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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
این که ما دوست داشته باشیم در 
فضای مجازی اطالعات کاربران 
کشورمان محرمانه بماند و دست 
بیگانگان به آن نرسد بسیار خوب 
اســت، اینکه بخواهیم فرزندان، 
نوجوانان و جوانان میهنمان هر 
نوع محتوایی را در فضای مجازی 
نبینند و نتوانند در این فضا به هر 
نوع داده ای دســت یابند بسیار 
پسندیده است، اینکه مسئوالن 
کشــور با توجــه بــه نخبگان 
بیشــماری که در ایــران وجود 
دارند توقع داشــته باشند یک یا 
چند شبکه مجازی کارآمد وجود 
داشته باشد تا کاربران داخلی را 
از استفاده شــبکه های مجازی 
بیگانه بی نیاز کند امری منطقی 
است. اما اینکه بدون محیا کردن 
شرایط و زیر ساخت ها طرحی به 
نام صیانت از فضــای مجازی به 
تصویب مجلس برسد و کاربران 
این فضا که بســیاری کســب و 
کارهایشــان را در این محیط بنا 
کرده و روزی خود را از این طریق 
کسب می کنند دقیقاً مانند ضرب 
المثل قدیمی دزدیدن منار قبل از 

کندن چاه است.
2 ادامه در صفحه 

5

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی گفــت: این نیــرو هم 
اینک قادراســت در کوتاه ترین مدت یک 
بیمارستان ســیار با امکانات کافی در هر 
جای ایران احداث کند. سردارمحمد پاکپور 
در مراســم افتتاح مرحله دوم بیمارستان 
تخصصی حاد تنفســی شــهید آیت اهلل 
صدوقی اصفهــان افزود: ســال ۸۸ برای 
ارائه خدمت بهداشــتی و درمانی در شرق 
کشور از چادر اســتفاده می کردیم و امروز 
به نقطه ای رســیده ایم کــه می توانیم در 
کمترین زمان پیشرفته ترین بیمارستان 

سیار را در هر کجای ایران دایر کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه اظهار کرد: 
سپاه از سال ۱۳۸۸ تاکنون به بیش از سه 
میلیون نفر تنها در سیستان و بلوچستان 
در زمینه هایــی مختلف انــواع خدمات 
بهداشتی و درمانی خدمت ارائه کرده است 
به گونه ای که سال اول که این اقدامات را 
آغاز کردیم اتاق عمل نداشتیم ولی امروز 
توانایی وجود دارد در کوتاه ترین مدت یک 

بیمارستان ایران احداث شود.
 سردار پاکپور به حضور سپاه در زلزله سرپل 
ذهاب، اشــاره کرد و افزود: در این حادثه 

به رغــم اینکه بالگردهای نیــروی زمینی 
ســپاه آماده انتقال بیماران به شهر بودند 
در مدت سه روز ســه باب بیمارستان در 
منطقه زلزله زده ایجاد شد که با راه اندازی 
این بیمارستان ها دیگر احتیاجی به انتقال 

بیمار نبود.
وی به نقش ســپاه در مواجهه با ویروس 
کرونا اشــاره کرد و افزود: بهداری نیروی 
زمینی برای مدیریت و مقابله با این بیماری 
با قدرت وارد شد و امروز ۸۰۰ تخت ویژه در 
مجموعه بهداری نیروی زمینی سپاه برای 
کرونا در سطح کشور در نظر گرفته شد که 

ظرفیتی بی نظیر است.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه به راه اندازی 
بیمارستان با ۲۵۰ تخت ویژه بیماران حاد 
تنفسی در اصفهان اشــاره کرد و گفت: در 
این بیمارستان های الیه های مختلف برای 
انرژی برق مورد نیاز دســتگاه ها از جمله 
تأمین برق از ۲ نقطه شــهر، تهیه ژنراتور 
ویژه دستگاه های مختلف و پیش بینی یک 
ژنراتور بزرگ دیگر برای کلیه دســتگاه ها 
به عنوان الیه سوم در نظر گرفته شده است.

ســردار پاک پور کرد: این بیمارســتان ها 
می تواند ظرفیتی ایجاد کنــد تا حتی در 

زمان هایی که مــوج کرونایی وجود ندارد 
زمینه درمان بیماران کرونایی در این مراکز 

به عنوان یک مرکز تخصصی فراهم شود.
 وی ادامه داد: آمادگی در ســطح بهداری 
نیرو برای هر شــرایطی فراهم شده است 
و تمام بیمارســتان های نیــروی زمینی 
یک پشــتوانه دیگــری از جملــه همین 
بیمارستان های ســیار تخصصی دارند که 
امکان خدمات رسانی به مناطق محروم را 

نیز فراهم کرده است.
 فرمانده نیروی زمینی سپاه در باره مرحله 
دوم بیمارســتان تخصصی حاد تنفســی 
شهید آیت اهلل صدوقی اصفهان گفت: این 
بیمارستان امکانات ویژه بیماران تنفسی و 
تمام شــاخص های دانشگاه علوم پزشکی 
را دارد و از این ظرفیت برخوردار است که 
۲۵۰ تخت را در به سرعت آماده کند و در 

خود جای دهد.
وی خاطر نشان کرد: ۱۰ ماه پیش مرحله 
اول این بیمارستان با ظرفیت ۱۰۰ تخت 
راه اندازی شــد و امروز نیز مرحله دوم آن 

