
people, to have access to the bank-
ing resources.”

CBI to release list of major defaulters on 
bank loans by Friday

Iranian Oil Minister Javad Oji said the oil 
industry has brought the country over 
$43 billion of revenues in the previous 
Iranian calendar year (ended on March 
20), Shana reported on Tuesday.
Oji made the remarks at a ceremony for 
signing a cooperation memorandum of 
understanding (MOU) between Oil Min-
istry and Tehran Municipality.
Based on the MOU, the two sides are 
going to cooperate in proposing innova-
tive and knowledge-based solutions for 
managing and reducing fuel consump-
tion in the transportation sector.

Speaking at the mentioned ceremony, Oji 
said if the country’s fuel consumption is 
halved the revenues in this sector can be 
increased even to $150 billion a year.
According to the minister, nowadays the 
country’s gasoline and diesel refining 
capacity is close to the demand and con-
sumption, so considering the upward 
trend of the demand for fuel, the invest-
ment capacity in this industry is increas-
ing every day.
The official also put the country’s total 
natural gas production in the previous 
year at 850 million cubic meters, saying 

that due to high energy consumption, 
the country faced a deficit of 250 million 
cubic meters and therefore gas supply 
to industries was limited.
“Over $80 billion must be invested in 
the gas industry over eight years to in-
crease the country’s production capac-
ity to 1.4 billion cubic meters,” Oji said.
Mentioning some of the reasons for 
high gas consumption in the country, 
the minister said: “Many industries do 
not have optimal fuel consumption and 
their added value is low. The average ef-
ficiency of power plants in the country 
is 37 percent, while the average figure is 
about 48 percent in the world.”
He further put the country’s current 
gasoline consumption at 95 million lit-
ers per day, saying: “The price of gas-
oline in the world has now reached 90 
cents per liter, so by saving more fuel 
and increasing exports, a large income 
will be made for the country.”
The oil minister expressed hope that 
with the signing of this memorandum 
and by using the capacities and capa-
bilities of knowledge-based companies, 
energy consumption will be reduced 
and this will lead to more income for 
the country.

Annual oil industry revenues top $43b

‘Removing 
transport barriers, 
a prerequisite for 
boosting Iran-Cuba 
trade’

Head of Iran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (ICCIMA) Gho-
lam-Hossein Shafeie and Cuban Ambassador 
to Iran Alberto González Casals have expressed 
the need for removing transportation barriers 
as a prerequisite for expanding trade ties.
Speaking in a meeting at the place of ICCIMA, 
the officials also emphasized the need for es-
tablishing direct flights between Tehran and 
Havana in order to boost economic exchang-

es, the ICCIMA portal reported on Tuesday.
Referring to the holding of the Iran-Cuba Joint 
Economic Committee meeting in Tehran next 
month, Shafeie suggested developing a spe-
cific model for promoting economic coopera-
tion between the two countries and noted that 
the two sides should sign a memorandum of 
understanding at the Joint Committee meeting 
for economic cooperation based on the men-
tioned model.

The first meeting of the Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (TCCIMA)’s Board 
of Representatives in the current Iranian calendar year 
(started on March 21) was held on Tuesday, during which 
the attendees discussed major economic issues.
The meeting, which was the 33rd gathering of the TCCI-
MA board members, was attended by TCCIMA Head Ma-
soud Khansari and the heads of the chamber’s specialized 
committees, the TCCIMA portal reported.
Speaking at the meeting, Khansari referred to the latest 
report of the Central Bank of Iran (CBI) on the country’s 

economic growth and said: “According to this report, the 
country’s economic growth in the first nine months of the 
previous year was 4.1 percent with oil and without oil, the 
figure was 3.4 percent.”
The Statistics Center of Iran (SCI) has also announced 
different and higher figures of 5.1 percent and 3.8 percent 
for the economic growth with and without oil, respective-
ly, Khansari said.
Fortunately, these figures show that the country’s econ-
omy is in a better situation than the previous years, he 
added.

Major economic issues explored at TCCIMA board meeting



امیرحسـین ماه آور پور در نشسـت خبری با خبرنگاران با بیان اینکه نقشـه راه 
ساماندهی و شبکه توزیع مشاغل شـهری در اصفهان تدوین شده است، اظهار 

داشـت: با این امر می توان عملکـرد خـود را ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه اصفهان در مرکز کشـور است و پتانسـیل های زیادی را برای 
سـازمان میادین در زمینه سـاماندهی و توزیع دارد، افزود: سـعی ما دستیابی به 
شـهری برخـوردار از محیط هـای مطلـوب و منطبق با شـهر اسـامی اسـت 
و بـرای تحقق ایـن امـر از همـه ظرفیت هـای موجـود از جمله شـرکت های 

دانش بنیان اسـتفاده خواهیـم کرد.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه حمایـت از مصـرف کننـده، تولیـد کننـده و حـذف 
واسـطه ها از اولویـت برنامه هـای ایـن سـازمان اسـت، تصریح کـرد: کاهش 
ترافیک، ازدحام و تسهیل دسترسـی شهروندان، ارتقای اسـتانداردهای توزیع 
و عرضه، توزیـع عادالنـه خدمات در شـهر، کمک بـه تنظیـم بـازار و ... برای 

رسـیدن به اهداف در دسـتور کار اسـت.
وی بـا بیـان اینکه چالش هـای سـازمان میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی 
مشاغل شـهرداری اصفهان احصا شـده اسـت، گفت: در این زمینه توزیع خرد 
و عمده میـوه و تره بـار، اسـتفاده از سیسـتم نویـن توزیـع کاال و. .. از جمله این 

چالش ها اسـت.
ماه آورپور با اشـاره به اینکه اصفهان در مرکز کشور اسـت و می تواند به عنوان 
بارانـداز کاال معرفی شـود، گفـت: با ایـن امر می توان در دسترسـی بـه کاالها 

تسـهیل گری جدی را ایجـاد کرد.
وی در خصوص پـروژه بازار گل و گیـاه اصفهان تحت عنوان بـازار بین المللی 
ارغوان اظهار داشـت: این پروژه در ابتدا ۱۲.۵ هکتار بوده و سـال گذشته هفت 
هکتار بـه این پروژه اضافه شـد که فـاز اول این مجموعـه گل و گیـاه، فاز دوم 
پرندگان و ماهیان زینتی و فاز سـوم استراحتگاه شـهروندان باشد، چنانچه این 

طرح اجرایی شـود شـبکه توزیع قوی را خواهیم داشت.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهرداری 
اصفهان گفت: طـرح مطالعاتی این پـروژه انجام شـد، برای بهره بـرداری این 
پروژه حداقل ۶۰۰ میلیـارد تومان اعتبار نیـاز دارد که برای تأمیـن بودجه برای 

