
I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان دوشنبه| 1٣ تیر 1401| 4  جوالی  2022 |  4 ذوالحجه 144٣ | سال سوم| شماره 1094|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

6

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا کشور هشدارداد:

کمبود آب اصفهان حدود ۵ مترمکعب بر ثانیه

10 Exercises 
To Fuel 
Creative 
Thinking
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آب رسانی تانکری به 300 روستای استان
6

بـدون تردیـد فنـاوری اطالعـات موتـور محرک  
توسعه مدیریت شهری و روستایی کشـور در آینده 
اسـت کـه بایـد بـرای آن برنامه ریـزی مطلـوب و 
مناسب از سوی تمامی دسـتگاه های مرتبط انجام 
شـود و رسـیدن به یک تفاهم و زبان مشـترک در 
همه سـطوح به منظـور فراهـم کردن بسـترهای 
توسـعه در بخش فناوری اطالعات در شهرداری ها 
و دهیاری ها بسیار ضروری اسـت و باید در اولویت 
کاری باشـد. تحقـق اصولـی شـهر هوشـمند و 
هوشمند سـازی شـهرها و شـهرداری الکترونیک 

باید همواره از اولویت های اصلی مدیریت شـهری 
باشـد و انتظار می رود شـهرداری ها در کنـار توجه 
بـه توسـعه زیرسـاخت ها بـه موضـوع هوشـمند 
سـازی شـهرها توجـه مضاعفی کننـد. درواقـع از 
یاد نبریم کـه فناوری اطالعـات در فرایند توسـعه 
شـهری و ارتقـای جایـگاه مدیریـت شـهری در 
نظـام اداری و اجرایـی کشـور و رفاه شـهروندان از 
بخش های پیشـران محسوب می شـود و چنانچه 
در مدیریـت شـهری بـه ابعـاد گوناگـون فنـاوری 
اطالعـات توجه الزم صورت گیرد، مسـیر توسـعه 

شـهری با سـرعت بیشـتری ادامـه خواهـد یافت 
و شـاهد تحـوالت بزرگـی در شـهر و شـهرداری 
خواهیـم بـود. ایـن مـوارد در حالـی اسـت کـه در 
عرصـه مدیریت شـهری هم اسـتقرار شـهرداری 
الکترونیـک و تحقق شـهرهای هوشـمند باهدف 
دسترسی آسان و لحظه ای شهروندان و سازمان ها 
بـه انـواع خدمـات مدیریـت شـهری و همچنیـن 
باهدف ارائه خدمات ارزان تـر و باکیفیت بهتری در 
اولویـت بوده اسـت ولـی تا رسـیدن به نقطـه ایده 

آل فاصله داریـم.

دکتر زهره رجبی
سرمقالـــه
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هوشمند سازی خدمات شهری بن مایه شهروند مدرن
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 نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی:

امضاهای طالیی را با چه راهکاری می توان 
از رونق انداخت؟

هشدار نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی:

  مراقب رفتارهای
»دشمن شاد کن« باشید!

وزارت صمت اعالم کرد: حذف خرید خودرو با قرعه کشی برای همیشه

 وزیر جاده
وعده ها می تازد 

٣
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یک باستان شناس و متخصص میراث فرهنگی مطرح کرد:

 اصفهان مرکز تبادالت
اجتماعی و فرهنگی

چهره روز

شهردار درباره سامانه »توسعه هوشمند شهر« مطرح کرد:

 انقالب اداری
در شهرداری اصفهان
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 مریم یادگاری  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 
اینکه ۸۶ درصد مساحت استان با کم آبی و خشکسالی مواجه است، 
گفت: حدود ۲۷ دشت از ۳۵ دشت استان تحت تأثیر فرونشست زمین 
به دلیل خشکسالی و برداشت بی رویه آب های زیرزمینی قرار دارد که از 

اثرات سوء آن خیزش کانون های گرد و غبار است.

منبع: ایرنا

 تجدید آگهى مناقصه عمومى
شهردارى زرین شهر به استناد موافقتنامه 084 ص 1502002 خود در نظر دارد اجراى عملیات زیرسازى 
و روکش آسفالت معابر سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 12/000/000/000 ریال (شامل مصالح و دستمزد) از 
محل اعتبارات عمومى دولت از طریق مناقصه عمومى و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به شماره مناقصه 2001093283000005 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل

 مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیتشر از تاریخ انتشار تا ساعت 16 مورخ 1401/4/20 به 
سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

حسین اسماعیلى احمدى- شهردار زرین شهرشناسه: 1346135

شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/13 مى باشد.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر 
بانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزى 

بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمى باشد).

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22.
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401/05/08 .

- زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/09 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
دور نویس: 03152624181 تلفن:  03152630161-5   

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768

  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

شماره و تاریخ ردیف
مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار (ریال)

نحوه پرداخت گواهینامه صالحیت

1

مناقصه 
1401/3367/ص 
مورخ 1401/04/11 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000005

تهیه مصالح و احداث 
شبکه برق هوایى 

20کیلوولت و روشنایى 
برزن دیار شهر جدید 
فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و شصت 
و هفتمین جلسه هیئت 
مدیره شرکت عمران  
شهر جدید فوالدشهر

 54,371,558,344 
ریال بر اساس فهرست 
بهاء ابنیه، تأسیسات 
برقى، خطوط هوایى 
انتقال و فوق توزیع 
نیروى برق و توزیع 

نیروى الکتریکى (برق) 
سال 1401

 2,718,577,917
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش  نیرو 
از سازمان برنامه و 

بودجه 
( سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق)

پرداخت حداقل چهل 
درصد از مبالغ ناخالص 

صورت وضعیت هاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با 

اراضى یا واحدهاى موجود 
با کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 

مابقى به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

2

مناقصه 
1401/3368/ص 
مورخ 1401/04/11 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000006

تهیه مصالح و اجراى 
کلیه عملیات مدرسه 
15 کالسه فرهنگ 6 

شهر جدید فوالدشهر به 
استناد مصوبات نهصد 
و هفتاد و یکمین جلسه 

هیئت مدیره شرکت 
عمران  شهر جدید 

فوالدشهر

 178,773,147,803
ریال بر اساس فهرست 
بهاى ابنیه، تأسیسات 
مکانیکى، تأسیسات 

برقى، پست هاى 
انتقال و فوق توزیع 
نیروى برق و توزیع 

نیروى الکتریکى (برق) 
سال 1401 

 8,938,657,390
ریال

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش  

ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه 
و بودجه ( سازمان 

مدیریت
 و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل 
سى و پنج درصد از 

مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت هاى تأیید شده 
از طریق تهاتر با اراضى 
یا واحدهاى موجود با 

کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 

مابقى به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

فراخوان مناقصه عمومى ردیف 1، یک مرحله اى 
و ردیف 2 همزمان  با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

      روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهى جذب نیرو
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست 
مى گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 22 تیرماه به واحد منابع انســانى این شرکت به آدرس: اصفهان، پلیس راه 
شاهین شهر، کیلومتر 9 جاده علویجه مراجعه و یا در ساعات ادارى با شماره 33804333-031 و 09138860194 تماس حاصل و یا رزومه خود را 

به پست الکترونیک masoud.mohammadi.zagros@gmail.com   ارسال نمایند.

توضیحاتتحصیالتجنسیتتعداد نیروعنوان شغلىردیف

1 نفرراننده  پایه یک حمل شیر1

دیپلم - مرد
فوق دیپلم

داراى کارت پایان خدمت 
حداقل سه سال سابقه مرتبط
داراى سالمت جسمانى الزم

ترجیحا متاهل 
حدکثر 35 سال سن(در صورت داشتن سابقه 

مرتبط، میزان سابقه به حداکثر سن مجاز متقاضیان 
اضافه خواهد شد)

6 نفرکارگر دامدارى 2

نوبت اول

نوبت اول

شناسه آگهى: 1346144



در شـــهر

Isfahan News
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مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهان 
گفت: ذخیـره دو گروه خونـی O منفی 
و AB منفـی در اصفهـان بـه سـه روز 
کاهش یافتـه و نیازمند به اهـدای خون 

در این دو گـروه خونی هسـتیم.
علــی فتوحــی در گفت وگــو بــا 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه خبرن
وضعیــت اهــدای خــون در اســتان 
اصفهــان اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
طــی ســه مــاه نخســت امســال شــاهد 
افزایــش ۱۱.۹ درصــدی اهــدای خــون 

در اســتان اصفهــان بوده ایــم.
وی افــزود: در ســه مــاه امســال توزیــع 
پالکــت رنــدوم ۹ درصــد و تولیــد 
پالکــت آفرزیــس ۱۴ درصــد افزایــش 

ــت. ــته اس داش
• اهــدای ۳۶ هــزار و ۸۰۴ واحد 

خــون در ســه ماه امســال
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان 
ــه اینکــه در ســه  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
مــاه امســال ۴۴ هــزار و ۷۳۴ نفــر برای 
ــد، ادامه  اهــدای خــون مراجعــه کرده ان
ــر  ــزار و ۸۰۴ نف ــداد ۳۶ ه ــن تع داد: از ای

ــدند. ــون ش ــدای خ ــه اه ــق ب موف
وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن سـنی 
مراجعـه کننـدگان بـرای اهـدای خون 
در اسـتان اصفهان افراد ۳۰ تا ۴۵ سـال 
اسـت، تصریح کرد: این در حالی اسـت 
که اهدای خـون از گروه سـنی ۱۸ تا ۶۵ 
سـال انجام می شـود؛ فرهنگسـازی در 
زمینه مشـارکت جوانـان و بانـوان برای 

اهدای خـون در دسـتور کار اسـت.
ــه در  ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام فتوح
حــال حاضــر: ذخیــره دو گــروه خونــی 
ــان  ــی در اصفه ــی و AB منف O منف
بــه ســه روز کاهــش یافتــه و نیــاز 
ــروه  ــن دو گ ــون در ای ــدای خ ــه اه ب
خونــی هســتیم، گفــت: ذخیــره دیگــر 

گروه هــای خونــی ۸.۵ روز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نیــاز بیمارســتان ها 
ــد  ــت و بای ــاوت اس ــت متف ــه پالک ب
ــی  ــره گروه هــای خون ــه ذخی نســبت ب
ــان  ــزود: زم ــیم، اف ــته باش ــه داش توج
ــا  ــه ت ــز س ــت نی ــر پالک ــداری ه نگه

ــت. ــج روز اس پن
ــز اهــدای خون  • توســعه مراک

ــت ــتور کار اس اصفهان در دس
مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکـه در حـال حاضر سـه اهدا 
کننـده گـروه خونی نـادر از جملـه گروه 
خونـی بمبئـی در اصفهـان ثبت شـده 
اسـت، افـزود: اطالعـات ایـن سـه نفر 
اهدا کننـده را ذخیره داریم تـا در صورت 

نیـاز آنهـا را فراخـوان کنیم.
وی با بیان اینکه توسـعه مراکـز اهدای 
خون در دسـتور کار اسـت، ادامـه داد: در 
ایـن زمینـه پیگیـری اعتبـارات دولتی 
بـرای تأمین زمیـن برای سـاخت مرکز 

اهدای خـون در دسـتور کار اسـت.
فتوحی گفت: سـعی داریم بـا همکاری 
خیران توسـعه مراکز اهدای خـون را در 

سطح اسـتان دنبال کنیم.
• ممنوعیــت اهــدای خــون 
معتــادان صنعتــی و تزریقی هــا

وی در خصـوص دریافت خـون از افراد 
معتاد نیز گفـت: امـکان دریافـت خون 
از مصرف کنندگان مواد مخدر سـنتی را 
داریم اما مصـرف کنندگان مـواد مخدر 
صنعتی و تزریـق کنندگان مـواد مخدر 

از اهـدای خون معاف هسـتند.

آمار اهدای خون 
افزایش یافت

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان 
خبر داد؛

حسـین ربانـی در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنـا افزود: نخسـتین جشـنواره 
موفقیت های پژوهشـی و فناورانه سرآمدان علمی و مسـتعدان برتر استان 
اصفهان با عنوان »دسـتاورد« در سـال جاری توسـط بنیاد نخبگان برگزار 
می شـود و افرادی کـه تاکنون از تسـهیالت پژوهشـی این بنیاد اسـتفاده 

کرده انـد می تواننـد در آن شـرکت کنند.
وی با بیـان اینکـه زمـان پیش بینـی شـده بـرای برگـزاری این رویـداد، 
اواخر شـهریور امسـال اسـت، اظهار داشـت: این جشـنواره امسـال برای 
نخسـتین بار و بصورت آزمایشـی در اصفهان برگزار می شـود و در صورتی 
که تجربه موفقی داشـته باشـد در سـال های آینده در سـایر اسـتان ها نیز 

برگـزار خواهد شـد.
ربانـی توضیـح داد: نخبـگان و مسـتعدان علمی برتر که سـال گذشـته از 
تسـهیالت بنیاد نخبـگان اسـتان اصفهـان اسـتفاده کرده انـد، می توانند 
دستاوردهای فعالیت های علمی، پژوهشـی و فناورانه خود را در قالب های 
گوناگـون ماننـد پوسـتر، فیلـم کوتـاه، کتـاب، مقالـه، پایان نامـه و طـرح 
پژوهشـی در ایـن جشـنواره ارائه کننـد و بـه آثار برگزیـده جوایـزی مانند 

اعتبـار پژوهانـه اعطا می شـود.
وی با اشـاره به اینکه حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان سـال گذشته از تسهیالت 
پژوهشـی بنیاد نخبگان اسـتان اصفهان ماننـد طرح های شـهید وزوایی، 
شـهید احمدی روشـن، شـهید بابایی، شـهید چمـران و کاظمی آشـتیانی 
اسـتفاده کردند و انتظـار می روند که آنها در جشـنواره دسـتاورد، گزارشـی 
از فعالیت هـای خـود ارائـه کننـد، افـزود: آخرین فرصـت ارسـال گزارش 

فعالیت هـا پایـان تیر جاری اسـت.
رئیس بنیـاد نخبـگان اسـتان اصفهان خاطرنشـان کـرد: به طـور معمول 
مشموالن تسـهیالت پژوهشـی بنیاد نخبگان در زمان حاضر دانشجویان 
برتـر و اسـتادان هسـتند هرچند مقـرر اسـت از امسـال دامنه افـراد تحت 
پوشـش گسـترش یابد و برنامه ریزی هایی برای دانش آمـوزان و طلبه ها 

نیز در حـال انجام اسـت.
ربانـی با بیـان اینکـه نخبـگان و مسـتعدان علمـی برتـر پـس از دریافت 
تسـهیالت بنیاد نخبگان بطـور یکنواخـت مـورد ارزیابی قـرار می گیرند، 
تصریح کرد: یکی از نکاتی که از سـوی دریافت کنندگان تسـهیالت بنیاد 
نخبگان مطرح می شـود این اسـت که ارتباط آنهـا با بنیاد پـس از دریافت 
تسـهیالت، کاهش می یابد درحالیکـه آن ها انتظـار دارند که بنیاد بیشـتر 

در جریـان فعالیت هـا و میزان پیشـرفت کار آنها قـرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم شـبکه سـازی بیـن نخبـگان به منظور آگاهـی آنها از 
فعالیت علمی و پژوهشـی همدیگر، افزود: همچنین با این شـبکه سـازی، 
بنیـاد نخبگان نیز بیشـتر و بهتـر در جریان مسـائل آنها قرار می گیـرد و به 

آنها بـرای پیشـبرد طرح ها کمـک می کند.
ربانی یکـی از مباحـث مهم دربـاره نخبـگان را مانـدگاری آنها دانسـت و 
تصریـح کـرد: نخبـگان نبایـد پـس از شناسـایی و دریافت تسـهیالت به 
نوعی رهـا شـوند بلکه باید بـا همراهـی و هدایت به سـمت شـرکت های 

دانـش بنیان بـه ثمردهی بیشـتری برسـند. 
تاکنون حدود سـه هـزار نُخبه در اسـتان اصفهـان زیر پوشـش حمایت ها 

و تسـهیالت بنیاد نخبـگان قـرار گرفته اند.

رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهــان 
ــنواره  ــتین جش ــزاری نخس ــدف از برگ ــت: ه گف
»دســتاورد« گردهمایــی هدفمنــد و شبکه ســازی 
بیــن نخبــگان و مســتعدان علمــی برتــر اســتان 

ــت. اس

شبکه سازی بین نخبگان اصفهان

رئیس بنیاد نخبگان استان هدف برگزاری 
جشنواره »دستاورد« را تشریح کرد:

خبر اول

شیوا زند  ناصر نوروز زاده چگینی 
گفت: وجود زاینده رود هم از نظر 
فیزیکی و هم از نظر آب و هوایی بر 
اصفهان تاثیرگذاشته است. اصفهان 
رفت وآمدهای  و  جمعیتی  مرکز 
اقتصادی و مرکز تبادالت اجتماعی 
و فرهنگی بوده و زاینده رود نقش 
هماهنگ کننده شرایط زندگی در اقلیم 
اصفهان از مبنای اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی را دارد.
ناصر نوروز زاده چگینی، باستان شناس 
و متخصص میراث فرهنگی، عصر 
پنجشنبه در پنجمین نشست از سلسله 
نشست های بررسی ارتباط متقابل 
فرهنگ عامه و گستره های اجتماعی 
»شیوه ما مردمان« با موضوع اقلیم 
اصفهان اظهار داشت: اقلیم یک معنای 
اولیه آب و هوایی دارد. در واقع اقلیم به 
یک مدت زمانی از سازگاری آب و هوا 
در یک منطقه معین یا قلمرو سرزمینی 
است. عوارض آب وهوا در یک منطقه 
یک امر تاریخی است یعنی سال ها 
ادامه داشته و می تواند سال های سال 
نیز ادامه یابد. اقلیم تغییر نمی کند مگر 
اینکه در شاخص های تشکیل این 
اقلیم یعنی دما، فشار، رطوبت، باران و 
باد تغییرات حاصل شود در نتیجه آن 
اقلیم تغییر می کند. باید توجه داشت 
که این تغییرات یک شبه رخ نمی دهد و 

مستلزم زمان بسیاری است.
وی افزود: اقلیم به معنی یک واحد 
هوای  و  آب  با  معین  جغرافیایی 
مشخص هم هست. برای مثال گفته 
می شود کره زمین تا خط استوا تا قطب 
۷ مدار وجود دارد که هر کدام از آن ها 
یک اقلیم نامیده می شود و شرایط 
آب وهوایی خاصی هم دارد. این شرایط 
که در طبیعت رخ می دهد و اقلیمی را به 
وجود می آورد، می تواند در زندگی انسان 
و تعامالت او با سرزمین هم رخ بدهد که 
در نتیجه آن، انسان های دارای اقلیمی 
می شوند که متخصص به همان منطقه 
بوده که برای مثال ویژگی های رفتاری 
مشترکی بین مردمان اصفهان وجود 
دارد که با مردمان خوزستان متفاوت 

است.
این عضو موسسه فرهنگی ایکوموس 
ایران گفت: طی سال های اخیر بخش 
توده و کالهک قطب در اثر تغییرات 
اقلیمی ذوب شده و چون یخ گرمای 
کمی را در حال انجماد جذب می کند، 

با ذوب شدن این کالهک گرمای 
بیشتری توسط قطب جذب شده و 
توده های یخی را از زیر ذوب می کند. 
ذوب این یخچال های طبیعی تبعات 
بسیاری را برای کره زمین به دنبال 

خواهد داشت.
نوروز زاده چگینی گفت: از سال های 
2۰۱۶ تا 2۰۱۹، کره زمین موج مهیبی 
از گرما را تجربه کردند و آتش سوزی ها 
مختلفی را هم شاهد بودند. آب وهوا 
یک سیستم متغیر و عصبانی است. 
تغییر در یک محوطه می تواند تغییرات 
زیادی را در یک حوزه آب و هوایی 
باعث شود. تابش شدید خورشید باعث 
شده از دهه ۱۸۵۰ یک درجه به گرمای 
کره زمین اضافه شود. اقلیم در مناطق 
مختلف کره خاکی هم از طریق عرض 
جغرافیایی قابل شناسایی است و هم از 
طریق ارتفاع از سطح دریا. ایران هم 
یک فالت مرتفع است و بنابراین ارتفاع 

در اقلیم آن نقش دارد.
وی ادامه داد: عرض جغرافیایی ایران 
زیاد بوده و در عرض جغرافیایی معتدل و 
گرم قرار گرفته است. طی دهه های اخیر 
این مدار گرم معتدله شمالی، خود را به 
سمت باال کشانده و آب وهوای معتدل 
شمالی را به آب وهوای گرم تبدیل کرده 
است. برای اقلیم ایران بخش های 
مختلفی دارد. بخش های مرکزی ایران 
که شامل کویر مرکزی و کویر لوت 
است و دامنه های جنوبی رشته کوه البرز 
و نقاط شرقی رشته کوه زاگرس، منطقه 
خشک و کم آبی است. اگر رودخانه 
کنیم، هیچ  را مستثنی  زاینده رود 
رودخانه مهم دیگری در این منطقه 
جاری نیست. تمام مناطق غربی ایران 
و نواحی کوهستانی البرز جزو مناطق 
سرد و کوهستانی است. منطقه سواحل 
جنوبی دریای خزر آب وهوای معتدل 
و منطقه گرم و مرطوب در کناره های 
خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد. 
این باستان شناس و متخصص میراث 
فرهنگی افزود: منطقه اصفهان به 
عنوان یکی از بزرگترین پهنه اقلیمی 
در ایران که از یک سمت دارای آب و 
هوای گرم و خشک در بخش شرقی 
این استان است و آب وهوای سرد 
کوهستانی را در بخش غربی دارد. خود 
اصفهان در میانگی بین کوهستان و 
دشت واقع شده است؛ یعنی از قسمت 
شرقی رو به کویر داریم و از سمت غرب 

به کوهستان می رسیم. منطقه شرقی 
خشک و کویری است درحالی که 
بخش غربی پربارش است. بنابراین 
اقلیم اصفهان از نظر طبیعی دارای دو 
بخش متفاوت است و در واقع این دو 
بخش متفاوت را به هم بافته است. 
منطقه شوشتر نیز مشابه اصفهان در 
جایی قرار گرفته است که کوهستان به 
اتمام می رسد و به بخش مسطح جنوبی 
متصل می شود. نوروز زاده چگینی 
گفت: زاینده رود یک مسیر شرقی 
غربی دارد که از این طریق نیز اصفهان 
را به دو قسمت تبدیل کرده بنابراین 
وجود زاینده رود هم از نظر فیزیکی 
و هم از نظر آب و هوایی بر اصفهان 
تاثیرگذاشته است. اصفهان مرکز 
جمعیتی و رفت وآمدهای اقتصادی 
و مرکز تبادالت اجتماعی و فرهنگی 
است در نتیجه نقش هماهنگ کننده 
شرایط زندگی در اقلیم اصفهان از مبنای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود 
دارد. به همین دالیل مردم شهرهای 
مختلف را از یکدیگر متمایز می کنیم. 
در پهنه سرزمینی اصفهان از یک سو 
با اقلیم آب وهوایی و از سوی دیگر با 
اقلیم فرهنگی مواجه هستیم. باید توجه 
داشت که توانمندی ها و ویژگی مردمان 
می تواند در کیفیت بهره برداری از این 
پهنه تأثیر بگذارد و ماحصل آن تاریخ 
روایی و فرهنگی هر بخش از اقلیم های 
موجود در ایران شود. وی بیان داشت: 
امروزه اصفهان همانند بسیاری از نقاط 

دنیا و کشور دچار مشکالتی است که از 
یک سو به دلیل تغییرات اقلیمی و از 
سوی دیگر بی توجهی نسبت به موجود 
سرزمینشان از طریق افرادی که در آن 
زندگی می کنند، ایجاد شده است. کم 
آب طبیعی سرزمین اصفهان از قبل 
یعنی قبل از صفویه هم وجود داشته 
است. طرح تونل کوهرنگ از دوران 
صفویه وجود داشته است. از طرف 
دیگر ما طی سال های ۱۳۴۰ تاکنون 
صنایع بسیاری را در اصفهان ایجاد 
کرده ایم. امروز بزرگترین منطقه صنعتی 
کشور اصفهان است و بیشترین تولید 
غیرنفتی را دارد. همین مسیر باعث شده 
که جمعیت زیادی در این بخش ساکن 
شود. این باستان شناس گفت: اصفهان 
سهم بزرگی از کشت آبی کشور دارد. 
در چنینی شرایطی رودخانه زاینده رود 
باید جوابگوی زندگی شهری، صنایع 
و کشاورزی باشد در حالی که قادر به 
چنین کاری نیست. اصفهان نقش 
مدیریت بارزی در مدیریت کشور طی 
۵۰۰ سال گذشته داشته است به همین 
دلیل مردم این شهر توان حل مشکل 
زاینده رود را دارند. راه حل های احساسی 
این مشکل را حل نمی کند. زاینده رود 
متعلق به همه مردمی است که در این 
ناحیه ساکن هستند. اینکه آب زاینده رود 
را به مناطق مختلف کشور انتقال دهیم، 
تبعاتی دارد که باید به این تبعات به ویژه 
در شرایطی که دچار تغییرات اقلیمی 

هستیم توجه داشته باشیم.

نوروز زاده چگینی اظهار داشت: 
اصفهان یک حوزه سرزمینی دارای 
اقلیم آب و هوایی مشخص است که 
داشته های معینی دارد. اصفهان دارای 
اقلیم هنر، معماری و تولیدات فرهنگی 
است. طبعًا اصفهانی ها باید برای 
دستیابی به توسعه پایدار، تغییراتی در 
شیوه تولید و مصرف خود انجام بدهند. 
اگر تغییری در این شرایط پدید نیاید، 
مشکالت موجود فزاینده خواهد شد 
و ما را به سر منزل مقصود نمی رساند 
و باعث می شود، اقلیم فرهنگی چند 

صدساله اصفهان را از دست بدهیم.
وی با اشاره به پدیده فرونشست گفت: 
این مسئله در سطح اول، فرهنگ 
اصفهان را تهدید می کند. اصفهان 
بدون این فرهنگ مشکالت بسیار 
شدیدی خواهد داشت. اصفهانی ها 
و حتی کسانی که خارج از این شهر 
هستند، برای حفظ این مجموعه متعهد 
هستند؛ حفظ اقلیم اصفهان یک وظیفه 
ملی است. نوروززاده چگینی با تشریح 
وضعیت اقلیمی اصفهان و ویژگی های 
جغرافیایی آن طی دوران مختلف 
خاطرنشان کرد: وجود تخت فوالد در 
کنار سایر آثار فرهنگی موجود، نشان 
از ارزش و توان فرهنگی اقلیم اصفهان 
دارد. ساکنان امروز شهر خاموشان 
روزی در توسعه شهر و منطقه اصفهان 
سهیم بوده اند. این موارد نشان می دهد 
اصفهان همواره می تواند مانند رودخانه 

خود زاینده باشد.

اصفهان مرکز تبادالت اجتماعی و فرهنگی
یک باستان شناس و متخصص میراث فرهنگی مطرح کرد:
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نمایشـگاه »دلبر که جـان فرسـود از او« در گالـری نقش خانه افتتاح شـد و 
تـا پانزدهم تیرمـاه ادامه خواهد داشـت.

نمایشـگاه »دلبـر کـه جـان فرسـود از او« بـا همـکاری خ انـه کاریکاتـور 
اصفهان و مؤسسـه سـالمت روان طوبـی، بـا محوریت موضوع »عشـق و 
محبـت« در گالـری نقش خانـه همزمان بـا هفتـه ازدواج و سـالروز ازدواج 
حضرت علـی )ع( و حضـرت فاطمـه )س( در گالـری نقش خانه گشـایش 

یافـت.
این نمایشـگاه محصـول محتـوای یـک دوره کارگاه آموزشـی-تحلیلی با 

حضـور دو نفـر از اسـتادان مربوطـه و هنرمندان خانـه کاریکاتـور اصفهان 
اسـت. این نمایشـگاه شـامل ۳۷ اثر کاریکاتـور، گرافیک، تصویرسـازی و 

طنـز از 2۰ هنرمند بـوده و ابعـاد آثار و تکنیـک آن ها آزاد اسـت.
علـی اسـدی، جمال الدیـن اعتباریـان، سـمانه جانقربـان، رؤیـا جمـی، 
محمدعلی خوشـکام، منصوره دهقانی، الهام دزفولیان، رضـا رحیمی، فریبا 
زمانی، ندا زمانی، سـعید شـعبانی، امیرمالک صالحی، نسـیم صالحی، هما 
عبدلـی، ریحانه کریمیان، سـمانه محمـودی، عالیه مظاهـری، محمدجواد 
مولـودی، مطهره ناسـخیان و نگین نقیـه هنرمندان این مجموعه هسـتند.

هنرمنـدان در طـول برگـزاری ایـن کارگاه ها، عـالوه بر دریافـت محتوای 
آموزشـی بـه خلق آثـار هنـری نیـز می پردازند.

آئین گشـایش این نمایشـگاه، پنجشـنبه »نهم تیرماه ۱۴۰۱« سـاعت ۱۷ 
تـا ۱۹ در گالـری نقش خانـه )خیابـان آمـادگاه، حوزه هنـری( برگزارشـد و 
این نمایشـگاه تـا پانزدهـم تیرمـاه جهت بازدیـد عمـوم ادامه خواهـد بود.

گفتنـی اسـت، نشسـت هایی بـا حضـور هنرمنـدان و متخصصـان مباحث 
انسان شناسـی و روانشناسـی به عنـوان ویـژه برنامه هـای جنبـی ایـن 

نمایشـگاه برگـزار خواهـد شـد.

نمایشگاه »دلبر که جان 
فرسود از او« برپاست

تا پانزدهم تیرماه در گالری نقش خانه؛

خبر روز
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با وجود مشاهده 
مواردی از بیماری وبا در کردستان تاکنون موردی از این بیماری 

در استان اصفهان مشاهده نشده است.
پژمان عقدک سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به شناسایی وبا 
در کشور اظهار داشت: وبا در کردستان عراق شیوع پیدا کرد و 
بعد به کردستان ایران منتقل شد که ۳۰ مورد شناسایی شد که از 
این تعداد 2۳ مورد در مریوان و مابقی در سنندج و سایر شهرهای 

کردستان است.
وی با بیان اینکه وبا هنوز از کردستان به مناطق دیگر منتقل 
نشده است، افزود: با وجود مشاهده مواردی از بیماری وبا در 
کردستان تاکنون موردی از این بیماری در استان اصفهان 
مشاهده نشده است. عقدک با بیان اینکه یکی از راه های انتقال 

وبا از طریق نوشیدن آب آلوده است، گفت: توصیه می شود افراد 
از آب لوله کشی کلردار برای نوشیدن و شست وشوی ظروف 
و سبزیجات استفاده کرده و از آشامیدن آب های نامطمئن در 
پارک ها، باغ ها و فضای سبز جداً اجتناب کنند و در صورت عدم 
دسترسی به آب لوله کشی، حتماً آب را بجوشانند و پس از سرد 
شدن مصرف کنند.  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بیان کرد: سفر به عتبات عالیات آغاز شده و ممکن است در مسیر 
رفت و برگشت وبا منتقل شود و مسافران با خود به کشور بیاورند؛ 
زائران دقت کنند با توجه به اینکه این بیماری از آب و غذا منتقل 
می شود، از آب های مطمئن به ویژه آب های بطری استفاده کنند.

وی ادامه داد: هر کجا به هر علتی زائران مجبور شدند از آبی که در 
بطری نیست، استفاده کنند حتماً آن را بجوشانند و بعد استفاده کنند 
و کسانی که در داخل کشور هستند و برای تفریح بیرون می روند 

با خود آب لوله کشی و بطری حمل کنند و اگر مجبور به استفاده 
از آب چشمه ای شدند حتماً آب را بجوشانند و بعد استفاده کنند.