با ظرفیت ۱۵۰ تخت راه اندازی می شود.
سردار پاک پور خاطر نشان کرد: در کشور 
۶ یا هفت باب بیمارستان سیار خاص حاد 
تنفسی داریم که پشتیبان بیمارستان های 
دانشگاه های علوم پزشــکی هستند و در 
صورت نیاز در کوتاه ترین زمان مســتقر 
می شوند و پذیرش بیمار می کنند. مرحله 
دوم بیمارســتان تخصصی حاد تنفســی 
نیروی زمینی سپاه با ظرفیت ۱۵۰ تخت 
صبح امروز با حضور سردار محمد پاک پور 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی و مسووالن استان افتتاح 

شد.
پیش از این مرحله اول این بیمارســتان با 
ظرفیت ۱۰۰ تخت آماده شده بود و با اضافه 
شدن ۱۵۰ تخت دیگر مجموع تخت های 

این بیمارستان به ۲۵۰ تخت رسید.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم افتتاح مرحله دوم بیمارستان تخصصی حاد تنفسی شهید آیت اهلل صدوقی اصفهان:

سپاه پاسداران قادر به احداث بیمارستان سیار در 
کوتاه ترین زمان است

طرح صیانت از فضای مجازی؛

دزدین منار قبل از 
کندن چاه!
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مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد:

کسری گاز در فصل سرما محدودکننده صنایع کشور

2

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان مطرح کرد:

 توزیع ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی در استان

منا
ع:ای

منب
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چرا گاهی بر خالف اینکه خسته ایم، نمی توانیم بخوابیم؟

کـار، خـواب، آرامـش

باز شدن پای خریدهای اینترنتی در بازار شب عید امید رونق را پررنگ کرده است؛

بازار داغ فروش اقالم اینترنتی
محدودیت های مسافرت در گفت و گو با دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا اعالم شد:

سفر صرفًا برای واکسن زده ها  

چهره  برتر چهره روز

همزمان با سراسر کشور: عضو شورای شهر اصفهان:

چهارمین دوره طرح ملی خانه 
تکانی در اصفهان برگزار می شود

بحران کم آبی به کشاورزان ضربه 
بزرگی زده است

چهارمین دوره طرح ملــی خانه تکانی با 
رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب و حفظ 
منابع محیط زیســت همزمان با سراسر 
کشور در اصفهان برگزار می شود. رئیس 
خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان...

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اصفهان در حوزه کشاورزی، گردشگری و 
اقتصادی حرف اول را در بین استان های 
کشور می زند، اما کوتاهی هایی در حق 
این استان شده که در رأس آنها مسائل 

28مربوط به بحران آب است و...

Clean Your Clean Your 
ShowerheadShowerhead

Want to Kill Want to Kill 
Dangerous Bacteria Dangerous Bacteria 
in Your Home? in Your Home? 

آگهی مزایـده عمومـی )نوبت اول( 
فروش زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر دامنه 

رمضانی - سرپرست شهرداری دامنه

شهرداری دامنه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 418 شورای اسالمی شهر دامنه نسبت به برگزاری مزایده عمومی فروش زمین با 
کاربری مسکونی واقع در شهر دامنه اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواســت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12 روز 
دوشنبه مورخ 1400/12/16 به واحد امور مالی شهرداری دامنه مراجعه نمایند. تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست  تا پایان وقت 

اداری روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 می باشد.
1- ضمنا هزینه چاپ آگهی، کارشناسی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.

2- متقاضیان می بایست بابت شرکت د ر مزایده )پنج درصد( مبلغ کارشناسی را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل به 
حساب شماره 1000159978567 نزد پست بانک شعبه دامنه واریز نمایند و یا ارائه ضمانتنامه بانک به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد. 

3- برندگان اول ، دوم ، سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 

5- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 مساحتکاربریشماره پالکآدرسردیف
 )متر مربع(

قیمت پایه 
کارشناسی

5 درصد سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

1501.725.000.00086.250.000مسکونی10خیابان پاسداران1

2002.400.000.000120.000.000مسکونی41خیابان پاسداران2

2002.400.000.000120.000.000مسکونی45خیابان پاسداران3
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آگهـی مزایـده 
)نوبت اول(

روابط عمومی شهرداری خالد آباد 12
83

89
7 

ه:
اس

شن

شهرداری خالد آباد در نظر دارد به استناد مصوبات مورخ 1400/08/29 و 1400/11/19 
شورای اسالمی شهر، تعداد 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان فاطمیه  )س( و 3 قطعه زمین 
مسکونی واقع در شهرک آقا علی عباس )ع( را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می 
توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 1400/12/18 به شهرداری خالد آباد مراجعه 

و یا با شماره تلفن 54346850-031 تماس حاصل فرمایند.
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آگهـی مناقصـه
دهیاری کیچی در نظر دارد براساس صورتجلسه شــماره 100/17 مورخ 1400/11/18 شورای 
اسالمی روستای کیچی - نسبت به ساماندهی ورودی روستا )شامل زیرسازی - جدول گذاری 
و کانیو( با اعتباری در حدود 4.869.823.455 ریال از محل اعتبارات دهیاری از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط در این مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مدارک 
مربوطه به دهیاری کیچی واقع در روستای کیچی، خیابان صاحب الزمان، روبروی مسجد صاحب الزمان 

دهیاری کیچی مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ  1400/12/15 می باشد. 

)هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

نوبت اول

2

مؤسس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید اصفهان: 

تنها گرمخانه مردمی اصفهان تعطیل شد



ادامه از صفحه یک:
...  در ابتــدای هفتــه جــاری 
نمایندگان کمیســیون مشترک 
مجلــس کلیات طرح موســوم به 
صیانت را در یک جلســه کوتاه با 
۱۸ رأی موافق و یک رأی مخالف 
تصویــب کردند. گفته می شــود 
هنوز جزییات این طرح مشخص 
نیست و در جلســات بعدی قرار 
است راجع به آن صحبت شود البته 
طبق قوانین مجلس قــرار نبوده 
که در مدت تعیین تکلیف بودجه 
سال آینده طرحی به غیر از بودجه 
بررسی شود ان هم در مدت کوتاه 
و بدون در نظــر گرفتن جزییات 
اما انگار مجلســیان عجلهٔ زیادی 
داشته اند تا دم عیدی رعبی در دل 
کاربران و شاغلین فضای مجازی 

ایجاد کنند.
اینکه این طرح خوب اســت یا بد 
اصاًل مشخص نیست چون جزییات 
آن هنوز مشــخص نشده است اما 
اینکه بدون در نظر گرفتن ظرفیت 
جامعه چنیــن طرح هایی مطرح 
و تصویب شــود جای بسی تأمل 
دارد زیرا مــردم آنقدر در تنگنای 
معیشــتی قرار دارند که هر خبر 
حتی کذب و دروغ می تواند خاطر 
آنها را به شــدت مکدر کند. کما 
اینکه این روزها در فضای مجازی 
شاهد رعب و وحشت کاربرانی که 
مشاغلشــان و درآمدشان در گرو 

این شبکه ها است، هستیم.
جالب اینجاســت که طی ماه های 
اخیــر و پــس از مخالفــت مرکز 
پژوهش های مجلس و اختالفات 
اعضای کمیســیون عماًل خبری 
در مورد طرح صیانت نبود، اما به 

ناگهان این طرح تصویب شد.
به گفتــه برخــی نماینــدگان، 
رأی به کلیــات این طــرح برای 
این بود که نیاز بــه قانون در این 
حوزه احســاس می شــد و مردم، 
کاربــران، تولیدکنندگان محتوا و 
ارائه دهنــدگان خدمات محتوایی 
و زیرســاختی، دولــت و وزارت 
ارتباطات از نبود قانون مشــخص 
در فضــای مجازی رنــج می برند. 
در ضرورت اینکه در حوزه فضای 
مجــازی نیازمند ســازماندهی و 
مدیریت هســتیم کســی شک و 
تردید ندارد اما بهتر بود جزییات 
به صورت شفاف بررسی و بعد این 
خبر در بین مردم منتشر می شد تا 

فضا را مه آلود نکند.
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات 
فضای مجازی از نخستین نسخه تا 
نسخه ای که این هفته به تصویب 
رســید بارها تغییر کرده، اما حتی 
تغییر مکرر نام، بندها و تغییر لحن 
آن هم نتوانســته نظر مخالفان را 
جلب کند. اصل این طرح بر ایجاد 
تغییرات گسترده در فضای مجازی 
ایران است و یک نهاد جدید برای 
کنترل تمامــی بخش های فضای 
مجازی، اینترنت و حوزه تکنولوژی 

تأسیس می شود.
یک ضرب المثــل قدیمی وجود 
دارد کــه می گویــد، اول چاه را 
بکن بعد مناره را بــدزد! کنایه از 
اینکه برای اجرای یک کار بزرگ 
باید مقدمــات کار را فراهم کرد. 
مسلماً اگر مقدمات طرح صیانت 
از فضای مجازی ایجاد شود و زیر 
ساخت های الزم محیا شود همه از 
این طرح استقبال خواهند کرد اما 
اینکه هرزگاهی طرحی این چنین 
مطرح شده و بعضاً عملی می شود 
و با ایجاد مشکالت فراوانی در این 
فضا به دســت فراموشــی سپرده 
می شود، باید بررسی بیشتری شود

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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حجت االســالم مهدی دانشمند، 
در همایش شــیوه تبیین معارف 
سیاسی در منبر که به همت معاونت 
فرهنگــی تبلیغی دفتــر تبلیغات 
اسالمی اصفهان برگزار شد، با بیان 
اینکه استقالل حوزه علمیه تحت 
هر شرایطی باید حفظ شود و رهبر 
معظم انقالب بر این موضوع تأکید 
دارند، گفت: مردم باید پشــتوانه 
اصلی حوزه و روحانیت باشند، حوزه 
علمیه باید مدافع حقوق ملت و زبان 
گویای مردم باشد و الزمه این امر 
استقالل است. وی در ادامه افزود: 
بعضی به دنبال ایجاد تفرقه در میان 
روحانیــت هســتند و می خواهند 
مکارانــه روحانیــت را از عرصــه 
سیاســت اصیل دینی جدا کنند، 
ما معتقد هستیم سیاست به معنای 
مدیریت صحیح در چارچوب شرع 
مقدس است، سیاست کمک دین ما 
است و در این مسیر نباید مبتال به 
افراط و تفریط بشویم، اما کسانی که 
دنبال ایجاد تفرقه هستند می گویند 
آخوند حکومتــی و آخوند مردمی 
داریم و این حرف مســمومی است 
چرا کــه حــوزه و روحانیت در هر 

شرایطی از دولت استقالل دارد.