بخش خصوصی نیز پیشـنهاداتی را ارائـه داده ایم.
ماه آورپـور گفـت: تاکنون بـه سـرمایه گذاری خارجـی بـرای این پـروژه فکر 
نکرده ایم و ایـن امر را در دسـتور کار قرار می دهیم، کل بودجه عمرانی امسـال 

برای ایـن پـروژه ۱۰۰ میلیارد تومان اسـت.
وی با اشـاره به راه انـدازی تاالر ماهـی در اصفهان ابراز داشـت: بیشـتر ماهی 
جنوب به اصفهـان می آید، سـورت می شـود و بخشـی از آن دوبـاره به جنوب 
بر می گردد، بخشـی از میگوهـا از اصفهـان نیز بسـته بندی و به تایلنـد صادر 
می شـود. مدیرعامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل 
شـهرداری اصفهان گفت: تـاالر میـوه نیز در میـدان میـوه و تره بار در دسـت 

بهره برداری اسـت کـه این تـاالر بارانـداز مقصـد ماهی های جنوب اسـت.
وی افزود: در گذشـته غرفه های ماهی اسـتاندارد نبوده و با راه اندازی این تاالر 

بارانداز اسـتاندارد راه اندازی می شود.
ماه آورپور بـا بیان اینکـه دو فروشـگاه کوثر در اصفهـان نیاز به تکمیل شـدن 
دارد و دو فروشـگاه نیز باید راه اندازی شـود، اضافه کرد: فروشـگاه های شماره 
یک و ۱۱ را امسـال تکمیل خواهیم کرد و فروشـگاه شـهرک شهید کشوری 

و کوثر دو نیـز بهره برداری خواهد شـد.
وی با بیـان اینکه سـعی داریم شـهروندان به صورت هوشـمند فعالیت های ما 
را در فروشـگاه های کوثر رصد کنند و شکایات، انتقادات و پیشـنهادات خود را 
ارائه دهنـد، گفت: این امـر در قالب راه اندازی سـامانه هوشـمند محقق خواهد 
شـد، راه اندازی کوثرمارکت را نیز در دسـتور کار داریم که امکان خرید اینترنتی 

کاال در ایـن بازارها فراهـم کرده ایم.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهرداری 
اصفهـان در خصـوص سـاماندهی مشـاغل شـهری در اصفهـان نیـز ابـراز 
داشـت: باید توجه داشـت در این زمینه تصمیم گیری و سیاسـتگذاری فراتر از 

شـهرداری اسـت و اگـر دسـت شـهرداری بود ایـن امـر محقق شـده بود.
وی با بیان اینکه همواره سـاماندهی مشـاغل در اصفهان حرکت کنـدی دارد، 
گفت: دلیل این امر نیز پاسـکاری بین سـازمان صمت و محیط زیسـت است.

ماه آورپـور با بیان اینکه راسـته ها در اصفهان برند شـده اند، افزود: این سـاختار 
باید شکسته شـود و به سـمت مجتمع های خدماتی حرکت کنیم.

وی با بیـان توسـعه و راه اندازی شـهرک ها و مجتمع هـای صنفی را در شـرق 
اصفهان در دسـتور کار داریـم، اضافه کرد: مردم باید شـیرینی اتفاقـات مهم را 

احسـاس کنند تا در برابـر راه اندازی ایـن مجتمع ها مقاومـت نکنند.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهرداری 
اصفهـان با بیـان اینکـه شناسـایی محـات شـلوغ اصفهـان بـرای کاهش 
اسـترس شـهروندان را در دسـتور کار داریـم، ادامـه داد: بـرای ایـن نقـاط 
برنامه هایـی را از جمله تغییـر سـاعت کار، جابجایی اصنـاف و ... را در دسـتور 

کار داریـم.
وی با بیـان اینکه برای شـهرک طا و موزائیک سـازان اصفهـان هنوز زمینی 
بـرای جابجایی اصناف نداریـم، گفت: بـرای این امر تملـک زمین های بزرگ 

را در دسـتور کار داریم.
ماه آورپـور بـا بیـان اینکـه بـرای ایجـاد خیابان هـای جدیـد در شـهر نیـز 
پیش بینی هـای الزم را در دسـتور کار داریـم، اضافه کـرد: این در حالی اسـت 
که در گذشـته مـواردی را شـاهد بوده ایـم کـه در خیابان های جدید مشـاغل 

مزاحـم و یـا غیرهمجنـس با بافـت و سـاختار ایجاد شـده اسـت.

معـاون عمران شـهری شـهردار 
تشـریح  ضمـن  اصفهـان 
برنامه هـای عمرانی شـهرداری، 
گفت: در بودجه سـال جاری ۱۵۰ 
میلیـارد تومـان بـرای آسـفالت 
معابـر و ۵۶ میلیـارد تومـان برای 
تعمیـر و نگهـداری ابنیـه در نظر 

گرفتـه شـده اسـت.
بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ ایرج 
مظفـر از برنامه ریـزی و پیگیری 
اجـرای پروژه هـا طبـق برنامـه و 
زمان بنـدی اعام شـده خبـر داد 
و اظهـار کـرد: احـداث کیلومتـر 
۲.۵ تـا چهـار رینـگ چهـارم در 
نیمـه اول سـال ۱۴۰۱ به شـرط 
آزادسـازی به موقـع اراضـی، آغاز 
عملیـات اجرایی حلقـه حفاظتی 
از کیلومتـر ۰.۶ تـا ۲.۵ و اجـرای 
ایـن پـروژه حداقـل در مـدت 
زمان ۱۸ ماه به شـرط آزادسـازی 
به موقع اراضی توسـط شهرداری 
منطقـه ۱۵ تـا پایان سـال جاری، 
از برنامه هـای معاونـت عمـران 
شـهری شـهرداری اصفهـان 

اسـت.
وی ادامـه داد: تکمیـل عملیـات 
مرکـز  باقی مانـده  عمرانـی 
همایش های بین المللـی تا پایان 
سـال جـاری به شـرط مشـخص 
شـدن تکلیـف بهره بـردار، اتمام 
عملیات تقاطع شـهدای ورزشکار 
کـه بـه علـت در جابه جایـی لوله 
میلی متـری   ۱۶۰۰ فاضـاب 
تأخیر داشـته اسـت، آغاز عملیات 
تقاطـع غیرهمسـطح آیـت اهلل 
غفـاری و تکمیـل سـاختمان 
مدیریت بحـران در منطقه هفت 
از دیگـر برنامه هـای معاونـت 