عقدک با تأکید بر اینکه توصیه می شود افراد سبزیجات و میوه ها 
را قبل از مصرف با محلول پرکلرین، گندزدایی و پس از شستن با 
آب سالم مصرف کنند، خاطرنشان کرد: هنگام سفر، آب و غذای 
سالم و مطمئن همراه داشته باشید و از نوشیدنی ها و غذاهای با 
بسته بندی مطمئن و بهداشتی استفاده کنید و در رودخانه ها یا 

آب های مشکوک به هیچ عنوان شنا نکنید.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه هنگام 
خرید، مواد غذایی و اقالمی نظیر نان که قابل شست وشو و پختن 
مجدد نیستند را در کنار میوه و سبزی ها شسته نشده و گوشت خام 
قرار ندهید، گفت: از قرار دادن سبزی و میوه های شسته نشده و 

ضدعفونی نشده در یخچال جداً خودداری کنید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
تاکنون موردی از بیماری وبا در استان اصفهان شناسایی نشده است
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شهرستان
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
هیچ دانش آموزی به علت مشکالت مالی نباید 
از طرح تثبیت یادگیری بازبماند و در این زمینه 
گزارش  به  است.  شده  تأمین  نیز  الزم  بودجه 
مدیرکل  ابراهیمی،  محمدرضا  نیوز؛  صاحب 
جلسه  سومین  در  استان  پرورش  و  آموزش 
استان  مدارس  مدیران  با  نشست ها  سلسله  از 
شهرستان  مدارس  مدیران  جمع  در  اصفهان 
برخوار اظهار داشت: مدیران و معلمان در دوران 
کرونا بیش از همیشه فداکاری خود را به نمایش 
گذاشتند. وی افزود: علیرغم مشکالت متعدد که 
بسیار  نکات  دارد،  وجود  پرورش  و  آموزش  در 
مثبتی در جامعه فرهنگیان وجود دارد که باید 
به آن توجه کرد.ابراهیمی تصریح کرد: بر خالف 
بسیاری از کشورهای جهان، آموزش در دوران 

کرونا در داخل کشور غیرحضوری بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
چندبرابر شد،  معلمان  زحمات  کرونا  دوران  در 
اما به علت استفاده از فضای مجازی خروجی 
دنیا  همه  و  کرد  پیدا  محسوس  افت  آموزش 
متوجه شدند که مجهزترین فناوری هم نخواهد 

توانست جای معلم را بگیرد.
وی افزود: مسائل تربیتی آسیب جبران ناپذیری 
را در دوران کرونا تجربه کرد که نیاز است با 
استفاده از فرصت حضوری بودن کالس ها این 

خأل را جبران کرد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: آسیب دیدگان تربیتی 
و پرورشی ما در دوران کرونا بسیار زیاد شده اند 
که نیاز است به طور جدی در این زمینه ورود 
پیدا کنیم.  مدیرکل آموزش و پرورش استان 
دچار  باشیم  منفعل  اگر  داشت:  بیان  اصفهان 
شکست خواهیم شد و اگر عنصر فعال باشیم، 

با یاری خداوند پیروز میدان خواهیم بود.
وی با اشاره به در پیش بودن عید غدیر نیز گفت: 
پیام غدیر باید محور برنامه های ما باشد چرا که 

در فضای جنگ فرهنگی قرار داریم.
به عنوان  بنیادین  افزود: سند تحول  ابراهیمی 
قانون اساسی آموزش و پرورش در نظر گرفته 
شده است و قرار بر این است که مدارس تحولی 
تمام ساحتی به عنوان نمونه در مناطق انتخاب 
شوند و تمام کادر مدرسه آموزش های الزم را 

برای قرارگرفتن در مدار تحول قرار بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اذعان 
داشت: همه کسانی که استخدام آموزشی هستند، 
مشمول رتبه بندی هستند و حکم اعضای هیات 
ممیزی استان و شهرستان ها صادر شده است 
و آماده بررسی مدارک به محض ابالغ قانون 
مشکالت  گفت:  وی  هستند.  دولت  سوی  از 
سامانه ای از قبل، باعث شده که فرآیند پرداخت 
بروز حق التدریس ها دچار اخالل شود که تالش 
شده این موضوع حل شود. ابراهیمی خاطرنشان 
کرد: پس از حدود یک دهه مسابقات ورزشی 

همکاران در استان اصفهان احیا شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان 
داشت: ۴۳ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه 
دوم در هنرستان ها تحصیل می کنند که در این 
زمینه تالش کرده ایم که ۳۲ هنرستان همجوار 
صنعت احداث کنیم و کاروان تجهیز هنرستان ها 
هم با حضور وزیر آموزش و پروش در استان به 

حرکت درآمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

هیچ دانش آموزی نباید به 
علت مشکالت مالی از طرح 

تثبیت یادگیری بازبماند

گزارش ویژه
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گزارش تصویری

 عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: اجرای صحیح قانون و تدوین مقررات 
به روز می تواند مانع فساد و رشوه شود. علیرضا سلیمی به دالیل بروز پدیده 
کارچاق کنی و امضاهای طالیی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این مسئله 
عوامل متعددی دارد اما اصلی ترین آن نداشتن مقررات شفاف است، درواقع 
در برخی مواقع توصیه ها جای قانون را گرفته و روابط جای ضوابط نشسته اند 
به همین دلیل نخستین اقدام در راستای کاهش این مسئله حرکت در مسیر 
شفافیت است که البته مجلس یازدهم قدم های خوبی در این زمینه برداشته 
است. نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی ادامه 

داد: عامل دوم که سبب بروز این مشکل شده ارتباط خاص برخی افراد 
صاحب نفوذ با برخی از مسئوالن است چراکه سوءاستفاده از این ارتباط منشاء 
کارچاق کنی شده متاسفانه این ارتباط خاص و محفل های اختصاصی سبب 

شده گاها قانون در ارتباط با این افراد نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه مجلس انقالبی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار شرایط را برای مبارزه با فساد و رشوه فراهم کرده است، افزود: 
در هرصورت اجرای صحیح قانون و تدوین مقررات به روز می تواند مانع 
فساد و رشوه شود البته رشوه چند نوع دارد بخشی از آن رشوه سیاسی و 

بخشی دیگر مالی است، به عنوان مثال فردی ممکن است مدتی اسپانسر 
حزب خاص بوده است و این سبب می شود خطاهای وی در پاره ای از مواقع 
دیده نشود. سلیمی با بیان اینکه ناکاربلدی عدم نظارت را نیز باید به این 
موارد اضافه کرد، گفت: به عنوان مثال در بحث نظام مهندسی با وجود آنکه 
از مردم پول می گیرد گاها حتی یکبار بر سر پروژه ها حاضر نمی شوند و کار 
آن ها صرفاً به یک امضاء و خالی کردن جیب مردم ختم می شود و در حادثه 
متروپل باید وضعیت نظارت مهندس بررسی شود و از او مهندسین مربوطه 

سؤال شود چرا کوتاه آمده اید؟!

  نماینده مردم محالت و دلیجان
در مجلس شورای اسالمی:

امضاهای طالیی را با 
چه راهکاری می توان 

از رونق انداخت؟

جشـن سـالروز ازدواج حضـرت علـی )ع( و حضرت زهـرا )س( با عنوان 
»عروسـی مهـر و مـاه« با حضـور بیـش از ۵۰۰ زوج جوان کاشـانی در 
مجموعه فرهنگی ورزشـی شـهدای بسـیج این شهرسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرگزاری فارس از کاشـان، جشـن سـالروز ازدواج حضرت 
علـی )ع( و حضـرت زهـرا )س( بـا عنـوان »عروسـی مهـر و مـاه« به 
همت ناحیه مقاومت بسـیج کاشـان، شـهرداری کاشـان، مجموعه های 
فرهنگـی، جمعیـت جهـادی و خدمـات اجتماعـی، مجموعـه فرهنگی 
مذهبـی یـاوران حضـرت مهـدی )عـج( و با حضـور بیـش از ۵۰۰ زوج 
جـوان کاشـانی در مجموعـه فرهنگـی ورزشـی شـهدای بسـیج ایـن 

شهرسـتان برگزار شـد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نجف آباد از دسـتگیری یک زن وشـوهر 
کـه اقـدام بـه ربودن یک کـودک 7 سـاله کـرده بودنـد و بازگرداندن 
ایـن کـودک بـه آغوش خانـواده اش توسـط مأمـوران ایـن فرماندهی 

داد. خبر 
بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ میثـم گوهری آرانـی فرمانـده انتظامـی 
شهرسـتان نجف آبـاد اظهار داشـت: در پـی اعالم یک مـورد آدم ربایی 
در شهرسـتان نجف آباد بـه مرکز فوریت های پلیسـی ۱۱۰ موضوع در 
دسـتور کار مأمـوران فرماندهـی انتظامی این شهرسـتان قـرار گرفت.

وی افـزود: مأمـوران پـس از انجـام تحقیقـات دریافتنـد یـک زن و 
شـوهر بـه دلیـل اختـالف حسـاب و گرفتـن طلـب خـود از یـک فرد 

اقـدام بـه ربـودن کـودک 7 سـاله وی کردنـد.
گوهری آرانـی گفـت: در ایـن رابطه پرونده تشـکیل و موضـوع به طور 

ویـژه در دسـتور کار کاراگاهـان پلیس آگاهی شهرسـتان قـرار گرفت 
کـه در نهایـت بـا اقدامـات تخصصـی و رصـد هوشـمندانه متهمـان، 
مخفیـگاه آنـان در یکـی از شـهرهای اسـتان فـارس مورد شناسـایی 

قـرار گرفت.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نجف آباد بیان کـرد: کارآگاهـان پس از 
کسـب اطالعـات الزم طـی هماهنگـی و اخذ نیابـت از مرجع قضایی 
بـه اسـتان مذکـور رفتـه و در یـک عملیـات ضربتی این زن و شـوهر 
را دسـتگیر و کـودک ربـوده شـده را نیز بـه صورت صحیح و سـالم از 

دسـت آنـان نجـات داده و به آغـوش خانـواده اش بازگردانند.
وی از تحویـل متهمـان بـه مرجـع قضایـی خبـر داد و عنـوان کـرد: 
امنیـت و آرامـش مـردم خـط قرمز پلیس اسـت و بـا تمام قـوا در این 

زمینـه تـالش می کند.

بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ امام جمعـه فریدونشـهر در 
خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه فریدونشـهر که با 
حضـور نماینـده ولـی فقیـه در اداره کل منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان برگزار شـد، با اشـاره به 
ایـن کـه تصـرف انفـال در حکومـت اسـالمی توسـط 
مـردم بـه مثابـه تصـرف امـالک امـام زمـان -عّجـل 
اهلل تعالـی فرجه- بـوده و مجاز نیسـت، متقاباًل تصرف 
زمین هـای مـردم توسـط منابـع طبیعـی را گناهـی و 

خطایـی بزرگتـر بیـان کرد.
حجـت االسـالم اسـماعیل شـامحمدی گفـت: هـم 
اکنـون در شهرسـتان فریدونشـهر ۴۰۰ پرونـده بابـت 
شـکایت مردمـی پیرامون تصـرف اراضی توسـط منابع 
طبیعـی در کمیسـیون رفـع تداخـالت تشـکیل شـده 
اسـت که تنهـا ۱۰۰ پرونـده آن ظرف مدت یک سـال 
گذشـته تشکیل شـده و در این مدت در کمیسیون رفع 
تداخـالت تنهـا یـک پرونـده از ایـن چهارصـد پرونده 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
خطیـب جمعـه فریدونشـهر اظهـار کـرد: اشـکال کار 
اینجـا اسـت کـه کمیسـیون رفـع تداخـالت بـه جای 
تفویـض اختیـار بـه شهرسـتان ها خـودش بـه تنهایی 
در مرکـز اسـتان اقـدام بـه بررسـی پرونده هـای همـه 
شهرسـتان های اسـتان کرده کـه تنها از شهرسـتان ما 
۴۰۰ پرونـده به این کمیسـیون ارجاع داده شـده اسـت 
و مشـخص اسـت نخواهد توانسـت همه این پرونده ها 

را بررسـی کند.
وی خواسـتار رسـیدگی بـه ایـن مشـکل و تفویـض 
اختیـارات کمیسـیون رفـع تداخـالت به شهرسـتان ها 

بـرای بـاز شـدن ایـن گـره کـور ایجاد شـده شـد.
امـام جمعـه فریدونشـهر در بخـش دیگری از سـخنان 
خود از مصوبه کمیسـیون هماهنگی سـران قوا در مورد 
سـقف ۲۰ درصدی افزایش اجاره بها در کشـور سـخن 
گفـت و بـا بیـان ایـن که ایـن مصوبـه قدم خوبـی در 

جهـت سـاماندهی وضعیـت قیمت مسـکن در کشـور 
اسـت، ایـن تصمیم را مـورد تمجید قـرار داد.

حجـت االسـالم شـامحمدی اسـتفتایی کـه در ایـن 
رابطـه از رهبـر معظـم انقالب شـده بود را مطـرح کرد 
کـه از ایشـان سـؤال کرده انـد اگـر صاحبخانـه راضـی 
نبـوده و صرفـاً بـه خاطـر ایـن اجبـار دولت خانـه را به 
مسـتأجر اجـاره دهـد آیـا نمـاز مسـتأجر در ایـن خانـه 
مجاز اسـت و معظـم لـه فرموده اند: »به طـور کلی اگر 
حکومت اسـالمی بـا مالحظـه مصالح عمومی کشـور 
مقرراتـی اعـالم کنـد همه بایـد عمل کنند و مسـتأجر 
اگـر می توانـد بـا موجـر مصالحـه کنـد و در صورتـی 
کـه چـاره ای نـدارد سـکونت او بـا پرداخـت اجـاره بها 
بـر اسـاس قانـون اشـکال نـدارد و نمـازو روزه صحیح 

است.«
خطیـب جمعـه فریدونشـهر قیمـت گذاری مسـکن در 
فریدونشـهر را نیز بی سروسامان دانسـت و از مسئوالن 
قضایی شهرسـتان خواسـت بـه این مسـأله ورود کنند.

در  تجـاری  یـا  مسـکونی  واحـد  یـک  گفـت:  وی 
فریدونشـهر توسـط هر یکـی از مشـاوران امالک یک 
طـور قیـت گـذاری می شـود و دیده شـده اسـت ظرف 
یـک سـال اجـاره بهـا یکباره بیـش از سـه برابر شـده 

ست. ا
امام جمعه فریدونشـهر بـا بیان این کـه برخی موجران 
در اعتـراض بـه قیمـت گـذاری غیرمنطقـی اجـاره بها 
اظهـار می کنند اجـاره دادن منزل به گردشـگران بیش 
از ایـن اجـاره بهـا بـرای ایشـان سـودمند اسـت، ایـن 
مسـأله را یکـی از آسـیب های گردشـگری خوانـد و از 
مسـئوالن قضایی شهرسـتان خواسـت با چنین افرادی 
کـه نسـبت بـه اجـاره منظـور خـود بـه گردشـگران با 
قیمت هـای غیرمعقـول اقـدام کـرده و بازار مسـکن در 
فریدونشـهر را دچـار تالطـم و بهم ریختگـی می کنند 

برخـورد کند.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان از کشـف ۴۳9 
هـزار لیتر انـواع فرآورده های نفتی قاچـاق به ارزش 
8۳ میلیـارد ریـال در عملیات مأمـوران پلیس امنیت 

اقتصـادی این فرماندهـی خبر داد.
محمدرضـا  سـردار  نیـوز؛  صاحـب  گـزارش  بـه 
اصفهـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  میرحیـدری 
اظهـار داشـت: کارآگاهـان پلیـس امنیـت اقتصادی 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان بـا اشـرافیت 
یـک  بـا  فـردی  کـه  دریافتنـد  خـود  اطالعاتـی 

دسـتگاه خودروی کامیـون تانکردار اقـدام به انتقال 
فرآورده هـای نفتـی بـه کارگاه تولیـد روغن صنعتی 

می کنـد. شـهرضا  شهرسـتان  در 
و  از شناسـایی محـل  پـس  مأمـوران  افـزود:  وی 
پلیـس  مأمـوران  موضـوع،  درسـتی  از  اطمینـان 
آگاهـی شهرسـتان شـهرضا در جریـان قـرار داده و 
ایـن مأمـوران پس از اخذ دسـتور قضایـی طی یک 
عملیـات ضربتـی بـا هدایـت اطالعاتـی و عملیاتی 
پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان در محـل حضـور 

یافتـه و ایـن مـکان را مـورد بازرسـی قـرار دادنـد.
میرحیـدری گفـت: در بازرسـی از محـل ۴۳9 هـزار 
لیتـر فـرآورده نفتـی قاچاق کشـف شـده کـه ارزش 
این محموله توسـط کارشناسـان بالغ بـر 8۳ میلیارد 

ریال ارزیابی شـده اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان خاطرنشـان کرد: 
در ایـن رابطـه یـک دسـتگاه خـودروی تانکـردار 
توقیـف و مالـک کارگاه نیـز دسـتگیر و بـه همـراه 

پرونـده تحویـل مرجـع قضایـی شـد.

آتش  گفت:  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سوزی در انبار ضایعات و پسماند یک کارخانه پتروشیمی تولید 

محصوالت پلیمری در منطقه سعید آباد گلپایگان مهار شد.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خبر 
آتش سوزی در انبار ضایعات و پسماند شرکت پتروشیمی قائد 
بصیر در ۱۵ کیلومتری شمال گلپایگان در منطقه سعید آباد 
اعالم شد که تیم هایی از واحدهای آتش نشانی این شهرستان 

به منطقه اعزام شدند.
وی بیان کرد: به منظور مهار آتش سوزی و کاهش خسارت ها 
با  گلپایگان  از شهرستان  امدادی  نیروهای  اعزام  بر  عالوه 
هماهنگی صورت گرفته، نیروها و تجهیزات از خمین نیز به 

محل حادثه اعزام شدند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حال 
حاضر آتش مهار شده و از گسترش آن به داخل این کارخانه 

جلوگیری شد.
وی یادآورشد: افزایش دمای هوا و شدت آن منجر به وقوع 

این حادثه شده بود.
شیشه فروش همچنین به اعزام کمک های مردمی برای مردم 
زلزله زده هرمزگان اشاره کرد و اظهارداشت: نزدیک به سه 
هزار بسته غذایی برای مردم این حادثه توسط تیم هالل احمر 

استان اصفهان ارسال شده است.
وی یادآورشد: در صورت نیاز، تجهیزات، مواد غذایی و نیرو از 

این استان به هرمزگان اعزام می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به همکاری این 
به حوادث غیرطبیعی دیگر بخش های  استان در رسیدگی 
کشور گفت: سال گذشته با وقوع سیل در هرمزگان، بنیاد 
و  مسکونی  واحد   ۳7۳ احداث  به  متعهد  اصفهان  مسکن 

بازسازی ۴۰۰ منزل شد که این کار در حال انجام است.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد:

نجات کودک 7 ساله نجف آبادی از دست آدم ربایان

امام جمعه فریدونشهر:

ممنوعیت تصرف انفال در حکومت اسالمی توسط مردم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 آتش سوزی در انبار پسماند یک کارخانه پتروشیمی
در گلپایگان مهار شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 439 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق در شهرضا

سرپرسـت جهادکشاورزی شهرسـتان اردستان 
آرد  نیسـان حامـل  توقیـف یـک دسـتگاه  از 
قاچـاق خـارج از شـبکه توزیـع و پلمـب یـک 

واحـد نانوایـی خبـر داد.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  شـفیعی  اسـحاق 
مدیریـت  بازرسـان  تـالش  بـا  کـرد:  اظهـار 
جهادکشـاورزی شهرستان اردسـتان تعداد ۴۰ 
کیسـه آرد ۴۰ کیلویـِی خـارج از شـبکه توزیع 
کـه توسـط یک نیسـان حمل می شـد کشـف 
و ضبـط و بـه مقامـات ذی ربـط انتقـال داده 

. شد
وی افـزود: در ایـن رابطـه یـک نفر دسـتگیر 
و تحویـل مراجـع قضایـی و خـودرو نیسـان 
در پارکینـگ متوقـف و آردهای کشـف شـده 
تحویـل اتحادیـه نانوایی هـای اردسـتان شـد.