    آزادی نباید منجر به اسارت در 
بند نفس بشود

حجت االسالم دانشــمند با بیان 

اینکــه آزادی کــه امــام خمینی 
فرمودنــد آزادی در چارچــوب 
شــرع مقدس و قانون باید باشد، 
خاطرنشان کرد: نه آزادی به معنای 
اینکه هرکسی هرکاری می خواهد 
انجام بدهــد، آزادی نباید منجر به 
اسارت انسان در بند نفس و ترویج 
و گسترش فرهنگ های منحرف و 

برهنگی باشد.
محقق و پژوهشــگر حوزه علمیه 
در ادامه با اشــاره به اینکه مکتب 
حاج قاســم ســلیمانی در امتداد 
مسیر مکتب روح اهلل است، اظهار 
کرد: مکتب روح اهلل در ادامه مسیر 
مکتب امام صادق )ع( اســت. ما از 
مکتب حاج قاسم که بهترین شاگرد 
مکتب مقاومت بودند سه درس مهم 
فراگرفته ایم، یکــی از این درس ها 
بصیرت داشــتن اســت، ایثار و از 
خودگذشتگی و گذشتن ازهرآنچه 
که دارد بدون غرور و منت برخاسته 
از وظیفه شناسی و شهادت طلبی 
درسهایی اســت که از مکتب حاج 
قاسم فراگرفته ایم. وی بسیج را از 
ابداعات بســیار مهم امام خمینی 
دانست و تصریح کرد: فکر می کنم 
هر حرف بسیج بخشی از یک واژه ای 
است، حرف باء در بسیج به معنای 
بیداری است، بهترین وسیله و ابزار 
برای رســیدن به بیداری توجه به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب است 

چرا که ایشان توطئه های دشمنان 
را مشخص می کنند و ما را نسبت به 

وظایف فعلی بیدار می کنند.

    اهمیت ســازماندهی در عرصه 
تبلیغ

محقق و پژوهشــگر حوزه علمیه 
خاطرنشــان کرد: حرف سین در 
بسیج به معنای سازماندهی شدن 
است، اگر سازماندهی صورت نگیرد 
و کارها مبتنی بر نظم و سازماندهی 
نباشــد نتیجــه مطلــوب حاصل 
نخواهد شــد، ســازماندهی شدن 
بسیار مهم اســت و اگر کسی کار 
تبلیغ را سازماندهی کند می تواند 
اثرگذاری بسیاری به روی مخاطب 

داشته باشد.

    توطئه دشــمنان علیه کانون 
خانواده با محوریت بانوان

اســتاد حــوزه علمیه اهــل عمل 
بــودن را از ضروریــات اثرگذاری 

در عرصــه تبلیــغ عنــوان کرد و 
افزود: ما طــالب و روحانیون باید 
بســیار مراقب اعمال و رفتار خود 
باشــیم چرا که جامعه ما را به نام 
 دین و اســالم و امام زمــان )عج(

 می شناسد. شبهات دینی در میان 
بانوان بیشتر از آقایان است چرا که 
شیطنت و توطئه های دشمنان در 
حوزه زنان سیار بیشــتر از مردان 

است.
وی در ادامــه اظهار کــرد: امروز 
دشمن به کانون خانواده حمله کرده 
است و مادر محوریت کانون خانواده 
اســت، یک ملت وقتی قرار باشد 
سقوط بکند از عفت و حیا و شرف 
خود سقوط خواهد کرد و به همین 
دلیل است که دشــمنان در حوزه 
بانوان سرمایه گذاری ویژه کرده اند 
و در این زمینه به ویــژه خواهران 
حوزه علمیه باید فعالیت جدی در 
راســتای خنثی کردن توطئه های 

دشمنان داشته باشند.

حجت االسالم دانشــمند افزایش 
آمار طالق را نشــانه ضعف و نقص 
فعالیــت مراکز دینــی و فرهنگی 
کشور دانست و تصریح کرد: برای 
نمره دادن به یک ملت ابتدا آسیب 
شناســی درحــوزه بانــوان انجام 
می شــود و ســنگر بانــوان مبلغه 
ازســنگرآقایان پرخطرتر اســت. 
امروزدختران در فضــای مجازی 
بیشــتر از پســرها حضور دارند و 
برهمیــن مبنا بیشــتر در معرض 
آسیب هســتند و دشــمن برای 
دختران ما برنامه ریزی کرده است. 
محقق و پژوهشــگر حوزه علمیه 
با بیان اینکه عرصــه تبلیغ به همه 
مبلغین نیاز دارد، خاطرنشان کرد: 
هرکســی باید نقش و وظیفه خود 
را درعرصه تبلیغ ایفــا کند وهمه 
مبلغین درکنارهم مشــغول ایفای 
بخشی از نقش مهم حوزه علمیه در 
عرصه تبلیغ دیــن و ترویج معارف 

اهل بیت )ع( هستند.