عمـران اسـت.
معــاون عمران شــهری شــهردار 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
از دیگــر اقدامــات عمرانــی 
شــهرداری در ســال جــاری 
تکمیــل ســاختمان مرکــزی 
مرکــز نگهــداری آســیب دیدگان 
اجتماعــی بــاغ فــدک تــا 
خردادمــاه، آغاز عملیــات عمرانی 
تصفیه خانــه شــمال و جنــوب تــا 
دو مــاه آینــده، برنامه ریــزی برای 
ــی و فرعی در  ــفالت معابر اصل آس
ــزاری کاس های  مناطــق و برگ
آموزشــی تخصصــی بــرای 

کارکنــان اســت.
وی بـا بیـان اینکـه برنامه ریـزی 
بـرای بررسـی شـروع عملیـات 
و  ترانشـه ها  گسـترده ترمیم 
لکه گیـری اصولـی معابر سـطح 
شـهر در برنامه هـای عمرانـی 
شـهرداری گنجانده شـده اسـت، 
اضافـه کـرد: برنامه ریـزی و 
پیگیـری بـرای آغـاز پروژه های 
منطقـه ای  مهـم  و  شـاخص 
پیش بینـی شـده در بودجه سـال 
۱۴۰۱، تاش و پیگیری مسـتمر 
بـرای رفـع موانـع و کاهـش 
تأخیـرات در اجـرای پروژه هـای 
عمرانـی مناطـق پانزده گانـه، 
تکمیـل بـازار زریـن حداکثـر تـا 
پایـان تیرمـاه و تکمیـل زیرگـذر 
پل اندیشـه در منطقه ۱۳ حداکثر 
تـا پایـان مردادمـاه نیـز از دیگـر 

اقدامـات اسـت.
همکاری  کرد:  تاکید  مظفر 
مدیریت  با  کامل  همراهی  و 
شهری در جهت تحقق اهداف 
پیش بینی شده، برگزاری جلسات 
بررسی و برنامه ریزی پروژه های 
عمرانی شهر هر دو هفته یک بار، 
برگزاری جلسات مختلف با دفتر 
فنی استانداری و فرمانداری برای 
پیگیری اجرای حلقه حفاظتی 
در شهرهای اطراف و برگزاری 
مسئوالن  با  مختلف  جلسات 
ارتش و سپاه جهت آزادسازی 
اراضی حلقه حفاظتی در جنوب 
سپاهان شهر واقع در منطقه ۱۳ 
نیز جزو برنامه های سال جاری 
معاونت عمران شهری خواهد بود.

معاون شهردار خبر داد:

بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی 
برای آسفالت معابر اصفهان
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عمرانـی  امـور  معـاون هماهنگـی 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: مدیریـت 
این اسـتان برای اسـتفاده از انرژی های 
پـاک به ویـژه خورشـیدی به منظـور 
تولید بـرق، عزم جدی دارد و الزم اسـت 
دسـتگاه های اجرایـی و صنایـع ایـن 
موضوع را در دسـتور کار خود قرار دهند.

بـه گـزارش ایرنـا، مهـران زینلیـان در 
جلسـه کاهش آلودگی هـوای اصفهان 
در محـل اسـتانداری، افزود: اسـتفاده از 
انرژی هـای پـاک و تجدیدپذیـر به ویژه 
خورشیدی در دستور کار مدیریت استان 
اصفهـان قـرار گرفتـه اسـت و هفتـه 
گذشـته عملیـات اجرایـی ایجـاد یـک 
نیروگاه خورشـیدی در منطقـه جرقویه 
در شـرق اصفهـان آغـاز و تفاهمنامـه 
ای بـا وزارت نیـرو به منظـور توسـعه 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر منعقـد شـد.

وی بـا بیـان اینکـه مدیریـت اسـتان 
برنامه ریـزی  صـدد  در  اصفهـان 
جدی تـری بـرای توسـعه نیروگاه های 
تجدیدپذیـر اسـت، اظهـار داشـت: از 
صنایع مختلـف به ویژه فوالدی اسـتان 
نیز خواسـته شـد که در این زمینـه اقدام 
کنند تـا بتوانیـم تا ۲ سـال آینده شـاهد 
تغییـرات و تحول خوبـی در ایـن زمینه 

باشـیم.
زینلیان با تاکیـد بر اینکه مـا زمین های 
خوبـی به منظـور اسـتقرار نیروگاه های 
خورشـیدی و تجدیدپذیـر در اسـتان 
اصفهـان در اختیـار داریم، خاطرنشـان 
کـرد: ایـن ظرفیت هـا و داشـته ها آماده 
واگـذاری به سـرمایه گذاران اسـت و در 
هر جـا که مشـکلی وجود داشـته باشـد 

بـرای رفـع آن کمـک می کنیم.
عمرانـی  امـور  معـاون هماهنگـی 
اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکه ما 
بـرای ایجـاد تحـول در زمینـه انـرژی 
تجدیدپذیـر در اسـتان آمـاده هسـتیم، 
اضافـه کـرد: الزم اسـت اسـتفاده از 
انرژی خورشـیدی به منظـور تولید برق 
و داشـتن هـوای پـاک در اصفهـان و با 

راهکارهـای تعاملی در دسـتور کار همه 
بخش هـا قـرار گیـرد.

توسـعه  طرح هـای  دربـاره  وی 
نیروگاه های اصفهان و شـهید منتظری 
کـه در ایـن جلسـه مطـرح شـد، اظهار 
داشـت: طرح هـای توسـعه و بازسـازی 
واحدهـای ایـن نیروگاه هـا بایـد بـا 
الزامات زیست محیطی تهیه شـود و در 
اختیـار اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان قرار گیـرد و امیـد اسـت اجرای 
آنهـا بتوانـد میـزان آالینده هـا را تـا ۹۰ 

درصـد کاهـش دهـد.
زینلیان با تاکید بر اینکه سـامت مردم 
بـرای مـا از همـه چیـز مهمتـر اسـت، 
افـزود: مقـرر شـد طرح هـای توجیهی 
نیروگاه هـای اصفهـان برای بازسـازی 
واحدهای آن همـراه با رعایـت الزامات 

زیسـت محیطی باشـد.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان 
اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: 
نیروگاه شـهید منتظـری بایـد آرام آرام 
از شـعاع ۵۰ کیلومتری اصفهـان خارج 
شـود زیـرا فعالیـت آن سـامت مـردم 
شـهرهایی ماننـد اصفهـان و شـاهین 

شـهر را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد.
ایرج حشـمتی بـا تاکید بـر اینکـه الزم 
اسـت شـرایط بـه گونـه ای شـود کـه 
نیروگاه هـای اصفهـان فقـط گازسـوز 
باشـد، افزود: سـال گذشـته حدود ۱۹۰ 
میلیون لیتـر مـازوت در نیروگاه شـهید 
منتظـری سـوزانده شـد کـه بـه معنی 
حدود ۱۲۰ هـزار ُتن مواد آالینده اسـت 
که اگر شـرایط پایـداری هوا داشـتیم، با 
وضعیت بسـیار بدی مواجه می شـدیم.