سرپرسـت جهادکشاورزی شهرسـتان اردستان 
بـا بیـان اینکـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده 
آردهای کشـف شـده متعلـق به واحـد نانوایی 
خشـکه پـز در روسـتای رحمـت آبـاد بخـش 
مهابـاد بـود، افـزود: با محرز شـدن تخلف این 
نانوایـی واحد متخلف توسـط بازرسـان جهاد و 
بسـیج اصناف بـا حکم قاضی تعزیـرات پلمب 

. شد
بایـد طبـق  نانوایی هـا  تاکیـد کـرد:  شـفیعی 
را  خـود  نـان  پخـت  یارانـه ای،  آرد  سـهمیه 
انجـام دهنـد و اگـر در بازرسـی ها مشـخص 
شـود میـزان دریافـت آرد بـا مقـدار پخت نان 
و  می شـود  محسـوب  تخلـف  دارد،  مغایـرت 
پرونـده عرضـه آرد خـارج از شـبکه بـرای آن 

واحـد صنفـی تشـکیل خواهـد شـد.
پرونـده   ۴۰۰ از  پرونـده  یـک  تنهـا  بررسـی 
تصـرف اراضی مردم توسـط منابـع طبیعی در 

کمیسـیون رفـع تداخـالت
امـام جمعـه فریدونشـهر بـا بیـان ایـن کـه 
در طـول یـک سـال گذشـته ۱۰۰ پرونـده در 
رابطـه بـا تصـرف اراضی مـردم توسـط منابع 
طبیعـی در کمیسـیون رفع تداخالت تشـکیل 
شـده اسـت از بررسـی تنهـا یـک پرونـده از 
ایـن بیـن در ایـن کمیسـیون در طـول ایـن 
کمیسـیون  کار  اشـکال  و  داد  خبـر  مـدت 
رفـع تداخـالت را بررسـی پرونده هـای همـه 
شهرسـتان های اسـتان در مرکز اسـتان بدون 
تفویـض اختیـار بررسـی پرونده هـا بـه خـود 

دانسـت. شهرسـتان ها 

سرپرست جهادکشاورزی اردستان خبر داد:

توقیف نیسان آرد قاچاق و پلمب یک واحد نانوایی

عروسی مهر و ماه
جشن ازدواج ۵۰۰ زوج جوان کاشانی برگزار شد
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Three major Iranian carmakers, 
namely Iran Khodro Company 
(IKCO), SAIPA Group, and Pars 
Khodro, manufactured 226,428 
vehicles during the first quarter 
of the current Iranian calen-
dar year (March 21-June 21), 
which was 11.2 percent more 
than the figure for the same 
period of time in the past year, 
that was 203,529 vehicles, the 
data released by the Codal web-
site showed.
The Codal’s data put the 
monthly car manufacturing at 
104,141 in the third month of 
the present year.
During the said three months, 

IKCO manufactured 123,887 
vehicles, which was 27.4 per-
cent more than the output in 
the same period of the previous 
year.
In this period, this industrial 
group was able to manufacture 
77,128 vehicles in the Peugeot 
group, 18,618 vehicles in the 
Samand group, 14,611 Dena 
vehicles, 7,786 Rana vehicles, 
3,483 Haima vehicles, and 
2,247 Tara vehicles.
The group’s output stood at 
58,041 vehicles in the third 
month.
SAIPA manufactured 75,304 
vehicles in the mentioned pe-

riod. Production by this auto-
maker fell 7.79 percent in com-
parison to the previous year’s 
same time span.
The group’s output was 33,465 
vehicles in the third month.
Pars Khodro also manufactured 
27,237 vehicles in the period 
under review, 10.58 percent 
more than the output in the first 
three months of the past year.
The group’s output was 12,635 
vehicles in the third month.
Iran’s major carmakers had 
manufactured 867,363 vehicles 
in the previous Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 
20), which was 3.7 percent less 

than the figure of the preceding 
year.
According to Codal data, during 
the previous year, IKCO man-
ufactured 451,121 vehicles, 
which was six percent less than 
the output in the Iranian calen-
dar year 1399.
SAIPA manufactured 304,533 
vehicles in the mentioned year, 
registering a 3.4 percent decline 
in comparison to the figure for 
the preceding year. And Pars 
Khodro manufactured 109,838 
vehicles in the past year, show-
ing a 6.4-percent rise from the 
output of its previous year.
Iran has been ranked the 
world’s 19th biggest automak-
er in 2021, according to the 
latest report released by the 
International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers, 
Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles 
(OICA).
Based on the OICA data, Iranian 
automakers produced 894,298 
vehicles in 2021 to register a 
two-percent increase compared 
to 2020.
Iran’s car production in 2021 
was higher than many indus-
trialized countries such as Italy 
with 795,000 units, South Afri-
ca with 499,000 units, Poland 
with 439,000 units, Portugal 
with 289,000 units, Taiwan with 
265,000 units, Belgium with 
261,000 units, Austria with 
136,000 units, Finland with 
93,000 units and Egypt with 
23,000 units.
China was by far the largest 
automaker in the world in 2021 
followed by the United States.
Iran plans to reform its auto in-
dustry in order to increase both 
the production and quality of its 

products.
Back in January, Iranian Indus-
try, Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin said the 
country’s automotive industry 
was going to undergo a com-
plete reform after the imple-
mentation of his ministry’s two-
year evolution program.
Stating that nine transformation 
projects have been prepared 
for the automobile industry, 
Fatemi-Amin said: “The gen-
eral plan is that in [the Iranian 
calendar year] 1401 (started 
on March 21) the structure of 
the automobile industry and 
the relations between parts 
manufacturers and automakers 
will be reformed and the over-
all promised production target 
will be achieved in [the Iranian 
calendar year] 1404 (begins in 
March 2025).”
The minister considered the 
current situation of the auto-
motive industry very problem-
atic and added: “We have done 
a lot of work in the automotive 
industry and we have had good 
successes and progress, but 
the result has not been satis-
factory for the general public 
and the customers.”
Referring to the complexities of 
the automotive industry, he not-
ed: “A car has more than 2,000 
parts and every day 4,000 cars 
are produced in the country; 
We do not have any other in-
dustries with such managerial, 
economic and technological 
complexities.”
Iranian Industry, Mining, and 
Trade Ministry’s programs for 
the current Iranian calendar 
year show that the manufactur-
ing of 1.2 million cars has been 
put on the agenda.

Quarterly production by major automakers up 11.2% year on year

Iran, Iraq FMs discuss 
Hajj collaboration
The top diplomats of Iran and Iraq 
have held a telephone conversation 
in which they discussed a variety of 
issues, including the two countries’ 
cooperation on the Hajj.
Foreign Minister of Iran Hossein 
Amir Abdollahian and his Iraqi 
counterpart Fuad Hussein dis-
cussed the expansion of bilateral 
relations and the latest develop-
ments in the region.
In the phone conversation, Amir 
Abdollahian thanked Iraqi authori-
ties for their efforts to facilitate the 
Iranian Hajj pilgrims’ affairs and 
called on the Iraqi government to 
follow up on the remaining issues 
of Hajj, according to the Iranian for-
eign ministry.
Iraq is the coordinator of Hajj affairs 
between Iran and Saudi Arabia. 
The Iraqi Foreign Minister an-
nounced Iraq’s assistance in pur-
suing the remaining issues related 
to this year’s Hajj pilgrimage. He 
stressed the Iraqi government’s 
readiness to prepare the ground for 
the start of political talks between 
the Islamic Republic of Iran and 
Saudi Arabia in Baghdad.
Hussein also expressed hope that 
the talks would lead to positive de-
velopments and the resumption of 
relations between Iran and Saudi 
Arabia as two important countries 
in the region.
Amir Abdollahian briefed on Irani-
an Hajj pilgrims
The Iranian foreign minister also 
spoke over the phone with the head 
of Iran’s Hajj and Pilgrimage Organ-
ization Seyyed Sadeq Hosseini, and 
was informed about the latest situ-
ation of Iranian pilgrims.
In the conversation, the Hajj chief 
expressed satisfaction with the 
situation of pilgrims as well as the 
services provided to them. 
“In the process of the arrival of Ira-
nian pilgrims to Jeddah and Medina 
airports, as well as their accom-
modation and performance of Hajj 
rituals, the necessary cooperation 
with the Hajj and Pilgrimage Organ-
ization of the Islamic Republic of 
Iran has been made by the relevant 
executive agents of Hajj affairs in 
Saudi Arabia up to this moment,” 
He stated. 
Sadeq Hosseini said that all the pil-
grims from Iran are doing well and 
emphasized that none of the Iranian 
pilgrims has faced any problems so 
far, according to the Iranian foreign 
ministry. 
Amir Abdollahian also elaborated 
on his consultations with the Iraqi 
Foreign Minister to facilitate the 
journey of the “dear pilgrims of 
Islamic Iran to the Land of Reve-
lation”. The foreign minister ex-
pressed hope that this year’s Hajj 
will be held successfully and will 
lead to full satisfaction of pilgrims 
from Islamic countries, including 
Iranians.
In the phone call, Amir Abdollahi-
an informed the head of the Hajj 
and Pilgrimage Organization of the 
latest Iraqi-Saudi talks and the for-
warding political relations between 
Tehran and Riyadh.
Thousands of Iranian Hajj pilgrims 
have arrived in Saudi Arabia for the 
religious season. Iran’s top Hajj of-
ficial also traveled to Saudi Arabia 
to oversee the procedures for Irani-
an pilgrims. 
Hosseini noted that the officials 
concerned with the executive pro-
cedures had made great efforts 
despite shortage of time to provide 
the required requirements for pil-
grims, including housing, food and 
transportation.
This year, 39,600 Iranian pilgrims 
will perform Hajj. The first batch of 
pilgrims from Iran left the country 
through Tehran’s Imam Khomeini 
International Airport.
This year’s Hajj comes after a two-
year interruption brought on by the 
COVID-19 pandemic. It also comes 
against a backdrop of diplomatic 
talks between Iran and Saudi Arabia 
that facilitated the Hajj for Iranian 
citizens. 

The West forcibly 
backed down from 
some positions: 
advisor

Mohammad Marandi, an ad-
visor to the Iranian negotiat-
ing team at the nuclear talks, 
has said that the West was 
compelled to give up some of 
its positions in recent months 
and they will be forced to give 
up other positions in order to 
resolve the remaining issues.
Marandi added in a press in-
terview that Iran demanded 
throughout the negotiations 
that took place in Vienna to 
give it tangible guarantees. 
He rejected Western rumors 
that seeking these guaran-
tees are beyond the nuclear 
agreement, Al Alam reported. 
Marandi explained that the 
Americans and Europeans, 
despite their resistance, were 
forced to accept the Iranian 
demands, one after the other, 
gradually. He explained that 
the tangible guarantees that 
Iran is now also demanding 
are for the continuation of the 
nuclear agreement and not an 
issue outside the agreement, 
because it was America that 
violated the agreement dur-
ing Obama’s era and during 
the time of Trump who tore 
up the agreement, and Bid-
en also refrains from imple-
menting the agreement.
The advisor to the Iranian 
delegation said arguments by 
the West that Iran has violat-
ed the nuclear agreement are 
aimed at putting pressure on 
Iran so that Western coun-
tries can extract concessions 
from it.
Responding to a question 
about the possibility of ac-
tivating the so-called snap-
back mechanism by the West 
or even a military clash, 
Marandi said that the Amer-
icans and Europeans are not 
in a position to create new 
crises. He pointed out that 
those who raise this issue 
want to raise anxiety in Iran 
in order to concede to greed 
and sign an agreement full of 
flaws, but the truth is that the 
situation of the Westerners 
is very volatile and that Iran 
is the dominant player in the 
negotiations.
With regard to the upcoming 
scenarios, the advisor said 
the West, which was forced 
to back down from some 
of its positions in the past 
months, is also forced to give 
up now in order to resolve 
the outstanding issues and 
reach an agreement.
This is necessary because 
the positions of the Western-
ers conflict with the full im-
plementation of the nuclear 
agreement and the return of 
the Iranian economy to its 
normal state, he added.
He said, “Another thing is 
the coming of winter and the 
energy crisis facing Western-
ers. Iran’s demands are rea-
sonable and compatible with 
the framework of the nuclear 
agreement. Therefore, the 
most reasonable policy for 
the Westerners is to agree 
with Iran and accept its log-
ical demands before the cold 
weather and the winter come 
around, instead of blaming 
others.”

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines, and Agriculture (IC-
CIMA) has voiced the Iranian private 
sector’s readiness for transiting Ukrain-
ian goods through Iran and the Persian 
Gulf in a meeting with Ukraine’s Ambas-
sador to Tehran Sergey Burdylyak.
In this meeting, Gholam-Hossein Sha-

feie expressed regret for the war in 
Ukraine, saying: “This war has affect-
ed all countries in the region. Because 
Ukraine is the largest country in the 
region and due to its unique position in 
agriculture and mining, the situation in 
this country affects the economic con-
ditions of other nations in the region.”

As reported by the ICCIMA portal, Sha-
feie further noted that all countries are 
worried about the deterioration of the 
world’s food industry affected by the 
war in Ukraine, adding: “Fortunate-
ly, despite these conditions, statistics 
show that our economic relations with 
Ukraine have been growing.”
“Since a quarter of the world’s fertile 
soil belongs to Ukraine, the Iranian pri-
vate sector is interested in extraterres-
trial cultivation in this country, and due 
to widespread droughts in Iran, some 
provinces are already implementing ex-
traterrestrial cultivation in Ukraine,” the 
ICCIMA head said.
Elsewhere in his remarks, the official 
also mentioned the closure of transit 
routes in Ukraine due to the war, saying: 
“Considering that Ukraine is one of the 
major suppliers of livestock and agri-
cultural inputs and is currently facing 

serious problems for the export of such 
products, we are ready to transit these 
products across Iran and through the 
Persian Gulf.”
He referred to the exchange of large 
business delegations between Iran and 
Ukraine over the past years, and noted: 
“There are various fields for cooperation 
between the two countries and we are 
ready to take the necessary measures 
to raise the level of economic relations.”
Burdylyak for his part stressed the need 
for finding ways for developing eco-
nomic cooperation between Iran and 
Ukraine, saying: “Iran-Ukraine coopera-
tion can be pursued at three levels. First, 
meeting the country’s current immedi-
ate needs, second, reconstruction of 
damages caused by the war, and third, 
after the reconstruction of Ukraine, 
when this country will pass through the 
current condition.”

Private sector of Iran ready to transit Ukrainian goods

 Iran’s electricity generation increased by 6.4 per-
cent in 2021, making the Islamic Republic the 
world’s 11th largest electricity producer last year, 
according to British Petroleum (BP)’s latest global 
energy report dubbed “Statistical Review of World 
Energy”.
Based on the mentioned report, Iran managed to 
generate 357.8 terawatt-hours of electricity in 2021, 
20.6 terawatt-hours more than the figure for the 
previous year.
The average annual growth of electricity production 
in Iran during the ten-year period ending in 2021 is 
estimated at 4.3 percent, the report said.
The Islamic Republic accounted for 1.3 percent of 
the world’s total electricity generation in the said 
year.
British Petroleum statistics show that Iran’s nuclear 
electricity generation in 2021 faced a 44.2 percent 
drop compared to the previous year. Iran account-
ed for 0.1 percent of the world’s nuclear electricity 
generation in the said year.
Iran joined the world’s nuclear power producing 
countries a decade ago with the construction of the 

Bushehr nuclear power plant.
The U.S. is the world’s leading country in using nu-
clear power for electricity generation, accounting 
for 29.3 percent of the world’s total nuclear elec-
tricity generation.
The world’s total electricity generation in 2021 was 
reported to be 13,994.4 terawatt-hours, indicating 
an increase of 8.4 percent compared to the previous 
year. BP had put the world’s electricity generation in 
2020 at 12,949.3 terawatt-hours.