همایش شیوه تبیین معارف سیاسی برگزار شد:

ضرورت توجه به تبلیغ در حوزه بانوان
مریم یادگاری : حجت االسالم دانشمند با تأکید بر اهمیت 
سازماندهی در عرصه تبلیغ، گفت: امروزدشمن به کانون 
خانواده حمله کرده است و مادر محوریت کانون خانواده 

است.
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در شــــــهر 

طرح صیانت از فضای مجازی؛
دزدین منار قبل از 

کندن چاه!

مؤسس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید اصفهان: 

تنها گرمخانه مردمی اصفهان 
تعطیل شد

تنها گرمخانه مردمــی اصفهان پس از چند ســال فعالیت در یک 
کاروانسرای قدیمی تعطیل شد و حاال ساختمان ۴۰۰ ساله آن به 

مکانی برای نگهداری متکدیان تبدیل شده است.
محسن انصاری، مؤســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های 
امید اصفهان در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به تعطیلی گرمخانه 
مردمی امید از ۲ روز گذشته، اظهار کرد: از سال ها قبل ساختمانی 
برای نگهداری افراد بی خانمان اجاره می کردیم، تا اینکه ۴ سال قبل 
کاروانسرای قدیمی با قدمت ۴۰۰ سال از طرف استانداری وقت در 

اختیار ما قرار گرفت و در آن مستقر شدیم.
وی با اشاره به پذیرش افراد بی خانمان در کاروانسرای قدیمی طی 
۴ سال گذشته، گفت: البته برای استقرار در این مکان اجاره نامه ای 
به ما ندادند و فقط گفتند خالی اســت. پیش از آن هم اتباع افغان 
آنجا مســتقر بودند، تا اینکه به تازگی اعالم کردند اینجا قرار است 
مرکز ساماندهی متکدیان باشــد. یعنی افرادی که تکدی گری و 
دست فروشــی می کنند توسط شهرداری دســتگیر شده و به این 

مکان آورده می شوند.
انصاری با بیان اینکه گرمخانه مکانی اســت کــه افراد بی خانمان 
به صورت خود معرف به آنجا مراجعــه می کنند، تصریح کرد: افراد 
بی خانمان که به هر دلیلی توان هزینه های زندگی را ندارند، افرادی 
که توان اشتغال ندارند، شب ها کار می کنند و یا چند ساعت در روز 
یا هفته بیشتر نمی توانند کار کنند به این مکان مراجعه می کردند. 
گرمخانه به صورت شبانه روزی دایر بود تا افراد ناتوان در هر ساعتی 
از شبانه روز بتوانند به گرمخانه بیایند و مجبور نباشند در سطح شهر 

و کنار خیابان و زیر پل، شب را به صبح برسانند.
وی با بیان اینکه گرمخانه مردمی امید بدون هیچ شرطی پذیرای 
همه افراد نیازمند و ناتوان بود، گفت: مردم و خیرین امکانات مورد 
نیاز و خوراک ســاکنان گرمخانه را تهیــه می کردند، حتی درمان 
بیماران  و اقدامات خوبی هم برای توانمندســازی افراد بی خانمان 

انجام می شد.
مؤســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان هــای امید اصفهان 
افزود: طی ۴ سال گذشته حدود ۵ هزار نفر فقط از طرف شهرداری 
و نیروی انتظامی در این مکان پذیرش شــدند، بدون اینکه کمکی 
از دستگاه ها داشته باشــیم. فقط اجاره مکان را نمی دادیم و بقیه 

هزینه ها توسط مردم تأمین می شد.
وی خاطرنشــان کرد: در همه جای دنیا و حتی شــهرهای ایران 
گرمخانه ها توسط شهرداری اداره می شود، اما متأسفانه در اصفهان 

 همین یک گرمخانه مردمی هم تعطیل شد.
انصاری با تأکید بر اینکه بی خانمانــی و تکدی گری دو مقوله جدا 
است، گفت: افراد بی خانمان مجرم نیستند و مرتکب جرمی نشده اند 
اما شرایط زندگی آن ها به گونه ای اســت که نیاز به سرپناهی برای 
زندگی دارند. بر این اساس، همراهی متکدیان و افراد بی خانمان در 

این مکان ممکن نبود.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از همه گیری کرونا پذیرای حدود ۲۵۰ 
نفر زن و مرد و کودک در این ســاختمان بودیــم، گفت: در دوران 
کرونا پذیرش افراد بی خانمان کمتر شد و ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر پذیرش 
داشتیم، تا روزهای آخر که حدود ۸۰ نفر در گرمخانه بودند، اما به 

دستور مقامات مجبور به تخلیه ساختمان شدیم.
مؤســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید اصفهان با 
اشاره به اینکه این کاروانسرا هم اکنون به مرکز ساماندهی متکدیان 
تبدیل شده، اظهار کرد: متولی ساماندهی متکدیان فرمانداری است 
و دستور قضائی برای تخلیه این مکان داشتند، درحالی که ما هیچ 
فرصتی برای تخلیه وسایل خیریه نداشتیم و مجبور شدیم وسایل 
 را در انباری بگذاریم و قفل کنیم تــا زمانی که مکان جدیدی پیدا 

کنیم.
وی از خیرین دعوت کرد به کمک خیریه پایان کارتن خوابی امید 
بیایند تا ســرپناه جدیدی برای افراد بی خانمان پیدا شود و افزود: 
یکی از مشکالتی که داریم این است که شهروندان نسبت به فعالیت 
گرمخانه در محالت خود سخت گیری می کنند، ضمن اینکه باید در 
ساختمانی مستقر شویم که همه امکانات الزم مثل آشپزخانه بزرگ، 
سرویس بهداشتی، حمام، محل خواب و استراحت را داشته باشد. 
پیدا کردن چنین مکانی نیاز به زمان دارد، اما متأسفانه این زمان را 