وی دربـاره پیشـنهاد کارخانـه سـیمان 
اصفهـان بـرای ایجـاد یـک نیـروگاه 
برق مقیـاس کوچک هشـت مگاواتی، 
تصریح کـرد: ایـن کارخانـه در موقعیت 
خاصـی و در کنـار شـهر ابریشـم قـرار 
دارد و پیشـنهاد داریـم که ایـن نیروگاه 
در مکان دیگری ایجاد شـود تا مشـکل 

سـاز نباشد.

حشـمتی تاکیـد کـرد: الزم اسـت 
واحدهـای صنعتـی و تولیدی اسـتان از 
جملـه نیروگاه هـا در کنـار طرح هـای 
توسعه و بازسازی خود، استفاده از انرژی 

خورشـیدی را هـم پیگیـری کننـد.
مدیرعامـل شـرکت تولید نیـروی برق 
اصفهان نیز با بیان اینکه سـوخت اصلی 
نیروگاه های برق، گاز اسـت و پس از آن 
گازوییل قرار دارد، افزود: سـال گذشـته 
نیروگاه ها بـرای تأمیـن گازوئیـل نیز با 

مشـکاتی مواجه بودند.
سـعید محسـنی با تاکید بر اینکه امکان 
جا بـه جایـی نیروگاه هـای بخـار از نظر 
فنـی وجـود نـدارد، خاطرنشـان کـرد: 
بـرای ایـن موضـوع بایـد یک نیـروگاه 
جدیـد سـاخته شـود امـا نیروگاه هـای 

گازی را می تـوان انتقـال داد.
وی دربـاره طرح پیشـنهادی نوسـازی 
واحدهـای قدیمـی نیـروگاه اصفهـان 
گفـت: اجـرای ایـن طـرح مزیت هـای 
مختلفـی به ویـژه در بخـش محیـط 
زیسـت به همـراه دارد کـه اجـرای آن 
نیازمنـد چهـار هـزار میلیـارد تومـان 

سـرمایه اسـت.

مدیــر تجــارت بــرق شــرکت پرشــیان 
فــوالد )مالــک نیــروگاه شــهید محمــد 
ــاره  ــز در ایــن جلســه درب منتظــری( نی
طــرح پیشــنهادی احــداث و بازســازی 
ــری  ــهید منتظ ــروگاه ش ــای نی واحده
گفــت: در ایــن طــرح پیشــنهادی، 
ــرای  ــرفته ب ــد پیش ــار واح ــاد چه ایج
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــروگاه در نظ نی
ــدی  ــش ۹۰ درص ــه کاه ــرای آن ب اج
ــده )اکســیدهای  ــد گازهــای آالین تولی
کربــن(،  منوکســید  و  نیتــروژن 
ــارد و  ــک میلی ــاالنه ی ــی س صرفه جوی
ــرف  ــی در مص ــون مترمکعب ۱۷۰ میلی
گاز و یــک چهــارم شــدن مصــرف آب 

ــد. ــد ش ــر خواه منج
غامرضـا منانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
اجرای ایـن طرح منافع ملـی را به همراه 
خواهد داشـت، افـزود: با اجرایی شـدن 
آن میزان راندمـان در نیـروگاه مذکور از 
۳۴ بـه ۵۷ درصـد و میـزان تولیـد آن از 
یکهزار و ۶۰۰ بـه ۲ هـزار و ۱۶ مگاوات 

افزایـش می یابـد.
وی بـا بیـان اینکـه سـوخت اصلـی 
ایـن نیـروگاه، گاز طبیعـی اسـت و در 

شـرایط اضطرار، سـوخت دیگر مصرف 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: پارسـال 
میزان سـوخت مصرفی در ایـن نیروگاه 
۹۷ درصـد گاز و سـه درصد مـازوت بود 
درحالیکـه سـایر نیروگاه هـای بخـار 
کشـور حـدود ۳۰ درصد مازوت سـوزی 

داشـتند.
فـروش  منصـور شیشـه  همچنیـن 
مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه 
اهمیـت تولیـد و مدیریـت بـرق بـرای 
تابسـتان امسـال، گفت: تابسـتان سال 
گذشـته بـا محدودیت هـای بسـیاری 
بـرای بـرق بویـژه در بخـش صنایـع 
مواجـه بودیـم کـه تبعـات مختلفـی از 
جملـه در بخـش اقتصـادی و هزینه ها 

به همـراه داشـت.
جلسـه کاهش آلودگی هـوای اصفهان 
با حضور مسـووالن اسـتان و با دسـتور 
جلسـه پیشـنهاد احـداث و بازسـازی 
واحدهـای نیروگاه هـای بخـار اصفهان 
و پیشـنهاد کارخانـه سـیمان اصفهـان 
بـرای ایجـاد نیـروگاه مقیـاس کوچک 

برگـزار شـد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شــهرداری اصفهان گفت: حرکت ساماندهی 
مشاغل شهری در اصفهان به دلیل ایرادات سازمان صمت 

و محیط زیست کند است.

۰6
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با بیان اینکه 
میوه های نوبرانه دیگر در سبد خرید مردم قرار ندارد، گفت: در حال 
حاضر قیمت آلوچه در اصفهان ۱۶۴ هزار تومان و چغاله زردآلو بین ۶۰ 
تا ۸۰ هزار تومان است. نوروزعلی اسماعیلی درباره وضعیت میوه های 
نوبرانه در بازار، اظهار کرد: با توجه به اینکه هوا اندکی دوباره سرد شد، 

قیمت میوه های نوبرانه دوباره رو به افزایش رفت.
وی با تأکید بر اینکه اکنون دیگر میوه های نوبرانه در سبد خرید مردم 
قرار ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت آلوچه ۱۶۴ هزار تومان و چغاله 

زردآلو بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان است که با گرم شدن هوا قیمت نوبرانه 
ها کاهشی خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان افزود: قیمت گرمک 
بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان، هندوانه بین ۵ تا ۷ هزار تومان و ملون بین 

۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم صیفی جات را بهتر 
و بیشتر از دیگر میوه ها خرید می کنند، ادامه داد: قیمت پرتقال بین ۸ 
تا ۱۵ هزار تومان است که متأسفانه کیفیت آن پایین است، همچنین 

قیمت سیب سمیرم بین ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان و موز خارجی بین ۲۸ 
تا ۳۲ هزار تومان است.