China was the world’s top electricity generator 
in 2021, accounting for 30 percent of the global 
electricity generation, while the U.S. was the sec-
ond-biggest electricity provider, followed by India.
The Islamic Republic’s total power generation ca-
pacity currently stands at about 85,500 gigawatts, 
most of which is supplied by thermal power plants.
Combined cycle power plants account for the most 
significant share of the country’s total power gener-
ation capacity followed by gas power plants.
Over the past decade, constant temperature rising 
and the significant decrease in rainfalls across Iran 
have put the country in a hard situation regarding 
electricity supply during peak consumption periods.
In this regard, the Iranian Energy Ministry has been 
following new programs to meet the country’s pow-
er demand during peak periods and to prevent out-
ages.
Constructing new units in the country’s power 
plants and also building new power plants for major 
industries are among the mentioned programs that 
are being pursued seriously by the ministry in col-
laboration with other related government entities.

Iran’s annual electricity generation rises 6.4%: report
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 12,000 
points to 1.501 million on Saturday 
(the first day of Iranian calendar week).
As reported, over 6.612 billion securi-
ties worth 38.148 trillion rials (about 
$136.2 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 

11,369 points, and the second mar-
ket’s index fell 16,493 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known 
as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX loses 
12,000 points 
on Saturday

Over 5.5m tons of 
basic goods trans-
ported from ports in 
Q1
More than 5.5 million tons of 
basic commodities were trans-
ported from eight port cities of 
the country to the designated 
destinations during the first 
quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 
21), the director-general of car-
go transportation department of 
Road Maintenance Organization 
announced.
This amount of basic goods 
was loaded from eight ports of 
Imam Khomeini, Shahid Rajaei, 
Chabahar, Amirabad, Ferey-
doun-Kanar, Nowshahr, Anzali, 
and Bushehr, and transported 
to the desired destinations in 
the country, Mehrdad Hamdol-
lahi said, adding, “According to 
the statistics of loading of basic 
goods from the country’s ports, 
Imam Khomeini port ranks first 
with the issuance of 132,000 
bills of lading and the loading of 
3.277 million tons of commod-
ities.”
Shahid Rajaei port with 899,000 
tons, Chabahar port with 
516,000 tons, Amirabad port 
with 338,000 tons and Anzali 
port with 182,000 tons are in 
the next ranks respectively, the 
official added.
As announced by the deputy 
head of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA), 30.9 million tons of basic 
goods worth $19.6 billion were 
cleared from the customs in the 
past Iranian calendar year 1400.
Foroud Asgari, the deputy head 
of IRICA for customs affairs, 
said that the imported goods 
were in 25 commodity groups.
Putting the value of the import-
ed basic commodities at $19.6 
billion in the past year, the offi-
cial said that the imports show 
a 60-percent rise in worth and 
32-percent growth in weight, as 
compared to the Iranian calen-
dar year 1399.

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

Iranian oil out-
put surges 16% in 
2021: BP
British Petroleum, in its latest 
global energy report dubbed 
“Statistical Review of World 
Energy” has said Iran’s oil pro-
duction increased by 16.1 per-
cent or 540,000 barrels per day 
(bpd) in 2021 despite the U.S. 
sanctions.
According to the mentioned 
report, the Islamic Republic’s 
crude oil production reached 
3.17 million bpd last year, from 
2.73 million bpd in 2020.
The 16-percent increase in 
Iran’s oil production has been 
realized while the Organization 
of Petroleum Exporting Coun-
tries (OPEC) member countries 
managed to increase their pro-
duction by a total of 2.6 percent 
last year.
The Islamic Republic registered 
the second-highest increase 
in oil production among the 
world’s oil-producing countries 
in the said year, accounting for 
4.1 percent of the world’s total 
output.
Iranian authorities had previ-
ously announced the significant 
increase in Iran’s oil production 
and exports last year.
This report shows that in 2021, 
77.83 million bpd of oil was pro-
duced in the world, 1.4 percent 
more than the figure for 2020.
Last year, oil consumption also 
increased by 5.3 million bpd, 
however, it remained 3.7 million 
bpd less than the 2019 level and 
was still significantly lower than 
the pre-pandemic levels.

Iran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (ICCIMA) 
held an online seminar on Iran-Tan-
zania trade on Saturday in which the 
trade capacities and the existing obsta-
cles in the way of developing the eco-
nomic relations between the two coun-
tries were explored and discussed.
The webinar was attended by senior 
officials from the two sides including 
Chargé d’Affaires of the Iranian Em-
bassy in Tanzania Hossein Alvandi, 
President of Tanzania Chamber of 
Commerce Paul Koyi, Director-General 
for the Arab-African States in ICCIMA 
International Department Shahram 
Khasipour, and Vice President of Iran-
East Africa Joint Chamber of Com-
merce Masoud Berahman, as well 
as some businessmen from the two 
sides.
As the ICCIMA portal reported, the 
attendees of the online event stressed 
the need for resolving banking and 
transportation problems and the im-
plementation of customs agreements 
as major factors contributing to the 
development of economic ties between 
the two sides.
Speaking in this webinar, Alvandi men-

tioned the positive political relations 
between the two countries and noted 
that there are great opportunities for 
trade and investment between Iran and 
Tanzania.
Referring to Tanzania’s membership 
in the East African Community (EAC), 
he continued: “This has created a good 
condition for Iranian businessmen 
to access the markets of East African 
countries since Iranian businessmen 
can use the tariff facilities of this re-
gional union to export their goods to 
the region.”
Further in the seminar, Koyi referred 
to the long-standing relations between 
Iran and Tanzania, saying: “Iran is a 
very important and advanced country 
in the region, and Tanzania Chamber of 
Commerce is interested in expanding 
economic relations between the pri-
vate sectors of the two countries.”
He underlined the fields of energy, pet-
rochemicals, mining, and agriculture 
to be the most important areas for co-
operation between the private sectors 
of the two countries and called on the 
Iranian companies to have a stronger 
presence in Tanzania’s economic pro-
jects.

ICCIMA holds Iran-Tanzania business webinar

 Iranian stock market has been strug-
gling for months to get back on track, 
however various internal and external 
factors have been hindering this market 
from reaching its true potential, Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mining, and Agriculture (ICCIAM) pub-
lished on its website on Saturday.
According to Market Analyst Vahid Ha-
lalat, the uncertainty of the global econ-
omy in the wake of the Ukraine war, the 
uncertainty about the results of nuclear 
talks, the unclear situation of the pri-
vatization of the country’s major auto-
makers, and most importantly, the lack 
of enough attention paid by the govern-
ment officials to the stock market are 
among the internal and external factors 

that have caused the capital market to 
fall behind other markets such as hous-
ing.
Emphasizing that these factors have af-
fected the mindset of the shareholders 
and caused everyone to stay away from 
the market, Halalat said: “Considering 
internal factors, the country’s major 
automakers play an important role in 
the stock market and have a great psy-
chological impact; And since their pri-
vatization process has not been realized 
yet, the validity of the entire project has 
become questionable.”
He further mentioned the possible pos-
itive impact that reaching an agreement 
in nuclear talks could have on the mar-
ket, saying: “We hope that the negotia-

tions will come to a conclusion. Because 
in that case, it can have long-term and 
short-term effects on the stock market 
and reduce the return gap that has been 
created between the stock market and 
other parallel markets.”
The analyst stressed that the market 
is in a stagnated condition, adding: 
“If new developments occur in favor 
of the market, for example, a political 
agreement is reached or the shares of 
automakers are offered, it can be an 
excuse for the market to return to its 
upward trend.”
Overall, at the moment there is no ex-
pectation for the market to fall or rise. If 
nothing changes, the market will grow 
over time, he said.

Stock market overshadowed by political, economic factors

10 Exercises To Fuel 
Creative Thinking

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.fastcompany.com/3057486/10-exercises-to-fuel-creative-thinking

Rarely do brilliant ideas appear out 
of the blue. In his new book How to 
Have Great Ideas: A Guide to Creative 
Thinking (Laurence King, 2016), John 
Ingledew—a photographer and vis-
iting professor at the London School 
of Film, Media, and Design at the Uni-
versity of West London—shares 53 
strategies to help readers on their next 
breakthrough. We’ve reprinted 10 of 
our favorites below.
1. Ask “What Else Can I Do With 
This?”
We see most things—objects, build-
ings, spaces, materials, technology, 
and systems—through the lens of 
habit and familiarity. We take them for 
granted, overlooking numerous other 
possibilities. Combat the mind’s ten-
dency to assume that something can 
only function in a familiar way. Ask-
ing yourself “What else can I do with 
this?” will lead to new discoveries and 
ideas.
Project: Turn rubbish into gold—take 
all the junk mail that comes through 
your letter box and turn it into some-
thing of great value. What else can you 
do with a newspaper?
2. Take Notice
“Creative people are expert noticers,” 
observed science professor Guy Clax-
ton. They have highly developed abili-
ties in visual foraging—spotting, gath-
ering, and utilizing things that most 
others overlook. Having an active rath-
er than idle curiosity about the world 
around you reveals ideas. Be nosy, be 
“eyesy.”

Project: Spot and collect the faces, 
animals, letterforms, and numbers 
that are accidentally created by wear, 
repair, time, decay, spillage, breakage, 
update, replacement, light, shadow, 
rain, or snow. Some of these things 
only reveal themselves when you look 
at them sideways, upside down, or in 
reverse.
3. Keep it Simple
Problems are often obscured by an 
overload of information. Clarify and 
isolate the challenge you face by 
spending time understanding and de-
fining the problem. Can you simplify it 
down to 10 words, 5 words, or even 3?
Project: Writer Ernest Hemingway fa-
mously laid down a challenge to write 
a story in six words. Try it, or update 
this to a Twitter challenge and write an 
entire story in just 140 characters.
4. Embrace Absurdity
Absurdity is at the heart of some of 
the most creative ideas of the 19th 
and 20th centuries. Lewis Carroll and 
Edward Lear used absurdity in story-
telling; the Marx Brothers, Spike Milli-
gan, and Monty Python exploited it as 
a source of comedy; Samuel Beckett 
used it for drama; Frank Zappa for mu-
sic; Elsa Schiaparelli in fashion design; 
and the dadaists and surrealists used it 
to make art.
Project: Using the visual language of 
signage systems, create absurd signs 
that confound viewers, provoking 
thought or laughter.
5. Try Swapping Systems
Applying a ready-made, successful, 

tried and trusted existing system from 
one area of practice to another can 
lead to great innovation.
Inventor Owen Maclaren created the 
first collapsible baby buggy by utilizing 
the system designed for the folding 
undercarriages of Spitfire planes from 
World War II. James Dyson used cy-
clone systems used to suck up saw-
dust in sawmills and applied them to 
the home vacuum. Both revolutionized 
previously entrenched designs. If you 
find a current system disappointing or 
inadequate, try borrowing one from 
another field.
Project: Take the quick-change sys-
tems of theater scenery and apply 
them to rethink your living or work 
space.
6. Reposition
The act of altering how something is 
viewed can reveal new possibilities and 
ideas. This can be achieved by seeking 
every possible viewpoint and shifting 
context—by taking things from their 
usual home and placing them some-
where completely different.
Boxes of wire scrubbing pads and 
cans of soup are familiar items in a 
supermarket. There are unmade beds 
in every teenager’s bedroom, and dead 
cows and sheep can be found in the 
back of every butcher’s shop. But put 
them in an art gallery and they are big 
news. Nearly 100 years ago, Marcel 
Duchamp was the first artist to realize 
that such repositioning could have an 
impact when his submission to an art 
exhibition of a porcelain urinal laid flat 

on its back cause an enor-
mous scandal.
Project: Make 
the unremark-
able remarka-
ble—go to a building 
materials store and find an inexpen-
sive object that, through repositioning 
in the home, finds a surprising new 
purpose.
7. Try Translating
Ideas are greatly stimulated by the 
process of transformation. Converting 
things from one form or medium into 
another can guide thoughts in totally 
new and exciting directions. One idea 
leads to another—and then you’re off 
on the ideas trail.
The Russian artist Wassily Kandinsky 
translated classical music into abstract 
paintings, selecting different colors to 
signify the varying emotions the music 
provoked. He also invented a machine 
that translated musical sounds into in-
structions for paintings.
Project: Translate the following words 
into typography—lazy, happy, loud, 
soft.
8. Just Improvise
Improvisation is against-the-odds 
creativity. It is a way of thinking and 
acting that can lead to solutions in 
hugely challenging situations, such as 
when people find themselves impris-
oned, cast away, stranded, besieged, 
trapped, fenced in, lost at sea, cap-
sized, or shipwrecked.
Project: The “design miles” chal-
lenge—the “food miles” initiative 

questioned the 
vast dis-
t a n c e s 
f o o d 

had trav-
elled from its 

point of production to the dinner table. 
The campaign advocated choosing lo-
cal produce, which, having travelled 
the least distance, depleted fewer of 
the world’s resources. The “design 
miles” challenge is similar. Only use 
what is very close at hand. Challenge 
yourself to solve problems using only 
what is in your pockets, on the table, 
freely available, left over from another 
job, or only what is within a very short 
distance.
9. Understand Your Process
To have ideas quickly and repeatedly, 
it’s vital to understand which condi-
tions make you personally most cre-
atively productive. Russian composer 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky reflected: “If 
we wait for the mood, without endeav-
oring to meet it halfway, we easily be-
come indolent and apathetic.”
Project: Discover the creative process 
of your ideas’ heroines and heroes. 
Some are wonderfully eccentric. Ger-
man poet Friedrich Schiller found he 
worked best to the smell of rotting 
apples.
10. Make it Personal
Use things from your own life 
and experience to spark ideas—
things you know about yourself or 
your family, and things from your 
background.
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شهردار اصفهان گفت: راه اندازی سامانه 
»توسعه هوشمند شهر« و به دنبال آن 
صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی در 
شهرداری اصفهان، یک انقالب اداری 

در ارائه خدمات شهری است.
علی قاسم زاده در گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه اصفهان در خصوص 
راه اندازی سامانه صدور الکترونیکی 
پروانه ساختمانی، اظهار کرد: درصدد 
هستیم اصفهان را به نفع شهروندان 
آرام آرام برای یک زندگی بهتر آماده 

کنیم.
وی با بیان اینکه شهرداری به دلیل 
گستردگی خدمات، در ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان بسیار تأثیرگذار 
است، ادامه داد: از ابتدای فعالیت 
مدیریت شهری ششم، حرکت به 
سمت تسهیل گری و روان سازی ارائه 
خدمات به شهروندان را در دستور کار 

قرار داده ایم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خدماتی 
انحصاری و اختصاصی در مجموعه 
شهرداری به شهروندان ارائه می شود، 
تصریح کرد: ضرب المثل ها و جمالتی 
سال های زیادی است می شنوید که 
هر فردی قرار است پروانه ساختمانی 
دریافت کند، باید کفش آهنین بپوشد یا 
آشنایی داشته باشد تا بتواند امور اداری 
را راحت تر به سرانجام برساند؛ این 
استعاره ها و ضرب المثل ها در یک 
نگاه عمیق و جامع شناختی حکایت 
از یک رنج پنهان دارد، زیرا هر زمان که 
مردم از چیزی آزرده خاطر می شوند، در 
قالب استعاره ها و کنایه ها مطالب خود 
را بیان می کنند و این موضوع آرام آرام 
به ادبیات جاری جامعه تبدیل می شود.

وی با اشاره به صدور الکترونیکی پروانه 
ساختمانی در اصفهان، اظهار کرد: به 
منظور رفع ابهامات شهروندان جهت 
دریافت پروانه ساختمانی، سامانه ای 
هوشمند راه اندازی شد تا آنها از خانه به 
راحتی مجوز ساخت وساز خود را دریافت 
کنند، در واقع شهروندان با ورود به این 
سامانه حق انتخاب دارند که با توجه 

به میزان تراکم منطقه نسبت به تعداد 
طبقات ملک خود تصمیم گیری کنند.