به ما ندادند و مجبور به تخلیه شدیم.
انصاری با اشــاره به اینکه محل ســابق گرمخانه یک کاروانسرای 
قدیمی متعلق به اســتانداری اســت که اداره آن را به شهرداری 
اصفهان واگذار کرده، گفت: بهتر بود شهرداری مکان جدیدی برای 
ســاماندهی متکدیان ایجاد می کرد تا افراد بی خانمان و بی سرپناه 
در سطح شــهر رها نشــوند. متأســفانه در همین چند روز فیلم و 
عکس هایی در شــبکه های مجازی دیدم که افراد بی خانمان ها در 

سطح شهر رها شده اند.
وی اظهار امیدواری کرد که در این هوای ســرد فکری برای افراد 
بی خانمان شهر اصفهان شود و گفت: افراد بی خانمان اکنون دیگر 
هیچ جایی در اصفهان ندارند، چون تنها خیریه ای که در این چند 
سال ثبت شده بود و فعالیت می کرد خیریه پایان کارتن خوابی امید 

بود و به جز این، هیچ گرمخانه دیگری در اصفهان نداریم. 

عضو شورای شهر اصفهان:

 بحران کم آبی 
به کشاورزان ضربه 

بزرگی زده است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان در حوزه کشاورزی، 
گردشگری و اقتصادی حرف اول را در بین استان های کشور می زند، 
اما کوتاهی هایی در حق این استان شده که در رأس آنها مسائل مربوط 

به بحران آب است و ضربه بزرگی را به کشاورزان استان زده است.
محمدرضا فالح در اجالس شــورای اسالمی استان اصفهان، اظهار 
کرد: استان اصفهان زبانزد امور مختلف در کشور است، امیدواریم با 
روحیه جوان و پرتالش شورای اسالمی استان بتوانیم حق اصفهان 

را ادا کنیم.
وی با بیان اینکه استان اصفهان ظرفیت های باالیی دارد به طوری 
که پیشرفت های آن در کشور الگو است، ادامه داد: اصفهان در حوزه 
کشاورزی، گردشــگری و اقتصادی حرف اول را در بین استان های 
کشور می زند، اما کوتاهی هایی در حق این استان شده که در رأس 

آنها مسائل مربوط به بحران آب است و ضربه بزرگی را به کشاورزان 
استان زده است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: به عنوان نمایندگان مردم 
در پارلمان های شهری باید تالش کنیم اصفهان همچنان در صدر 
استان ها قرار گیرد، شورای اسالمی اســتان دارای ظرفیت باالیی 
است، البته این پتانسیل به واسطه قدرتی متأثر از پشتوانه مردمی به 
وجود آمده است، بنابراین با این پشتوانه و قدرت می توان بسیاری از 
کاستی های شهر، روستا، شهرستان و استان را رفع کنیم که می طلبد 
عزم جدی در این دوره داشــته باشــیم و در تمام عرصه ها به ویژه 

کشاورزی و اقتصادی ورود کنیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار، اقتصاد شهری و توسعه گردشگری 
که از شاخصه های بیشتر شهرستان های استان است باید در اولویت 

برنامه ها قرار گیرد. فالح تصریح کرد: بسیاری از استان ها به ظرفیت 
گردشگری امروز اصفهان غبطه می خورند، اما باید این پتانسیل را 
قدر بدانیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. وی با اشاره به اینکه اصفهان 
از جمله معدود استان هایی است که چهار فصل را به صورت یکجا 
می توان در آن مشاهده کرد، گفت: توجه به حوزه گردشگری اقتصاد 

پایدار شهری و روستایی را به همراه دارد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: از ظرفیت حضور 
اعضای شورای اسالمی اســتان باید در هیئت رئیسه شورای عالی 
استان ها استفاده و در راستای ارتقا و جایگاه اصفهان تالش کنیم؛ الزم 
است در شورای اسالمی استان ها با تصویب طرح ها و ایده های مفید و 
ارسال به شورای عالی استان ها و سپس به مجلس شورای اسالمی، در 

راستای منفعت مردم ایران مصوباتی را داشته باشیم.

خبر ویژه

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان مطرح کرد:

 توزیع ۸00 میلیارد تومان عوارض آالیندگی در استان
سرپرســت ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان اصفهان 
گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان 
عوارض آالیندگی از ابتدای امسال 
تا کنون در بین شهرســتان های 
متأثــر از آلودگــی واحدهــای 
صنعتــی اســتان توزیع شــده 
اســت. محمدرضا قاسمی افزود: 
این میزان عــوارض آالیندگی از 
حدود ۱۱۰ واحد صنعتی آالینده 
استان، اخذ و بین شهرداری ها و 
دهیاری های ۱۴ شهرستان متأثر 
از آالیندگی این واحدها در استان 

اصفهان توزیع شده است.
وی اظهار داشــت: بر اساس مفاد 
جزء ۳ بند ب ماده ۶ قانون برنامه 
ششم توســعه و ماده ۳۸ قانون 
مالیات بــر ارزش افــزوده، یک 
درصد از فــروش صنایع آالینده 
بعنــوان عــوارض آالیندگی به 
شــهرداری ها و دهیاری هــای 
شهرها و روســتاهایی که تحت 
تأثیر آالیندگی قرار دارند، تعلق 