اسماعیلی با اشاره به روند افزایشی قیمت سیب زمینی و پیاز، اظهار 
کرد: امروز بهترین سیب زمینی و پیاز موجود در میدان میوه و تره بار 
حدود ۱۰ هزار تومان است، همچنین در سطح خرده فروشی قیمت 
پیاز بین ۵ تا ۷ هزار تومان، سیب زمینی نو بین ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان و 
سیب زمینی کهنه ۱۰ هزار تومان است و قیمت گوجه با روند کاهشی 

بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:

میوه های نوبرانه دیگر در سبد 
خرید مردم جای ندارد عمران
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توسعه

 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری اصفهان:

اصفهان می تواند بارانداز 
کاالی کشور باشد

اقتصاد استان

معاون استاندار اصفهان:

عزم مدیریت استان برای استفاده از انرژی خورشیدی جدی است

کمیسـیون تجـارت، خدمـات و ارتباطـات اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان دومیـن جلسـه میـز تجارت 
بـا کشـور قزاقسـتان را برگزار نمـود. بـه گزارش 
روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی اصفهـان در این 
نشسـت که به صورت حضوری و مجازی برگزار 
شـد علیرضا جاوری مشـاور کمیسـیون تجارت، 
خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: 
پارلمـان بخـش خصوصـی اصفهـان بـا هـدف 
افزایش صـادرات و ارتقاء سـطح آگاهـی فعاالن 
اقتصادی اقـدام بـه راه اندازی میزهـای تجارت با 

کشـورهای هدف صادراتـی نموده اسـت.
وی کشـورهای اوراسـیا و آسـیای میانه را یکی از 
فرصت های بسـیار خوب برای تبـادالت تجاری 

کشورمان دانسـت که علی رغم پتانسـیل موجود 
درآنهـا، سـهم مبـادالت تجـاری ایـران بـا آنهـا 
محـدود بـوده اسـت و تاکیـد کـرد ایـن جلسـه 
بـا هـدف کمـک بـه افزایـش سـهم مبـادالت 
تجـاری کشـورمان با کشـورهای مذکـور برگزار 

شـده است.
جـاوری پایـه اقتصـاد قزاقسـتان را نفـت و مـواد 
معدنی بیان کرد و افـزود: برنامه ریـزی اقتصادی 
این کشـور تـا سـال ۲۰۲۵، خودکفایـی در حوزه 
پتروپاالیشـی ها بـوده و سـرمایه گذاری های 

سـنگینی در ایـن حـوزه صـورت گرفته اسـت.
محمدرضا یارمحمدی مشاور بازرگانی بین الملل 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در این جلسـه با 

تاکید بـر اینکـه آسـیای میانـه فرصت مناسـبی 
برای تجـار ایرانـی اسـت، دلیل ایـن امـر را عدم 
ورود بسیاری از کشـورها به بازار CIS و استقبال 
مناسـب این کشـورها از تجار و فعاالن اقتصادی 

ایرانی دانسـت.
وی وجـود قرابت هـای فرهنگی طرفیـن و وجود 
روابـط مناسـب سیاسـی و اقتصـادی را ازدیگـر 
مزیت هـای حضـور در بـازار این کشـورها عنوان 

کـرد.
نماینده معاونت علمی فناوری ریاسـت جمهوری 
در توسـعه تجـاری شـرکت های دانـش بنیـان 
در حـوزه CIS افـزود: ترکیـه، سـرمایه گذاری 
زیـادی در قزاقسـتان داشـته، این در حالی اسـت 

که آمریـکا، ژاپن، چین، روسـیه و کـره نیز درحال 
ورود به بـازار ایـن کشـور هسـتند و اگر ایـران از 
این فرصـت اسـتفاده نکند رقبـای زیـادی برای 

ما وجـود دارد.
وی الزمـه رشـد پایـدار در تجـارت را صداقـت 
دانسـت و گفـت: رفتـار تجـاری مناسـب تجـار 
ایرانی در قزاقسـتان فضـای اعتماد بـه ایرانیان را 
در این کشـور ایجـاد کـرده و این فرصـت خوبی 

بـرای تجار اسـت.
در ادامـه این جلسـه فعـاالن اقتصـادی در حوزه 
محصوالت کشـاورزی، فـوالدی، خدمـات فنی 
-مهندسی، تجهیزات کشـاورزی و پتروشیمی و 
موادغذایـی راهنمایی تخصصـی دریافت کردند.

در دومین جلسه میز تجارت قزاقستان عنوان شد: 

قزاقستان کشوری امن برای حضور تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی است

سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد؛ 

ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای استان اصفهان در سال 1401 

سرپرسـت آبفـای اسـتان اصفهـان از 
ادامه آبرسـانی سـیار بـه ۳۰۵ روسـتای 
ایـن اسـتان در طول سـال جـاری خبر 

داد.
ناصر اکبری، خشکسـالی های مسـتمر 
و کاهش آبدهی منابع محلـی را از جمله 
عوامـل تأمین آب روسـتاها بـه صورت 
سـیار اعام کـرد و گفـت: از ایـن تعداد 

فقط ۱۹۵ روسـتا تحت پوشش شرکت 
آب و فاضاب اسـتان اصفهان هسـتند 
امـا ایـن شـرکت بـه لحـاظ رسـالت و 
مسـئولیت اجتماعی که بر عهـده دارد، 
آب شرب سـالم و بهداشتی مردم ساکن 
در ۱۱۰ روسـتای غیـر تحـت پوشـش 
را نیـز به صـورت سـیار تأمیـن می کند.