قاسم زاده اضافه کرد: با وجود سامانه 
صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی، 
هزینه ها شفاف و دیگر جایی برای 
چانه زنی وجود نخواهد داشت، در واقع 
این جنس گفت وگوها از فرایند صدور 

پروانه ساختمانی حذف می شود.
وی تاکید کرد: داللی و واسطه گری 
در فرایند صدور الکترونیکی پروانه 
ساختمانی موضوعیتی ندارد، زیرا افراد 
به طور مستقیم همه اطالعات الزم را 
کسب کرده و فرایند صدور پروانه را 

انجام می دهند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مردم 
می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 
my.isfahan.ir وارد سامانه توسعه 
هوشمند شهر شوند، گفت: یکی از 
مزیت های این سامانه ۲۴ ساعته بودن 
آن در تمام روزهای هفته است، بر 
این اساس الزامی برای انجام امور در 

ساعات اداری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: چنانچه افراد از شیوه 
ورود به سامانه توسعه هوشمند شهر 
آگاهی نداشته باشند، می توانند فرایند 
ورود به سامانه و دریافت اطالعات را 
با کمک کافی نت ها انجام دهند، البته 
سعی شده است که دسترسی به این 

سامانه آسان باشد.
مراحل  زمان بندی  اعالم   •
الکترونیکی  پروانه  صدور 

ساختمان تا ۲ ماه آینده
قاسم زاده با بیان اینکه کوتاه سازی 
فرایندها از بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز شده 
است و تا اردیبهشت ماه امسال فرایند 
آزمایشی آن انجام شد، ادامه داد: 
اطالعات مورد نیاز نیز از ابتدای تیرماه 
بر سرورهای اصلی بارگذاری شده 
است و این سامانه در مناطق پانزده گانه 

شهرداری قابل دسترسی است.
وی با بیان اینکه با ورود به سامانه 
توسعه هوشمند شهر برای هر کاربر 
یک پرونده الکترونیک تشکیل می شود 
که می تواند تمام خدمات شهری را به 

وسیله آن دریافت کند، گفت: یکی از 
مزیت های طرح صدور الکترونیکی 
پروانه ساختمانی پیگیری مسیر پرونده 
در تمام مراحل است، بر این اساس 
شهروندانی که تصور می کنند فرایند 
صدور پروانه آنها طوالنی شده است، 
می توانند موضوع را به سامانه سوت زنی 
به شماره ۳۸۹۰ که دریافت کننده 
تخلفات شهرداری است، گزارش دهند.

شهردار اصفهان ادامه داد: ظرف دو ماه 
آینده زمان بندی مراحل صدور پروانه 
الکترونیکی ساختمان نیز اعالم خواهد 
شد، بنابراین اگر این فرایند بیش از حد 
طوالنی شود، افراد می توانند دالیل آن 

را پیگیری کنند.
وی اظهار کرد: طی چند ماه گذشته 
و  ذی نفعان  با  آموزشی  جلسات 
جمله  از  حوزه  این  متخصصان 
مهندسان، سازمان نظام مهندسی، 
انبوه سازان، کافی نت ها و میزهای 

خدمت برگزار شده است.
قاسم زاده تصریح کرد: سامانه صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی از طریق 
رسانه ملی نیز به مردم معرفی شده و 
نحوه استفاده از آن در یک ویدئو بر روی 

خود سامانه قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه این سامانه از ابتدای 

تیرماه فعال شده است، خاطرنشان کرد: 
اگر مالک مدارک مورد نیاز را به صورت 
صحیح بارگذاری کند، مجوز صدور 
نقشه بالفاصله صادر می شود؛ پس از 
تهیه و بارگذاری نقشه اگر مدارک کامل 
باشد، پروانه نهایی نیز صادر خواهد شد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: مردم از 
هم اکنون می توانند با مراجعه به سامانه 
صدور پروانه ساختمانی متوجه شوند چه 
میزان تراکم و هزینه برای اخذ پروانه 

الزم دارند.
قاسم زاده اظهار کرد: همه دستگاه های 
مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسی، 
میراث فرهنگی، کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری و بیمه از طریق این 

سامانه با شهرداری مرتبط شده اند.
وی ادامه داد: برای دریافت گواهی 
پایان ساخت به همکاری برخی دیگر از 
دستگاه ها همچون اداره ثبت نیاز است، 
در این راستا سامانه به نحوی طراحی 
شده که ظرفیت حضور دستگاه های 

ذی نفع را دارد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه عنوان 
این سامانه، »توسعه هوشمند شهر« 
است، گفت: به کمک این سامانه 
همه خدمات شهری غیرحضوری 
و هوشمند می شود؛ حدود ۳۰۰ 

خدمت در شهرداری به مردم ارائه 
می شود که بیش از ۱۴۰ مورد از آن 
تاکنون بر روی این سامانه بارگذاری 

و غیرحضوری شده است.
قاسم زاده افزود: با غیرحضوری شدن 
خدمات، امضاهای طالیی نیز حذف 
می شود، زیرا سامانه کاماًل هوشمند 
است و نیازی به ورود کارمندان و 

تصمیم گیری آنان وجود ندارد.
حرکت  مسیر  کرد:  تاکید  وی 
شهرداری به سمت هوشمندسازی 
است، زیرا معتقدیم با هوشمندسازی، 
بیشتر  نیز  خدمات  ارائه  امنیت 

می شود.
شهردار اصفهان غیر حضوری و 
هوشمند شدن خدمات، ارائه خدمات 
۲۴ ساعته در هفت روز هفته، کاهش 
ساختمان،  پروانه  صدور  زمان 
حذف امضاهای طالیی، واسطه ها 
و دالالن و شفافیت در پرداخت 
هزینه های صدور پروانه ساختمان را 
از جمله مزیت های راه اندازی سامانه 
هوشمند صدور پروانه ساختمان 
دانست و گفت: به عقیده افرادی 
که در این حوزه تخصص دارند، 
راه اندازی این سامانه یک انقالب 

اداری در ارائه خدمات شهری است.
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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شـرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: امـروز بیشـترین هزینه های ایـن شـرکت در حـوزه امنیت سـایبری انجام 

می شـود اما چندان قابل بیان نیسـت و نمـود ظاهـری ندارد.
حمیدرضا سـیدی در آیین تکریم و معارفـه مدیر کل فرودگاه های اسـتان اصفهان 

در سـالن همایش های این اداره کل، اظهار داشـت: امروز دیگر تهدیدهای سـخت 
برای دشـمن امکان پذیر نیسـت و دسـت به تهدیدهای نرم و نرم افـزاری زده و به 

همین دلیـل باید زیرسـاخت های امنیتی و سـایبری فرودگاه ها را توسـعه دهیم.
وی ادامه داد: توسـعه امنیت سـایبری مهمترین نیاز امروز فرودگاه اصفهان اسـت 
کـه باید با کمـک همه بویـژه اعضـای کمیتـه امنیتـی پیگیری هـای الزم در این 

زمینه انجام شـود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شـرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
اظهار داشـت: بسـیاری از سـامانه های فرودگاه اصفهان بهسـازی و بازسازی شده 
اما بخش هایی هم نیاز به نوسـازی و بازسـازی دارد که در دسـتور کار قرار دارد و به 
مرور و همزمان با توسـعه فیزیکی بخش های مختلف، زیرسـاخت های تاسیساتی 

فرودگاه هم توسـعه پیـدا خواهد کرد.
وی اضافـه کـرد: اقدامـات و خدمـات جهـادی خوبـی در فـرودگاه اصفهـان در 
سـخت ترین شـرایط تحریم و فشـارهای اقتصادی و ده ها و صدها مشـکل دیگر 
محقق شـده اسـت و فضای مناسـب و وضعیت اسـتانداردی برای خدمات رسانی 

به مسـافران فراهم شـده اسـت.
سـیدی خاطرنشـان کرد: فـرودگاه بیـن المللی شـهید بهشـتی اصفهـان بعنوان 
فرودگاه مشـترک با نیروی هوایی از فرودگاه های مهم کشـور اسـت کـه فرودگاه 

پشـتیبان فرودگاه حضـرت امام )ره(، مهرآباد، مشـهد و شـیراز اسـت.
وی با بیـان اینکـه ایـن فـرودگاه پروازهـای دایورتـی را در زمان بحـران، پذیرش 

می کند بیان کـرد: فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی بعنـوان یکـی از بزرگترین 
فرودگاه هـای کشـور اسـت.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامل شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایی 
ایران گفت: بیشـترین منبع درآمـد فرودگاه ها در گذشـته از پروازهـای عبوری بود 
که این پروازها در دو سـه سال گذشـته به نصف رسـید و بطور تقریبی کرونا، درآمد 
فرودگاه هـا را به نزدیـک صفر رسـاند اما توسـعه این فـرودگاه در این شـرایط هم 

متوقف و تعطیل نشـد و همچنان ادامـه دارد.
وی با بیـان اینکه همه باید برای توسـعه کشـور و عزت و سـربلندی ایـران تالش 
کنیم ابـراز امیـدواری کرد که بـا کمک همـه بتوانیـم برنامه های توسـعه ای مورد 

نیاز این فـرودگاه را بـدون ُمعطلی ادامـه دهیم.
سـیدی افـزود: فـرودگاه بیـن المللی شـهید بهشـتی اصفهـان در زمـان حاضر با 
ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال اسـت و نیازهای فعلی منطقه را پاسخگوسـت و در 

صورت افزایـش ۲ برابـری ظرفیت مسـافر و پرواز هـم جوابگو خواهـد بود.
وی ادامه داد: برنامه های توسـعه این فرودگاه برای سـه تا چهار سـال آینده است و 
در صورتی که ناوگان هوایی کشـور توسـعه پیدا کند باید به فکر توسعه ترمینال ها 

و سـامانه های این فرودگاه باشیم.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شـرکت فرودگاه هـا و ناوبری هوایـی ایران اظهار 
داشت: پاکدسـتی، شفافیت و سـالمت نفس شـاخص ما در انتخاب مدیران است.

وی اضافـه کـرد: فرودگاه هایـی کـه بیشـترین ترافیـک را دارنـد و بـا پایگاه های 

نظامی همجوار و همکار هسـتند، بعنوان مهم ترین فرودگاه های کشـور محسوب 
می شـوند و فـرودگاه بیـن المللـی شـهید بهشـتی اصفهـان هـم از خصوصیـات 

برخوردار اسـت.
سـیدی بیان کرد: هر سـاله حدود ۱۰۰ میلیـارد تومان بـرای زیر سـاخت های این 
فرودگاه هزینه شـده و دسـتگاه ها و تجهیـزات این فـرودگاه، برای زیبایی نیسـت 
بلکه برای رفاه مسـافران فراهم شـده که آرامش و آسـایش مسـافران هم به رفتار 

ما کارکنان وابسـته اسـت.
وی تاکیـد کرد: انتظـار ما از همـه همکاران و سـایر ارگان هـای خدمات رسـان در 
فرودگاه این اسـت کـه احترام و تکریم مسـافران را بعنـوان اصل اساسـی کارهای 

خود قـرار دهند تا مسـافران بهـره کافی از ایـن همه هزینـه و امکانـات ببرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شـرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
خاطرنشـان کرد: مهم ترین خواسـته و انتظار اصلی ما از کارکنان در فرودگاه شهید 
بهشـتی اصفهان این اسـت که با رفتار خـود موجب ناراحتـی و کـدورت و بدبینی 

به نظام و مسـووالن نشوند.
به گزارش ایرنا، در این مراسـم از حسـن امجدی قدردانی و ابـوذر ضیایی به عنوان 

مدیرکل فرودگاه های اسـتان اصفهان معرفی شـد.
فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی در شـرق اصفهـان دارای ۲ باند بـه طول چهار 
هـزار و ۳۹۷ متـر و عرض ۴۵ متـر با ۲۰ جایـگاه پذیرش و پـارک انـواع هواپیمای 

مسـافربری و ترمینال پروازهـای داخلی و خارجی اسـت.

معاون وزیرراه و شهرسازی درآیین تکریم ومعارفه مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان:

انجام بیشترین هزینه شرکت فرودگاه های کشور در حوزه امنیت سایبری

شهردار درباره سامانه »توسعه هوشمند شهر« مطرح کرد:

انقالب اداری در شهرداری اصفهان

امیرحسـین کمیلی افزود: در سـال ۱۴۰۰ حدود یکهـزار و ۴۴۸ قلم کاال 
از مبـداء اسـتان اصفهان بـه ۱۰۴ کشـور صادر شـد کـه ارزش صادرات 
اسـتان در سـال گذشـته حدود یکهـزار و ۳۵۰ میلیـون دالر بـود و پیش 
بینـی می شـود کـه در سـال جـاری افزایـش یابـد و بـه یکهـزار و ۶۷۶ 

میلیون دالر برسـد.
کمیلی با بیـان اینکه میزان صـادرات و واردات اسـتان اصفهـان در وزن 
و ارزش در سـال ۱۴۰۰ نسـبت به ۱۳۹۹ با رشـد مواجه بـود، اضافه کرد: 
عراق، افغانسـتان و امارات عمـده کشـورهای هدف صادراتـی اصفهان 

. هستند
وی حوزه هـای مزیت دار صـادرات در اسـتان اصفهان را سـنگ، فوالد، 
نسـاجی، صنایـع دسـتی، قطعه سـازی، فـرش، الیـاف پلی اسـتر و طال 
خوانـد و اظهـار داشـت: ۱۱ میـز توسـعه صـادرات کشـور در اصفهـان 

تعریـف شـده اسـت و ظرفیت هـای باالیـی در ایـن زمینـه داریم.
کمیلـی بـا تاکیـد بـر اینکـه اصفهـان در زمینـه تولیـد پلـی اسـتر رتبه 
نخست را در کشـور دارد، خاطرنشـان کرد: در صنعت نسـاجی نیز مزیت 
ما فرش ماشـینی اسـت که حرف اول را می زنـد و اصفهان قطـب تولید 

این محصـول بویژه در کاشـان اسـت.
وی با اشـاره به اینکه اصفهـان در زمینـه تولید فرش دسـتباف نیز حرف 
اول را مـی زند، تصریح کـرد: ما پارسـال صـادرات باالیی در ایـن زمینه 
داشـتیم اما در سـال های گذشـته بدلیل برخی سیاسـت ها با مشـکالتی 

برای صـادرات فرش دسـتباف مواجـه بودیم.
مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان با اشـاره بـه ظرفیت های 
صادراتـی اسـتان در زمینه هـای صنایع دارویـی، محصوالت شـیمیایی، 
فراورده هـای لبنـی، مواد پالسـتیکی، فراورده هـای نفتی و پتروشـیمی، 
ورقه هـای فـوالد، قطعـات خـودرو، خـودرو، لـوازم خانگـی، سـیمان، 
محصـوالت کشـاورزی و صنایـع غذایـی گفـت: بـا همت مسـووالن و 
بخـش خصوصـی و برطـرف شـدن برخـی از موانـع موجـود، می تـوان 

میـزان صـادرات را در سـال های آینـده افزایـش داد.
کمیلـی از جمله مسـائل پیـش روی صـادرات را بانکی، مالـی، کمرگی، 
تجـاری، حمل و نقل، سیاسـی و دیپلماسـی اقتصـادی با دیگر کشـورها 
عنـوان و تاکید کـرد: الزم اسـت اطـالع رسـانی الزم بـه تاجـران ما در 
زمینه هـای مربـوط بـه قوانین و مقـررات صـادرات در کشـورهای دیگر 

صـورت گیرد.
وی با بیـان اینکه بـا توجه بـه تحریم های ظالمانـه الزم اسـت که برای 
موضـوع تبـادالت ارزی، تدبیـر مناسـبی اتخاذ شـود، خاطرنشـان کرد: 
همچنین باید چشـم اندازی از وضعیت کشـورهای هدف داشـته باشـیم 
تـا بدانیم کـه نیازهـای آنها چیسـت و چـه کاالهایـی می توانیم بـه آنها 

صـادر کنیم.
وی بـا تاکید بر اینکـه اصفهان ظرفیت های بسـیار خوب سـخت افزاری 
و نرم افـزاری بـرای صـادرات در بخش هـای مختلـف صنعـت، معدن، 
کشـاورزی و خدمـات دارد، افـزود: برقـراری ارتبـاط خوب و مناسـب با 
کشـورهای هـدف صادراتی به کاهـش هزینه هـای صادرات و تسـهیل 

در فرایندهـا کمـک بسـیاری می کند.
حـدود ۹ هـزار و ۵۰۰ واحـد صنعتـی و ۷۶ شـهرک و ناحیـه صنعتـی در 

اسـتان اصفهـان فعال اسـت.
۱۳ درصد تولید ناخالـص داخلی، ۴۵ درصد فـوالد، ۵۵ درصد مصنوعات 
طـال، ۲۰ درصـد فراورده هـای نفتـی، ۴۵ درصـد مصالـح سـاختمانی و 
سـنگ، ۷۰ درصد فـرش و بافت فـرش، ۴۵ درصـد نسـاجی و ۲۵ درصد 
تشـکیالت پزشـکی و دارویی کشـور در اسـتان اصفهان تولید می شـود 

و سـهم ۱۱.۷ درصدی در حمل و نقـل کاال دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین آمار محصوالت مختلف واحدهای صنعتی و 
تولیدی این استان به ۱۰۴ کشور صادر شده و امید است 

در سال جاری میزان صادرات باز هم افزایش یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

صادرات محصوالت واحدهای صنعتی 
و تولیدی اصفهان به ۱۰۴ کشور

خبر روز
معاون راهبـردی و نظارت بر بهـره برداری 
شـرکت آب وفاضـالب کشـور گفـت: در 
بدو ورودم شـرایط بسـیار سـختی در حوزه 
آبرسانی داشـتیم و رودخانه زاینده رود اولین 
سـالی بود که خشـک بود و چاه های فلمن 
را با ظرفیت آبدهـی ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه 
را از دسـت دادیم و حدود سـه متر مکعب بر 
ثانیه کمبـود آب داشـتیم که در سـال های 
آخر بـه ۴.۵ تـا ۵ مترمکعب بـر ثانیه کمبود 

آب در سـامانه آبرسـانی را داشتیم.
هاشـم امینـی، در آییـن تودیـع خـود و 
معارفـه مدیرعامـل جدیـد شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان اصفهان، بـا بیـان اینکه 
تغییر و تحول در تمـام ارکان طبیعت وجود 
دارد و جامعـه سـازمانی مـا چنیـن اسـت، 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه امروز شـاهدیم 
کـه ایـن مسـئولیت خطیـر بـا قدمـت ۵۵ 
سـال، به دسـت باکفایت یکی از مهندسان 
متخصـص ایـن صنعت سـپرده می شـود.

وی بـا اشـاره بـه فعالیـت نزدیـک بـه 
دوازده سـال خـود در جایـگاه مدیرعاملـی 
و همچنیـن حضـور ۲۴ سـاله خـود در این 
شرکت از رده کارشناسی تا مدیریت، گفت: 
در بـدو ورود مـا شـرایط بسـیار سـختی در 
حـوزه آبرسـانی داشـتیم و رودخانـه زاینده 
رود اولیـن سـالی بـود کـه خشـک بـود و 
چاه هـای فلمـن را با ظرفیـت آبدهـی ۳.۵ 
مترمکعـب در ثانیـه را از دسـت دادیـم و 
حدود سـه متـر مکعب بـر ثانیه کمبـود آب 
داشـتیم که در سـال های آخـر بـه ۴.۵ تا ۵ 
مترمکعـب بر ثانیـه کمبـود آب در سـامانه 

آبرسـانی را داشـتیم.
معاون راهبـردی و نظارت بر بهـره برداری 
شـرکت آب وفاضـالب کشـور تاکیـد 
کـرد: البتـه ایـن کمبـود آب باعـث شـد تا 
همـکاران خـوش فکـر مـا ایـن تهدیـد را 
بـه فرصت تبدیـل کننـد و اقدامـات خوبی 
را در حوزه هـای مختلـف بـه خصـوص در 
حوزه توزیـع انجام دادنـد و در تابسـتان که 
بـا کمبـود ۳.۵ متر مکعـب بر ثانیـه کمبود 
آب داشـتیم را بـا ایجـاد سـامانه های تلـه 
متری و خطوط انتقـال آب را مرتفع کردیم 
و در حوزه مشـترکین نیـز سـرمایه گذاری 
کردیم و بـا حـوزه قراردادهای بیـع متقابل 
سـعی کردیم بـا همفکـری و خـرد جمعی، 

ایـن بحران هـا پشـت سـر بگذاریم.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال ۸۹ حـدود 
۸۳ شـهر تحـت پوشـش آبفـای اسـتان 
بـود کـه بـه ۳۰۰ شـهر و بعـد از یکپارچـه 
سـازی ۹۴۸ روسـتا به ما اضافه شـد، افزود: 
جمعیـت تحت پوشـش فاضالب شـهری 
در ایـن دهـه یـک میلیـون نفـر افزایـش 
یافـت و حجـم مخـازن تحـت پوشـش ما 
از ۸ دهم میلیون مترمکعب بـه ۱.۲ میلیون 

مترمکعـب افزایـش یافت.
امینی با اشاره به اسـتفاده از ظرفیت پساب، 
افزود: تعداد ۲۰ تصفیه خانـه فاضالب های 
اسـتان در اسـتان وجـود داشـت کـه طـی 
یک دهـه اخیـر ۱۰ تصفیه خانـه فاضالب 
دیگـر در سـاخته شـد. همچنیـن چندیـن 
تصفیه خانـه دیگر با سـرمایه گذاری بخش 
خصوصی در دسـت احداث است، همچنین 
در ایـن سـال ها ۴۰۶۶ کیلومتـر لوله گذاری 
آب و ۳۲۷۱ کیلومتـر لوله گـذاری فاضالب 

انجـام داده ایم.

 کمبود آب اصفهان
حدود ۵ مترمکعب بر ثانیه

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری 
آبفا کشور هشدارداد:

 خبر ویژه
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 مریم یادگاری  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۸۶ 
درصد مساحت استان با کم آبی و خشکسالی مواجه است، گفت: حدود ۲۷ دشت از 
۳۵ دشت استان تحت تأثیر فرونشست زمین به دلیل خشکسالی و برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی قرار دارد که از اثرات سوء آن خیزش کانون های گرد و غبار است.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در مراسم 
معارفه مدیر عامل آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه در حوادث مختلف بیش از 
۶۰ خودروی امدادی در بخش آب و فاضالب آماده کمک بوده است، گفت: اصفهان 
جانشین تهران بزرگ در مدیریت بحران است و الزم است قبل از هر حادثه آماده 

و منسجم باشیم.
وی با بیان اینکه ۸۶ درصد مساحت استان با کم آبی و خشکسالی مواجه است، 
افزود: حدود ۲۷ دشت از ۳۵ دشت استان به دلیل خشکسالی و برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی تحت تأثیر فرونشست زمین قرار دارد که از اثرات سوء آن خیزش 

کانون های گرد و غبار است.
شیشه فروش با بیان اینکه ۳۰۰ روستای استان با تانکر آبرسانی می شود، گفت: 
درخواست می کنم در جهت اجرای طرح احیای زاینده رود تا تاالب گاوخونی تالش 
ویژه ای داشته باشید؛ پیشنهاداتی در سفر ریاست جمهوری به وزیر نیرو داده شد و 

نسخه اصلی برطرف شدن مشکل در تأمین آب حوضه زاینده رود تا تاالب گاوخونی 
است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن اشاره به بازسازی و نوسازی 
شبکه های فاضالب بیان کرد: از ابتدای سال ۵ مورد شکستگی در شبکه فاضالب 
داشتیم که قدمت ۵۰ ساله دارد، وزارت نیرو در زمینه تخصیص اعتبارات توجه کند تا 

۳۰۰ کیلومتر شبکه اصفهان و اطراف شبکه ها بازسازی شود.
وی عنوان کرد: استانداردسازی شبکه های فاضالب و تصفیه خانه های استان و 

تکمیل طرح سامانه دوم آب رسانی از مواردی است که استان به آن نیاز دارد.

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خبر داد:

آب رسانی تانکری 
به 3۰۰ روستای 

استان

 اخبـار اصفهـان  نشسـتی بـا حضور 
آرش اخـوان طبسـی مدیـر کل اسـتان، 
آمـوزش،  معـاون  مهدیـان  عبـاس 
پژوهـش و برنامـه ریـزی اداره کل، 
رضـا علـی معصومـی فرمانـدار بوییـن 
میاندشـت و مهین مرادی رییـس مرکز 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای شهرسـتان 

بوییـن میاندشـت برگـزار شـد.
اخـوان طبسـی در خصوص نیاز سـنجی 
آموزشـی در سـطح شهرسـتان، پیـاده 
سـازی نظـام آموزش هـای دوگانـه، 
دعوت از اصناف و سـفارش محور کردن 

آموزش هـا مباحثـی را عنـوان نمـود.
رضا علـی معصومی فرماندار شهرسـتان 
بویین میاندشـت افزود: با وجـود زمینه ها 
و پتانسـیل های گردشـگری، کشاورزی، 
دامپـروری و صنایـع دسـتی در سـطح 
شهرسـتان نیـاز بـه آموزش هـای فنی و 
حرفـه ای در ایـن زمینه ضروری اسـت.

مـرادی رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و 
حرفـه ای بویین میاندشـت ضمـن ارائه 
عملکرد آموزشـی مرکز، کمبـود نیروی 
انسـانی امور اداری و مربـی و تخصیص 
سـرباز مربی بـه مرکز را خواسـتار شـد.

جلسـه تبیین سـند تحول دولت مردمی 
و چالش های پیـش روی تدویـن برنامه 
بررسـی  و همچنیـن  توسـعه  هفتـم 
چالش هـای بودجه ای اسـتان بـا حضور 
راهداری معاون امور آمـوزش و پرورش 
عمومـی و فنـی و حرفـه ای سـازمان 
برنامـه وبودجـه کشـور، علـی فـروزش 
مدیـرکل دفتربرنامـه، بودجه ونوسـازی 
سـازمان آموزش فنی وحرفه ای کشـور، 
مدیـران کل و معاونیـن اسـتانهای 
اصفهـان، چهارمحـال وبختیـاری، یزد، 
کهگیلویـه وبویراحمـد به میزبانـی اداره 

کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان 
اصفهـان در محـل سـالن میثـاق اداره 

کل برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه در خصـوص پیـش بینی 
برنامـه هفتـم توسـعه، سـند تحـول 
دولـت سـیزدهم، ظرفیـت ایجـاد شـده 
در قانـون کمـک اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی بـرای سـازمان و تهیـه آییـن 
نامـه اجرایـی بررسـی وضعیت امـوال و 
امـالک مـازاد و ارائـه راهکارهـا بـرای 
 بهـره بـرداری بهینـه، بحـث و تبـادل

نظر شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت پیاده سازی
سیستم نظام آموزش دوگانه

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار شد:

 جلسه هم اندیشی تبیین سند
تحول دولت مردمی
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 یلـدا توکلـی  قـرار اسـت در سـال جـاری امـا 
به تدریـج قرعه کشـی بـرای خرید خودرو حذف شـده 
و همه چیـز وابسـته به عرضـه و تقاضـا باشـد، البته با 
ورود خودروهـای خارجـی بـه بـازار ایـران در آینـده 
قـدرت خریـد خـودرو توسـط مـردم افزایش یافتـه و 
قرعه کشـی و ماجراهای در حاشـیه آن برای همیشـه 

از صنعـت خـودرو رخـت خواهد بسـت.
• احتماالً تا پایان سال بساط قرعه کشی 

برچیده شود
به نظـر می رسـد وزارت صمـت خودروهایـی را مانند 
محصـوالت ایران خـودرو و سـایپا، کـه تیـراژ باالیی 
دارنـد و همچنیـن تقاضـا بـرای خریـد آن هـا زیـاد 
اسـت، مشـمول قرعه کشـی کند. خودروهایـی را نیز 
کـه تقاضـای زیـادی بـرای آن هـا نیسـت، می تواند 
از ایـن فرایند خـارج کـرد. امیـد قالیباف سـخنگوی 
وزارت صمـت چنـدی پیـش از احتمـال برگـزاری 
مرحلـه دوم قرعه کشـی خـودرو در سـامانه یکپارچه 
در پایـان تیرمـاه خبـر داد و گفـت: تاریـخ دقیـق بـر 
اسـاس عرضـه محصـول از سـوی خودروسـازان 
تعیین و توسـط سـامانه یکپارچـه تخصیـص خودرو 
انجام خواهد شـد. وی بـا اشـاره به چشـم انداز حذف 
قرعه کشـی خـودرو افـزود: درزمینـه خودروهایـی 
کـه تقاضـای باالتـر از عرضـه دارنـد، مشـکل داریم 
و ناچاریـم از طریـق قرعه کشـی عمـل کنیـم ولـی 
برنامه ریزی شـده کـه احتمـااًل تا پایان سـال بسـاط 
قرعه کشـی برچیـده شـود و عرضـه و تقاضـا تعییـن 

قیمـت کنـد.
• امسال قرعه کشی خودرو را حذف می کنیم

سـید رضـا فاطمـی امیـن وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـت. وی امـا در مـورد قرعه کشـی خودرو 
گفـت: همان طور کـه پیش تـر نیـز گفته شـد وزارت 
صمـت برنامه ریـزی کـرده کـه در سـال ۱۴۰۱ 
قرعه کشـی خودرو را به تدریـج حذف کنـد، البته این 
عبـارت به درسـتی در برخی رسـانه ها منتقل نشـده و 
از ابتـدا نیز مقـرر نبـوده که از آغاز سـال قرعه کشـی 
حذف شـود، بلکـه به تدریج و در طـول سـال این امر 
اتفـاق خواهد افتـاد. ایـن مقام مسـئول بابیـان اینکه 
برنامـه ای کـه امسـال وزارتخانـه از خودروسـازان 
گرفتـه تولیـد بیـش از ۱.۵ میلیـون دسـتگاه خـودرو 
است خاطرنشـان کرد: در بهار امسـال، ۹۸ درصد این 
برنامـه محقق شـده اسـت. وی ادامـه داد: هفته های 
گذشـته بـا حمله هـای نرم افـزاری در بخش هـای 

مختلـف ازجملـه صنعت فـوالد، ایـن نگرانـی ایجاد 
شـد کـه حملـه مشـابهی بـرای قرعه کشـی خـودرو 
انجـام شـود. بنابرایـن مقـرر شـد شـرکت اجراکننده 
قرعه کشـی قبـل از دور جدیـد ثبت نـام خـودرو، 
مجوزهـای امنیتـی نرم افـزاری الزم را دریافت کند.

• نیازمند ارتقای تولید هستیم
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بابیـان اینکـه برای 
حـذف قرعه کشـی چنـد کار بایـد انجـام شـود کـه 
نخسـتین آن ارتقـای تولیـد اسـت، تصریـح کـرد: 
عـدم تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـا باعرضـه ۹۰۰ 
هـزار دسـتگاهی در سـال گذشـته و در مقابـل تولید 
تقاضای بیـش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دسـتگاهی 
سـبب شـده که شـکافی ایجاد شـود و بـازار خـودرو 
متالطـم شـود. امسـال هـم تولید تعـداد بیشـتری از 
خـودروی پـژو ۲۰۶ در دسـتور کار اسـت، همچنیـن 

خـودروی تـارا و شـاهین چهـار برابـر بیـش از سـال 
گذشـته تولید خواهـد شـد. وی بابیـان اینکـه محور 
دوم بـرای حـذف قرعه کشـی، واردات خودرو اسـت 
کـه آیین نامـه آن طراحی شـده و بـه زودی در دولـت 
مصـوب خواهـد شـد، گفـت: بـرآورد مـا ایـن اسـت 
کـه بخشـی از تقاضـای موجـود در بـازار بـا واردات 
پاسـخ داده شـود. در آیین نامـه واردات خـودرو چنـد 
قیـد و قاعـده گذاشته شـده کـه نخسـتین آن وجـود 
خدمـات پس از فـروش بـرای خودروهـای وارداتی و 
قید دیگـر که مصوبـه مجلـس نیز بـود، لـزوم انجام 

انتقـال فنـاوری اسـت.
• امسال قیمت ها کاهش پیدا می کند

فاطمـی امیـن بابیـان اینکـه چهـار قیمـت بـرای 
انـواع خودروهـا وجـود دارد که یکـی از آن هـا قیمت 
تمام شـده خودروسـاز اسـت، اظهـار کـرد: در برخـی 

خودروهـا، قیمتـی کـه تولیدکننـده عرضـه می کنـد 
پایین تـر از قیمـت تمام شـده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس 
خودروسـاز بازیـان مواجـه اسـت و این مسـئله برای 
اکثـر خودروهایی کـه تیراژ باالیـی دارند وجـود دارد. 
امسـال بـا تعریف پنـج مسـیر بـرای کاهـش قیمت 
تمام شـده از سـوی خودروسـازان، قیمت هـا کاهش 
پیـدا می کنـد و انگیـزه بـرای افزایش عرضـه خودرو 

بیشـتر خواهد شـد.
• لغو عرضه خودرو در بورس به خاطر 

کارشکنی
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه داد: کارکـرد 
اصلـی بـورس کاال بـرای محصوالتـی همچـون 
فـوالد، پتروشـیمی، گنـدم، ذرت و غیـره اسـت. اما 
مخالف عرضـه خودرو در بـورس کاال نیسـتیم، البته 
بایـد قواعـدی وجـود داشـته باشـد تـا کار به صورت 

درسـت و اصولـی انجـام شـود؛ در عرضـه اخیـر 
محصـوالت یکـی از خودروسـازان کار به درسـتی 
انجام نشـده بـود و بنابرایـن عرضـه در بـورس ملغی 