وی جمعیـت تحـت پوشـش آبرسـانی 

سـیار در ۳۰۵ روسـتای یـاد شـده را ۳۸ 
هزار نفـر اعـام کـرد و افـزود: ماهیانه 
به طـور میانگیـن بـا بهره گیـری از ۳۰ 
دسـتگاه تانکـر، بالـغ بـر ۲۵ هـزار متر 
مکعـب آب در ایـن روسـتاها توزیـع 

می شـود.
اکبــری در عیــن حــال افــزود: بــا 
ــه  ــش از ۳۸ درج ــه بی ــا ب ــش دم افزای
ســانتیگراد در ماه هــای مــرداد و 
شــهریور تعــداد روســتاهای تحــت 
پوشــش آبرســانی ســیار بــه ۳۵۶ 
روســتا، تعــداد تانکرهــای آبرســان 
ــع  ــم آب توزی ــتگاه و حج ــه ۶۰ دس ب
شــده بــه ۳۸ هــزار متــر مکعــب در ماه 

. ســد می ر

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش 
بـه پراکندگـی جغرافیایـی روسـتاهای 
تحـت پوشـش آبرسـانی سـیار اشـاره 
کـرد و گفت: شهرسـتان نایین بـا ۱۳۱، 
اردسـتان با ۷۳، کوهپایـه بـا ۳۹، خور و 
بیابانـک بـا ۲۳، جرقویه بـا ۲۱، بویین و 
میاندشـت با ۱۷، چادگان بـا ۱۶، فریدن 
با ۸، نطنـز با ۸، شـاهین شـهر و میمه با 
۷، تیـران بـا ۷، سـمیرم با ۳، شـهرضا با 
۲ و براآن و کـرارج با ۱ روسـتا به ترتیب 
بیشـترین روسـتاهای تحـت پوشـش 
آبرسـانی سـیار را بـه خـود اختصـاص 

داده انـد.
سرپرست آبفای استان اصفهان، فاصله 
بسیار زیاد برخی از روستاها با تاسیسات 

آبرسـانی و صعـب العبـور بودن مسـیر 
دسترسـی به آن ها را یکی دیگر از موانع 
تأمیـن آب شـرب پایـدار در مناطـق 
روسـتایی دانسـت و اظهـار امیـدواری 
کرد بـا اجـرای طرح هـای مجتمع های 
آبرسانی روستایی در سـال جاری، تعداد 
۲۰ تـا ۳۰ روسـتا در شهرسـتان های 
نایین، اردسـتان، سـمیرم و چـادگان به 

شـبکه آبرسـانی پایدار وصل شـوند.
اضافـه می شـود از مجمـوع ۱۳۰۲ 
روستای اسـتان تعداد ۹۴۹ روستا تحت 
پوشش خدمات شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان اصفهـان قـرار دارنـد کـه ۸۰۸ 
روسـتا بیـش از ۲۰ خانوار و ۱۴۱ روسـتا 

کمتـر از ۲۰ خانـوار جمعیـت دارند.
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 دریا وفایی  در چند روز گذشته ابراهیم رئیسی طی 
سخنانی درباره عوامل آشفتگی بازار و تورم و گرانی در 
بخش های مختلف کشور تاکید کرده که »علت در دولت 
قبلی است... .« اگرچه این نوع اظهاراِت مدیریتی در بین 
دولتمردان ادوار مختلف تازگی ندارد اما به زعم تعدادی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی »گفتاردرمانی 
و پاس کاری« دو نسخه منسوخ است که صرفًا باعث 
َجری تر شدن مردم می شود. فتح اله توسلی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفتگو با ما، دراین باره 
نکاتی را خطاب به همکارانش در بهارستان و سایر سکان 

داران کشور در پاستور یادآور شد که درادامه می خوانید:
• با توجه به صحبت های اخیر رئیس جمهور 
و برخی از اعضا کابینه و نمایندگان به نظر 
می رسد وضعیت اقتصادی کشور افق مطلوبی 
پیش رو ندارد و این در حالی است که کسی 
رک نمی گوید؛ به نظر شما آیا برخی دفاع 

کردن ها از اوضاع موجود قابل قبول است؟
قاطعانه می گویم خیر، نه ازاین دولت ونه دولت های 
قبلی. به صراحت اعالم می کنم که بزرگترین عامل چه 

کنم چه کنم هاِی یک ملت فقط و فقط فرمان به دستان 
آن سرزمین هستند. شوآف و نمایش های تکراری مردم 
را نه امیدوار، بلکه هر روز از اعتماد به دولت مردان دورتر 
می کند. اگرعلت گرانی و فالکت اقتصادی مملکت 
تقصیر دولت قبلی است، پس این همه مدیر و وزیر و 
معاون و نماینده برای انجام چه کاری انتخاب شده اند و 
بابتش حقوق می گیرند. آیا جز این است که یک مسئول 
وظیفه اش اعمال مدیریت صحیح و حل مشکالت است؟

• وقتی چنین عذری پذیرفتنی نیست، چه باید 
کرد؟ چه روند معیشتی و اقتصادی در انتظار 

ملت است؟
این سؤال را بدون پاسخ می گذارم چون می تواند صادقانه 

نباشد.
• حاال که قرار شد صادقانه تر پیش برویم، 
آیا خبر خوشی در سال جاری می توانیم برای 

عموم جامعه داشته باشیم؟
ببینیـد، مـن فقـط می توانـم از جانـب خـودم و نـه از 
طـرف سـایر نماینـدگان مجلس، به این سـؤال پاسـخ 
بدهـم زیـرا از عملکـرد خـودم مطمئـن هسـتم و از 

بقیـه دوسـتان خیر. قـرار بـود طبقـه محروم کشـور در 
ایـن دولـت نفـس راحتـی بکشـند امـا نـه ایـن اتفاق 
رخ داد بلکـه تنفـس بـرای سـایر اقشـار هم سـخت تر 
شـد. مدتی پیـش وزیرصمـت در یک جلسـه ای گفت 
»فالن جنس ارزان شـده و اوضـاع بازار رونـد مطلوبی 
درپیـش گرفتـه« بـه ایشـان گفتـم »خـودت زحمـت 
بکش مقداری پـول درجیبت بگـذار و بـدون همکاران 
و محافـظ و راننده و تشـکیالت و تشـریفات، با خانمت 
برو خریـدی انجام بـده. آن وقـت متوجه می شـوی که 
شـرایِط واقعی چگونه اسـت«. پس نمی شـود براساس 
برخـی داده هایی کـه ممکن اسـت بخشـی از آن غلط 
باشـد، حـرف زد. افزایـش قیمـت کاال بیـداد می کنـد، 
شـخصًا اکثراوقـات خودم مـی روم بـرای منـزل خرید 
می کنـم و شـاهدم کـه روز بـه روز وضعیت تأسـف بار 

تـر از قبل اسـت.
• پس یعنی امیدی به بهبود نیست و همچنان 

باید برای روزهای سخت تر آماده شد؟
ببینید نمی شود آنچه که هست را کتمان کرد. شما 
وقتی جایی از بدنت درد دارد و آرام و قرارت را گرفته 

که نمی توانی بگویی سالمم. وضعیت مملکت ما هم 
همین است.