شـد.
• حذف خودروسازان خصوصی از فرایند 

قرعه کشی دوره دوم سامانه یکپارچه
بابک صدرایی، کارشـناس صنعت خودرو اسـت وی 
نیز معتقد اسـت که خودروسـازان خصوصی از فرایند 
قرعه کشـی دوره دوم سـامانه یکپارچه حذف شـوند. 
زیـرا بـازار محصـوالت ایـن خودروسـازان، بـا بازار 
خودروهـای ایران خـودرو و سـایپا متفـاوت اسـت. 
همچنیـن محصـوالت آن هـا ماننـد خودروسـازان 
دولتـی، در بـازار سـیاه حاشـیه سـود زیـادی نـدارد. 
عرضه خـودرو در این سـامانه توسـط خودروسـازان 
خصوصـی، بـه فـروش و کسـب وکار آن هـا ضربـه 
می زنـد. درنتیجـه، قاعدتـًا بایـد خودروسـازان 
خصوصـی از فراینـد قرعه کشـی خـارج شـوند. وی 
افزود: بـه نظـر می رسـد وزارت صمـت خودروهایی 
را ماننـد محصـوالت ایران خودرو و سـایپا، کـه تیراژ 
باالیـی دارنـد و همچنیـن تقاضا بـرای خریـد آن ها 
زیاد اسـت، مشـمول قرعه کشـی کنـد. خودروهایی 
را نیـز کـه تقاضـای زیـادی بـرای آن هـا نیسـت، 
می توانـد از ایـن فرایند خـارج کـرد. این کارشـناس 
صنعت خـودرو در خصوص حذف برخـی از خودروها 
از قرعه کشـی، و روش فـروش خودروسـازان گفت: 
شـرکت ها می توانند ماننـد روال قبلی، بـا روش های 
پیش فروش، اقسـاطی و فـروش فـوری خودروهای 
خـود را عرضـه کنند. امـا همه شـرکت ها بایـد طرح 
فـروش فـوری برگـزار کننـد و حاشـیه قیمت بـازار 
و کارخانـه را از بیـن ببرنـد. دولـت نیـز بایـد بـه این 
فکـر باشـد کـه خودروهایـی را کـه مناسـب عامـه 
مردم اسـت، از قرعه کشـی حـذف کنـد. صدرایی در 
خصـوص حـذف قرعه کشـی و تأثیـری کـه در بازار 
دارد نیـز توضیـح داد: خودروهایی که از قرعه کشـی 
حـذف می شـوند، بسـتگی بـه شـرکت تولیدکننـده 
و میـزان تقاضـا بـرای آن هـا، شـرایط متفاوتـی را 
در بحـث قیمت هـا خواهنـد داشـت. امـا اگـر میزان 
عرضـه بـه بـازار مناسـب باشـد، ثبـات قیمتـی در 
بـازار ایجـاد می شـود. البتـه بـا توجـه بـه افزایـش 
هزینه هـای تولیـد، در شـرایط ثبـات نـرخ دالر نیـز، 
نوسـان قیمتـی در بـازار خـودرو در حـال افزایـش 

اسـت.
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پنجمین برنامـه »عصرتجربه« با حضور نویسـنده جـوان حامد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

عسـگری در حوزه هنری اسـتان اصفهان برگزار می شـود.
این برنامـه با همـکاری مرکـز آفرینش های ادبی حـوزه هنری 
اسـتان اصفهـان نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور و نشـر 
مهرسـتان در روز یکشـنبه ۱۲ تیرماه در عمارت تاریخی سعدی 
برگـزار می شـود. در ایـن برنامـه کـه یـک برنامـه گفـت و گو 
محور اسـت حامد عسـگری در خصوص تجربه نوشـتن خود در 
دو اثـر »پریدخت« و ناداسـتان »گـدار« به صحبـت می پردازد.

همچنین عـالوه بر رونمایـی از کتاب »گـدار« در ایـن برنامه با 
جشـن امضای این کتاب کـه تازه ترین اثر این نویسـنده اسـت 

همـراه خواهیـم بـود. »عصرتجربـه ۵« بـا حضور نویسـندگان 
و عالقـه منـدان در سـاعت ۱۹ یکشـنبه ۱۲ تیـر در عمـارت 
تاریخـی سـعدی واقـع در خیابـان اسـتانداری، گـذر سـعدی 

برگـزار خواهد شـد.
حامد عسـگری متولد ۱3۶۱ در بم اسـت او را بیشـتر بـه عنوان 
شـاعر و ترانـه سـرا می شناسـند، وی هـم تجربـه تحصیـل در 
فضـای حـوزه علمیـه را دارد و هـم تجربـه تحصیـل در رشـته 
حقـوق. از کتابهـای وی می تـوان بـه »سـرمه ای«، »خانمـی 
که شـما باشـید«، »خال سـیاه عربـی«، »پری دخـت«، »پری 

شـب«، »گـدار« اشـاره کرد.

برگزاری »عصر تجربه ۵« با حضور حامد عسگری

بیت کویـن حتـی پس از سـقوط 
بیـش از ۷۰ درصـد، هنـوز هیـچ 
نـوع قدرتـی بـرای بازگشـت را 
نشـان نمی دهـد. قیمـت در حال 
حاضـر پـس از یـک بازگشـت 
کوچـک از ۱۷.۵ هـزار دالر در 
همچنـان  پیـش  هفتـه  چنـد 
آهسـته در مسـیر نـزول اسـت.

در  دالر  هـزار   ۱۷.۵ ارزش 
صورتـی کـه بـه سـمت نـزول 
پیـش رود، یک مقاومـت کلیدی 
در نظـر گرفتـه خواهـد شـد. بـر 
ایـن اسـاس، می تـوان کاهـش 
بیشـتر بـه محـدوده ۱۵ هـزار 
دالر حتـی سـطوح پایین تـر را 
نیـز در میان مـدت پیش بینـی 
کـرد. با ایـن حال، یک شکسـت 
غیرواقعـی و برگشـت سـریع نیز 
امکان پذیـر اسـت، الگویـی کـه 
نـد در کوتاه مـدت یـک  می توا
رالـی را آغـاز کنـد. حتـی بـر 
اسـاس ایـن پیش بینی، سـطوح 
مقاومـت ایسـتای ۲۴ هـزار دالر 
3۰ هـزار دالر و میانگیـن  و 
متحـرک ۵۰ روزه کـه در حـال 
حاضـر حـدود ۲۶ هـزار دالر 
اسـت، موانع مهمـی خواهند بود 
بـه همیـن دلیـل قبـل از اینکـه 
قیمت به بـاالی سـطح 3۰ هزار 
دالر برسـد، احتمـال برگشـت 

صعـودی بسـیار کـم اسـت.
در بـازه زمانـی چهـار سـاعته، 
قیمـت در محـدوده ۱۷ تـا ۲۰ 
هـزار دالر تثبیـت می شـود و 
الگـوی مثلثـی تشـکیل می دهد 
کـه می توانـد یـک معکـوس یـا 
یک الگـوی ادامـه دهنده باشـد. 
اهداف شکسـت صعودی منطقه 
۲۴ هـزار دالری سـپس منطقـه 
3۰ هزار دالری اسـت کـه پرچم 
نزولی قبلی در آن شـکل گرفت.

از سـوی دیگـر، شکسـت نزولی 
باعـث می شـود کـه قیمـت بـه 
سـرعت بـه سـمت ۱۷.۵ هـزار 
یابـد. شـاخص  کاهـش  دالر 
 )RSI قـدرت نسـبی )اندیکاتـور
نیـز مقادیـر زیـر ۵۰ درصـد را 
نشـان می دهـد کـه بـه تسـلط 
نسـبی خرس هـا اشـاره دارد. 
ایـن سـاختار نشـان می دهـد که 
احتمـال شکسـت نزولـی نسـبتًا 

باالتـر اسـت.
بی رحمانـه  نزولـی  رونـد 
بیت کویـن در چنـد مـاه گذشـته 
منجر بـه ضررهـای قابل توجهی 
شـده  سـرمایه گذاران  بـرای 
اسـت حتی دارنـدگان بلندمدت، 
گروهی کـه معمـواًل سـکه های 
خـود را در زمـان سـود خـرج 
می کننـد، در حال حاضـر متوجه 
ضـرر شـده اند. ایـن رفتـار اغلب 
در آخریـن مرحلـه از یـک بـازار 
نزولـی رخ می دهـد، دوره ای 
دارنـدگان  حتـی  آن  در  کـه 
درازمـدت شـروع بـه فـروش 
یـا تسـلیم شـدن  وحشـتناک 

می کنند.
ایـن دارنـدگان معمـواًل مقادیـر 
زیـادی بیت کویـن دارنـد زیـرا 
احتمـااًل سـکه های خـود را بـا 
نباشـته  ا پایین تـر  قیمت هـای 
کرده انـد و بـرای مـدت طوالنی 
نگـه داشـته اند. بنابرایـن، آنـان 
عرضـه قابل توجهـی را بـه بـازار 
تزریـق می کننـد کـه معمـواًل 
آخریـن سـقوط بـازار نزولـی را 

آغـاز می کنـد.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

قعر؛ ایستگاه بعدی 
بیت کوین  

جریانی توقف ناپذیر رو به پایین!

وزارت صمت اعالم کرد: حذف خرید خودرو با قرعه کشی برای همیشه

وزیر جاده وعده ها می تازد 

مهـدی رضایـی سرپرسـت بانـک کشـاورزی، مشـارکت ایـن بانـک در 
اجـرای طـرح مردمی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا بـرای حمایت از 
تولید کننـدگان و رونـق واحدهـای تولیـدی دام و طیـور را فرصتی مغتنم 
بـرای خانواده بـزرگ بانک کشـاورزی دانسـت و گفـت: تا کنـون بیش از 
۴۸هزار فقره تسـهیالت با مبلغ افـزون بر ۵۴ هـزار میلیارد ریـال در قالب 

این طـرح پرداخت شـده اسـت.
رضایـی روز در آییـن تجلیـل و معارفـه مدیـر امـور شـعب این بانـک در 
تهران بزرگ با اعـالم این مطلـب افزود: طـی هفته های اخیـر و با تالش 
کارکنان سراسـر کشـور به ویـژه کارکنـان شـعب، خوشـبختانه پرداخت 
تسـهیالت به واحدهـای دام و طیور به نحـو مطلوبی در حال انجام اسـت.

وی با اشـاره به ضرورت رعایت انضبـاط مالی و پرهیز از اضافه برداشـت از 
بانک مرکزی خاطر نشـان کرد: با تـالش خانواده بزرگ بانک کشـاورزی 
و همت همـکاران در جذب منابـع ، طی ماه هـای اخیر اضافه برداشـتی از 

بانک مرکزی نداشـتیم.
رضایی در تشـریح عملکـرد بانک کشـاورزی در حوزه تجهیـز منابع، روند 
رشـد منایع این  بانک را مثبت ارزیابی کـرد و افزود: در حـوزه اعتبارات نیز 

تعهدات بانـک برای حمایت از بخش کشـاورزی در حال انجـام و پیگیری 
اسـت و با اختصـاص خطوط اعتباری مناسـب بـا هدف کمک بـه تحکیم 

امنیت غذایی کشـور از این بخـش حمایـت خواهیم کرد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش با اشـاره به نقـش و اهمیـت وصول 
مطالبـات و ضـرورت تعییـن تکلیـف مطالبـات معـوق تصریـح کـرد: 
خوشـبختانه بخش مهمی از برنامه های این حوزه محقق شـده امـا باید با 
برنامه ریزی مـدون و با سـرعت بیشـتری پرونده ها را تعییـن تکلیف کرد.

رضایی با اشـاره بـه  عاملیـت بانـک کشـاورزی در خرید تضمینـی گندم 
وسـایر محصـوالت اسـتراتژیک گفت: بـا اهتمام کارکنـان ایـن بانک در 
سراسـر کشـور، وجـوه خریـد تضمینـی در کوتاه تریـن زمـان ممکـن به 
حسـاب گندمـکاران واریز شـده اسـت .  سرپرسـت بانـک کشـاورزی به 
تدوین سـند راهبردی این بانـک در افق ۱۴۰۴ اشـاره کرد و بـا بیان اینکه 
بر اسـاس این چشـم انـداز بانک برتـر کشـور خواهیم بـود، تأکید کـرد: با 
توجه بـه ظرفیـت، زیرسـاخت های فنـی، نیروهـای توانمنـد و همچنین 

دانشـی کـه در بانـک وجـود دارد، این امـر محقق خواهد شـد.
سرپرسـت بانک کشـاورزی با بیـان اینکـه بـا پیگیری ها و تـالش حوزه 

فناوری اطالعـات ایـن بانـک سـامانه بـازارگاه نهاده های کشـاورزی به 
عنوان یکی از نمادهای تجارت الکترونیکی در بخش کشـاورزی متناسب 
با نیازهای بهـره بـرداران ارتقا یافته اسـت،گفت: حوزه فنـاوری اطالعات 
این بانک در مسـیر اصلی و درسـت خـود قرار گرفته و شـتاب اولیـه را پیدا 

کرده و انشـا اهلل  شـاهد اتفاقـات خوبـی در این بخـش خواهیم بود.
 رضایـی در بخش پایانی سـخنانش بهبود سـاختار بانک با هدف سـرعت 
بخشـیدن بـه فعالیـت موتـور محرکـه بانـک و همچنیـن چابک سـازی 
سازمانی را ضروری دانسـت و بر رفع نواقص سیستم سـاختاری  با رعایت 
حفظ منافع سـازمانی، اصـالح سـاختار حوزه هـای مختلف ، پرهیـز از بی 
تفاوتـی و دیوانسـاالری با هـدف تسـریع در ارائـه خدمات بـه هموطنان، 
توسـعه بانکداری شـرکتی، پیگیری مطالبات معوق و توسـعه شعب ارزی 

و گسـترش فعالیت هـای این حـوزه تأکیـد کرد.
در ایـن مراسـم مهـدی رضایی سرپرسـت ایـن بانـک ضمـن قدردانی از 
تالش های فریـدون بهبهانی، عضـو هیأت مدیـره این بانک کـه پیش از 
این مدیر امور شـعب تهران بـزرگ بود، حسـن عموزاد خلیلـی را به عنوان 
مدیرامور شـعب بانک کشـاورزی در تهران بزرگ معرفـی و منصوب کرد. 

 دریـا وفایـی  حسـن نـوروزی نائـب رئیـس 
کمیسـیون قضایـی مجلـس شـورای اسـالمی 
در گفتگـو بـا مـا ضمـن انتقـاد از عملکـرد برخی 
از دسـتگاه های انتظامـی و امنیتـی در مواجـه بـا 
مسـئله حجـاب و مباحـث تجمعـات مطالبـه گر 
صنفـی، بیـان داشـت: متأسـفانه در سـال های 
اخیـر شـاهد نوعـی رفتارهـای »دشمن شـاد 
ُکـن« در بیـن برخـی از نیروهایـی هسـتیم کـه 
بایـد خودشـان الگوی نظـم و امنیت خاطـر برای 
سـایرین باشـند. وی بـا اشـاره بـه نمونه هایی از 
برخوردهـای انتظامـی بـا بدحجاب هـا همچنین 
تجمعـات صنفـی، تصریح کـرد: بایـد گروه های 
ارشـاد و امربه معـروف که ریاسـتش توسـط ائمه 
جمعه اسـت و سـپاه پاسـداران هم دبیر آن است، 
در جامعـه فعـال باشـند. در مواجـه بـا اعتراضات 
شـغلی هم توصیه بـه مـدارا و جلوگیـری از ایجاد 

تشـنج می شـود. این نماینده مـردم رباط کریم در 
مجلس شـورای اسـالمی ادامـه داد: متأسـفانه از 
وقتی کـه قانـون امربه معـروف و نهـی از منکـر 
تصویب شـده، ائمـه جمعـه کـه رئیـس ایـن 
کار هسـتند بـه میـدان نیامدنـد. حتمـًا از وزیـر 
ارشـاد سـؤال خواهیـم کـرد کـه چـرا بـه قانون 
امربه معـروف و نهـی ازمنکرعمـل نشـده اسـت. 
وی در پاسـخ به اینکه »آیـا امربه معـروف و نهی 
از منکـر بایـد به صـورت خشـم و پرخاشـگری 
و بعضـًا تیرانـدازی باشـد؟« گفـت: خیراصـال. 
وقتـی می گوییـم کار بـه دسـت ائمـه جمعـه 
سـپرده شـود یعنی نصیحت، یعنی مذاکره، یعنی 
ارشـاد عمومی، نـه اسیدپاشـی و ضرب و شـتم و 
تیرانـدازی و فحاشـی. بایـد به صـورت نصیحت 
و راهنمایـی و زبـان خـوش که بسـیار هـم مؤثر 

اسـت ایـن مهـم انجام شـود.

نائب رئیـس کمیسـیون قضایی مجلـس یازدهم 
تأکیـد کـرد: چـه ضـرب و شـتم چـه خشـونت و 
چـه تیرانـدازی همه ایـن اقدامـات باعـث ایجاد 
بدبینـی و سـودجویی دشـمنان نظـام می شـود. 
نـوروزی گفـت: شـنیدم یـک عـده ای هسـتند 
کـه در خـارج از ایـران بـه هـر دلیلـی، حـاال یـا 
کوکشـان می کنـد یـا بـه دلیـل دیگـر، این هـا 
وجوهـی می گیرنـد که در تهران و سـایر شـهرها 
سـر برهنه دو سـاعت در بین مردم راه بروند. این 
درواقـع به زهـی اسـت کـه دارد انجام می شـود. 
وی خاطرنشـان کرد: ما کشـور اسـالمی هستیم 
و بی حجابـی و بدحجابـی هم حـرام اسـت و هم 
طبق مـاده ۶۰۹ مجـازات دارد. هـر کاری اعم از 
بدحجابـی که نظـم عمومـی را به هـم بزند طبق 
 ایـن مـاده از قانون اساسـی کشـورمان مشـمول

مجازات می شود.
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