• خب دولت و مجلس انقالبی و دلسوز که 
خیال مردم را ازبابت کاهش مشکالت به ویژه 
حوزه معیشت و اقتصاد راحت کرده بودند، چه 

تاثیری دارد؟
بنـده میـان دوره ای بـه مجلـس آمـدم و ایـن اراده را 
درمجلـس و دولـت می بینـم کـه می خواهنـد تـورم و 
گرانـی را کاهـش بدهنـد ولـی درسیاسـت هـا و تـاک 
تیک هـا بـه هرحـال ممکـن اسـت مشـکالتی وجـود 
داشـته باشـد. معتقدم باید دسـتگاه ها هماهنگ باشـند 
ولی از هم تعریف و تمجیـد نکنند چـون دردی از مردم 
دوا نمی شـود. یعنی من نماینده وظیفه ام نظارت اسـت، 
اگـر دولـت دارد کارش را درسـت انجـام می دهـد خب 
احسـنت دارد وظیفـه اش را انجـام می دهـد. امـا وقتی 
وظیفـه اش را درسـت انجـام نمی دهـد موظفـم که به 
وزیر تذکـر و سـؤال بدهم، حـاال می خواهد ایـن دولت 
جناب رئیسـی باشـد که دوسـتش داریم یا دولـت آقای 

روحانـی باشـد یا هـر فـرد دیگری.

که  پرده  پشت  دست های  نظرشما  به   •
همواره به اشکال گوناگون درباره اش صحبت 
می شود، ازآِن چه افرادی است؟ چرا مثاًل 
قیمت خودرو داخلی یا فالن کاالی اساسی 
به رغم مصوبات و قوانینی که اتخاذ می شود 
هیچ تغییری پیدا نمی کند و حتی افزایش هم 

می یابد؟
قطعًا شما و عموم مردم اطالعاتتان دراین باره اندک 

نیست. اجازه بدهید دراین خصوص صحبت نکنم.
• رسانه ها به مردم و مطالبات شان برای 

فشارهای معیشتی چه بگویند؟
مـن الکـی حـرف نمی زنـم، مـن خیلـی کـم حـرف 
می زنم ولـی سـعی می کنم خوب حـرف بزنـم. عرض 
کردم مشـکالت زیادی وجود دارد و یک بخشـی از آن 
به خوِد مـا برمی گـردد پس شـخصًا از رسـانه ها انتظار 
وعـده دادن بیهـوده نـدارم و به همـکاران هـم توصیه 
می کنـم بـا رسـانه و ملـت صـادق باشـند. واقعیـات را 
بگوئیـد حتی اگـر بـه کسـی بربخـورد، حداقلـش این 

اسـت کـه اعتمـاد مـردم را از دسـت نداده اید.

گونـــاگون
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 امین سریزدی  بازارهای اقتصاد هر روز پوست اندازی می کنند، این اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پوست اندازی را می شود به وضوح از برخی آمارهای منتشر شده استنباط 
کرد. اخیراً مؤسسه انجین اینسایتس آمار جالبی از نوجوانان فعال در 
حوزه رمزارزها منتشر کرده است. جالب تر اینکه برگزار کنندگان این 
نظرسنجی می گویند که موضوعاتی چون چگونگی گردش اقتصاد جهانی 
و اینکه چه کسانی روی آن تأثیرگذار هستند برای نوجوانان جالب است. 
به نظر می رسد که آنها به درک چشم اندازهای مالی عالقه مند هستند، اما 
واقعاً نمی دانند چگونه به آن دست یابند. بر اساس یک نظرسنجی جدید 
انجام شده توسط مؤسسه انجین اینسایتس تنها 27 درصد از نوجوانان 
فکر می کنند که سیاست مداران کشورهایی چون ایاالت متحده، 
اتحادیه اروپا و چین، بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی دارند. 20 درصد 

از آنها فکر می کنند که این مولتی میلیاردهای بین المللی هستند که 
بیشترین تأثیر را در اداره کشورها دارند و 19 درصد هم فکر می کنند که 
شرکت های بزرگ بیشترین تأثیر را دارند. آنان تأثیر افراد متوسط بر این 
موضوع را حدود 7 درصد و مشاغل کوچک را حدود 4 درصد می دانند. 
آمارها نشان می دهد که تنها 3 درصد از نوجوانان فکر می کنند که دست 
اندرکاران ارزهای دیجیتال و NFT ها تأثیر اصلی را در کنترل اقتصاد 
جهان در دست دارند. با این حال، نوجوانان ذهن های کامالً بازی را برای 
پذیرش ارزهای دیجیتال دارند. این موضوع به این صورت است که اگر 
آنها پول الزم برای سرمایه گذاری داشتند، اولین انتخاب آنها سهام )39 
درصد( است. در رتبه دوم نیز ارزهای دیجیتال )29 درصد( و امالک و 

مستغالت )22 درصد( قرار گرفته اند.

مؤسسه انجین اینسایتس منتشر کرد:

آمار جالب از نوجوانان فعال در حوزه رمزارزها

بر اساس انتشار یک پست در صفحۀ اینستاگرام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد: 

ایرانسل پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱

 فرهاد کلهر   مدیرعامل بیمه 
سرمد گفت: سرمد امروز به آینده 
نگاه دارد و سال 1401 سال بهتری 
برای ما خواهد بود و صنعت بیمه 
خبرهای خوشی از فعالیت های ما 

خواهد شنید.
اولین جلسه شورای مدیران این 
شرکت در سال 1401 با حضور 

معاونان و مدیران برگزار شد.
یعقوب رشنوادی در این جلسه گفت: 
سال گذشته سال پرتالطمی برای 
سرمد بود که تجارب زیادی برای همه 
ما به همراه داشت. سرمد نشان داد 
که یک شرکت مقتدر است و امروز 
پرصالبت از مشکالت عبور کرده 
است. وی افزود: سرمد امروز به آینده 
نگاه دارد و سال 1401 سال بهتری 
برای ما خواهد بود و صنعت بیمه 
خبرهای خوشی از فعالیت های ما 
خواهد شنید. با تغییر و تحولی که 
پربازدهی  بسیار  سال  داشته ایم 
پیش رو داریم. رشنوادی به تغییر نگاه 
افکار عمومی به برند سرمد هم اشاره 
کرد و گفت: تصویر شرکت در افکار 
عمومی بهتر شده و شرایط سرمد به 
کلی تغییر کرده است. امروز با همت و 
تالش مجموعه مدیران و کارکنان، در 
افکار عمومی به نحو خوبی با خدمات 

و اقدامات موثرمان شناخته شده ایم.
درباره  سرمد  بیمه  مدیرعامل 
برنامه های این شرکت در سال 1401 
نیز گفت: سال جدید را با یک برنامه 
جدی و جامع آغاز کرده ایم و به ویژه 
در حوزه شعب دستور کار روشنی 
داریم که باید آن را محقق کنیم، چرا 
که تقویت شبکه فروش یکی از اهداف 

اصلی ما خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بیمه گذاران بزرگ 
سرمد، از دیگر نکاتی بود که رشنوادی 
به آن اشاره کرد و افزود: در کنار جذب 
بیمه گذاران بزرگی همچون سازمان 
تأمین اجتماعی که در روزهای پایانی 
سال 1400 به جمع مشتریان ما اضافه 
شد، باید از ظرفیت این بیمه گذاران به 
خوبی بهره ببریم، چراکه پتانسیل های 
بزرگی در مجموعه های مانند بانک 
تأمین  سازمان  ایران،  صادرات 
اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، جهاد دانشگاهی و... وجود دارد 
که مغفول مانده است. وی ترمیم 
ساختار مالی شرکت و مولدسازی 
دارایی ها، حفظ پرتفوی شرکت و 
افزایش آن از طریق خرده فروشی، 
تقویت شبکه فروش، اصالح ساختار 
سازمانی و سرمایه انسانی شرکت، 
افزایش سهم فروش آنالین و استفاده 
از کسب وکارهای دیجیتال و تقویت 
برند و هویت شرکت را از دیگر 
برنامه های مهم سال 1401 برشمرد.

رشنوادی افزود: بیمه سرمد، قابلیت 
و ظرفیت سرآمدی را در صنعت 
بیمه کشور دارد و باید با استفاده از 
تجربه های سال های اخیر خود این 
مهم را محقق کند. در ادامه این جلسه 
معاونان و مدیران سرمد، با نگاهی 
به عملکرد سال گذشته، برنامه های 
خود را برای سال جدید تشریح کرده 

و مورد بررسی قرار دادند.
هم چنین در پایان جلسه، از روح اله 
بیمه های  فنی  معاون  عظیمی 
زندگی، ناهید شاکری مدیر بیمه های 
مهندسی و انرژی، مسعود صحرابانی 
مدیر بازاریابی و فروش بیمه های 
زندگی و حسن پورحسینی مدیر 
و  باربری  آتش سوزی،  بیمه های 
خاص، به عنوان مدیران برتر در حوزه 
آموزش کارکنان و نمایندگان شرکت 

قدردانی شد.

بیمه
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تاکید بر پنج محور اصلی در 
برنامه استراتژیک شرکت

سال ۱۴۰۱ بیمه سرمد از سوی 
مدیرعامل تشریح شد:

در گفت و گو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

صداقت با مردم و رسانه ها چاره بازگشت اعتماد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، آمار اقدامات 
اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی 
طی فروردین 1401 را منتشر کرد و بر این اساس، 
ایرانسل، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در 

نخستین ماه نخستین سال قرن جدید است.
عیسی زارع پور، با انتشار یک پست در صفحۀ خود 
در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در 

توسعۀ ارتباطات روستایی در استان های مختلف 
ایران، از اول تا 22 فروردین 1401 را منتشر کرد.

بر این اساس، از مجموع 3۶ روستای باالی 20 
خانوار در 11 استان، دسترسی 2۵ روستا به شبکۀ 
ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل 
برقرار شده است. در این میان، 11 روستا در استان 
آذربایجان شرقی، 7 روستا در آذربایجان غربی، یک 

روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک 
روستا در خراسان رضوی، یک روستا در سیستان و 
بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار 
دارند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این پست 
اینستاگرامی، تأکید کرده است: »کار همکاران ما 
در وزارت ارتباطات تعطیل بردار نیست حتی در 
تعطیالت نوروز. باید به عهدمان در اتصال تمامی 
روستاهای باالی 20خانوار کشور به شبکه ملی 
اطالعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است 
و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم 
داریم. ان شاءاهلل پیش روستاییان عزیز روسفید 
خواهیم شد.« ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت 
پرسرعت روستایی، طی سال های اخیر توانسته 
است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن 
در روستاهای باالی 20 خانوار کشور به شبکۀ 
ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص 
در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 

کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.
پیش از این، در روز 3 بهمن 1400 و در »آیین 
رونمایی از اتصال 1000 روستای باالی 20 خانوار 

کشور به شبکه ملی اطالعات« با حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل ایرانسل، 
دکتر زارع پور با تشکر از دکتر بیژن عباسی آرند 
مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در 
راه اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار 
فعاالنه ایفای نقش کرده اند، گفت: »زحمت اصلی 
در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت 
پرسرعت را این عزیزان می کشند.« در این مراسم، 
سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک 
غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به 
نمایندگی از 2۵0 سایت ارتباطی روستایی ایرانسل 
افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی 

اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.
در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات 
اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که 14 دی 
1400 منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائه دهندۀ 
5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد 
دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم 14 روستا 
در استان های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع 32 روستا 
در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی 

کشور بود.
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 9 آذر 
1400، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل 
و افتتاح آنالین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل 
در روستای »آغوز دره« شهرستان گلوگاه استان 
مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای 
باالی 20 خانوار به شبکۀ ملی اطالعات، گفته بود: 
باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد 
شده که پایان سال 1401 است، با کمک شما 
راه اندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط 
فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره 
خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا 
کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقدامات 
تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با 

سرعت ادامه یابد.
بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این 
مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در 
بخش شبکه ملی اطالعات و پروژه توسعه ارتباطات 
روستایی )USO( می دانیم و تالش می کنیم هر 
روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و 

آن را بر اساس برنامه زمان بندی پیش ببریم.

جلسـه بررسـی مسـائل مالیاتـی از قبیـل 
اسـترداد مالیات هـای ارزش افـزوده سـال 
گذشـته و بروزرسـانی اطالعـات دهیاری ها و 
شوراهای شهرسـتان لنجان با موضوع قوانین 
و مقررارت مالیاتـی و تکالیف مالیاتی ایشـان 
بـا حضـور رئیـس امـور حسابرسـی مالیاتـی 

شهرسـتان لنجـان برگـزار شـد. 

جلسـه کارگروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید 
شهرسـتان فالورجـان با ریاسـت، سرپرسـت 
فرمانداری شهرسـتان و مدیرکل امور مالیاتی 
اسـتان اصفهـان و جمعـی از نماینـدگان و 
مدیـران واحدهـای تولیـدی در فرمانـداری 

شهرسـتان فالورجـان برگـزار شـد.

جلسه تبیین مباحث 
مالیاتی شهرستان لنجان

کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرستان 

فالورجان
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