می گیرد.
قاســمی بابیان اینکه در استان 
اصفهــان واحدهــای صنعتی و 

تولیدی آالینده کوچک و بزرگ 
داریم، خاطرنشــان کرد: برخی 
از این واحدها فقط شهرســتان 
یا منطقــه ای که در آن مســتقر 
هســتند را تحــت تأثیــر قرار 
می دهنــد امــا تعــدادی از آنها 
شهرستان های دیگر را نیز تحت 

تأثیر قرار می دهند.
وی با اشــاره به اینکه ســهم هر 
یک از این شهرستان ها از میزان 
عوارض آالیندگی در کمیته توزیع 
عوارض آلودگی واحدهای بزرگ 
تولیدی استان مشخص می شود، 
گفت: ریاست این جلسه به عهده 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و دبیری آن به عهــده اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان است 
و مدیرکل امور مالیاتی اســتان و 
فرمانداران ۱۴ شهرستان متأثر از 
آالیندگی واحدهای صنعتی نیز 

عضو کمیته هستند.
سرپرســت ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی اصفهان افزود: در این 
کمیته بر اساس فرمولی که توسط 
سازمان برنامه وبودجه ارائه شده 
است و بر اساس شــاخص هایی 
مانند طــول دودکــش، فاصله 
منبع تولیدکننــده آالیندگی تا 
مرز شهرستان و جهت باد غالب، 
سهم هر شهرســتان در دریافت 
عوارض آالیندگــی از واحدهای 
مشــخص بــزرگ   صنعتــی 

 می شود.
قاسمی ادامه داد: پس از مشخص 
شدن سهم هر شهرستان، میزان 
آنها به اداره کل مالیاتی اســتان 
اعــالم و در آنجا توزیــع عوارض 
آالیندگی بر اساس این سهمیه ها 
و از محل درآمدهای وصول شده 
از فروش واحدهای صنعتی انجام 

می شود.
وی برخی از شهرستان های عضو 
کمیته توزیع عــوارض آلودگی 
را اصفهان، لنجــان، فالورجان، 

گلپایگان، خمینی شهر، نجف آباد، 
مبارکه، تیران و کرون، شــهرضا، 
شاهین شــهر و میمــه، برخوار، 
خوانســار و دهاقــان عنــوان و 
تصریح کرد: از بیــن ۱۱۰ واحد 
صنعتی که عــوارض آالیندگی 
از آنهــا اخذ می شــود، ۱۲ واحد 
بزرگ هستند که چند شهرستان 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهند 
مانند ذوب آهــن، فوالد مبارکه و 
پاالیشگاه و پتروشیمی اصفهان. 
وی درباره چگونگــی هزینه کرد 
عوارض آالیندگی توضیح داد: این 
موضوع به سیاست شهرداری ها 
و دهیاری ها بستگی دارد بعنوان 
مثال آیا شــهرداری یک شــهر 
عوارض آالیندگــی را برای فیلتر 
واحدهای صنعتی هزینه می کند 
یا تقویــت نــاوگان حمل ونقل 
عمومی اما مقرر اســت در سال 
۱۴۰۱ اصولی بــرای نحوه هزینه 
کرد این عوارض مشــخص شود. 

استان اصفهان در سال های اخیر با 
معضل زیست محیطی آلودگی هوا 
مواجه بوده است بطوریکه هوای 
اصفهان و تعدادی از شــهرهای 
پرجمعیت و صنعتی اســتان در 
تعداد قابل توجهی از روزهای سال 

در وضعیت ناسالم قرار دارد.
بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر 
هوا و اقلیــم ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، اصفهان در بین 
هشــت کالنشــهر ایران )شامل 
تهران، اصفهان، مشــهد، تبریز، 
کرج، اهواز، شــیراز و اراک( رتبه 
نخســت آلودگی هوا را دارد. ۷۰ 
درصد صنایع استان در ۶ درصد 
مساحت اســتان واقع شده است؛ 
همچنیــن ۷۵ درصــد جمعیت 
استان در شــعاع ۵۰ کیلومتری 
دارنــد؛  ســکونت  اصفهــان 
درحالی کــه مســاحت اســتان 
۱۰ میلیــون و ۷۰۰ هزار هکتار، 
مســاحت شــهرک ها و نواحی 
صنعتــی ۶ هزار هکتار اســت و 
۱۱ شهرک صنعتی و چهار ناحیه 
صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری 

اصفهان مستقر هستند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: 
دستگاه های اجرایی باید بیش از گذشته به ذائقه سازی دشمنان برای 
ترویج بی حجابی و تغییر ُمد و پوشش مردم توجه کنند. محمدرضا 
جان نثاری، در جلسه عفاف و حجاب در محل استانداری اصفهان 

افزود: دشمن این روزها برای تغییر ُمد و پوشش مردم می کوشد و 
برای این امر از مدت ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده است که اکنون 

به نتیجه مورد نظر خود برسد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی در زمینه پوشش و لباس اهمیت دارد، 
ادامه داد: فرایند چگونگی پذیرش یک مد در جامعه باید بررسی شود 

و این، نیازمند کار عمقی و تحقیقاتی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به 
جشنواره فیلم فجر، خاطرنشان کرد: در این رویداد، ُمد و لباس های 
نامتعارف نشان داده شد و الزم است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به این موضوع به صورت جدی بپردازد.
جان نثاری تصریح کرد: رسانه ملی نیز این رویداد را بصورت کامل 

پخش کرد و نیاز است که نظارت الزم انجام شود.
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در این جلسه 
گفت: برای همه رویدادها و جشنواره های سال آینده در استان منشور 
عفاف و حجاب تدوین می شود تا رخدادها بر این اساس برگزار شود.

حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی افزود: برای سال 
۱۴۰۱ همچنین برگزاری نمایشگاه های تخصصی مد و لباس ایرانی 

اسالمی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری اصفهان نیز در این نشســت 
اظهارداشت: برای شب عید و فروشگاه های لباس دغدغه جدی داریم 

زیرا برخی پوشش ها با عفاف و حجاب در تعارض است.
مسعود مهدویان فر اضافه کرد: ایجاد بستر و ظرفیت های الزم برای 
عرضه لباس های مناسب ضروری است و به گسترش فرهنگ عفاف 

و حجاب کمک می کند.
همچنین دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
در این جلسه گفت: این نهاد ۹۲ دستگاه و ســازمان در استان را 
بصورت غیرمحســوس مورد بررسی و بازرســی قرار داد و برخی 
از این مجموعه ها خود دارای مشکل نیســتند اما جامعه هدف و 

مخاطبانشان از لحاظ عفاف و حجاب مشکل دارند.
حجت االسالم و المسلمین احمد عبداللهی نژاد ادامه داد: استفاده 
از ماسک برای حضور در یک اداره ضروری است و در این ارتباط به 
مراجعه کنندگان تذکر داده می شود اما برای ورود افراد هنجارشکن 

با لباس های نامناسب تذکر الزم داده نمی شود.

معاون استاندار اصفهان:

دستگاه های اجرایی به ذائقه سازی دشمنان برای ترویج بی حجابی توجه کنند



فرماندار اردستان مطرح کرد:

الیروبیرودخانههای
سلطانسیدحسینوکهنگاردستان

معـاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان از خرید دو برابـری دارو 
در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: گـردش مالی 

خریـد دارو از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۷۵ میلیـارد تومان بوده اسـت.
محسـن تقـی زاده در نشسـتی بـا خبرنـگاران کـه بـه صـورت حضـوری و 
مجـازی برگـزار شـد، افـزود: ۲۵ میلیـارد تومـان ایـن رقـم مربوط بـه خرید 

داروهـای کرونایـی اسـت.
وی اظهـار داشـت: در سـال ۱۳۹۹ مجموع کل گردش مالی خریـد دارو در 

منطقـه کاشـان ۴۱ میلیارد تومان بوده اسـت.
معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، کمبـود برخـی داروها 
ماننـد انسـولین را مختـص کاشـان ندانسـت و گفـت: این مشـکل کشـوری 
اسـت امـا با پیگیری هـای فراوان این داروها نیز از سـازمان غـذا و دارو تأمین 

شـده است.
تقـی زاده بـا اشـاره بـه فعالیـت ۸۰ داروخانـه در کاشـان توضیـح داد: ۱۱ 
داروخانـه بـه صـورت شـبانه روزی در این منطقه فعالیـت می کنند. همچنین 
۲۰ داروخانـه دیگـر در ایـن منطقه در مرحله صدور پروانـه و راه اندازی قرار 
دارنـد و بـرای راه انـدازی داروخانه هـای جدید بر پایـه اسـتانداردهای الزم، 

محدودیتـی وجود نـدارد.
وی بـه تشـکیل پرونـده بـرای ۱۶ داروخانـه متخلـف از ابتـدای سـال جاری 

در منطقـه کاشـان اشـاه کـرد و یادآور شـد: پرونـده داروخانه هـای متخلف 
بـه دلیل نداشـتن برچسـب اصالت دارو، گران فروشـی و یا فـروش داروهای 

تاریـخ گذشـته بـه مراجع قضایی ارجاع شـده اسـت.
معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان همچنیـن از راه انـدازی 
واحـد فرآورده هـای طبیعـی، سـنتی و مکمل هـا در این دانشـگاه خبـر داد و 
گفـت: پیـش از راه انـدازی ایـن واحـد، شـرکت های تولید کننـده داروهای 
گیاهـی و مکمل هـا بـرای انجـام امـور، بـه مرکـز اسـتان یـا تهـران ارجـاع 

می شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه هم اکنـون دو کارخانـه تولید گیاهـان دارویـی در منطقه 
کاشـان فعالیـت می کننـد، افـزود: یک شـرک نیز توزیـع داروهـای گیاهی 
کارخانه هـای گیاهـان دارویی سراسـر کشـور در ایـن منطقه را بـر عهده دار 

دارد.
تقـی زاده از فعالیـت ۶۰ واحـد عطـاری و ۴۵ باشـگاه بدن سـازی در منطقـه 
کاشـان خبـر داد و یـادآور شـد: معاونت غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان بـه علت فـروش مکمل ها بر فعالیت باشـگاه های بدن سـازی نظارت 

می کند.
بـه گفتـه معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، از ابتـدای 
باشـگاه های  و  عطاری هـا  از  مـورد   ۱۰۰ از  بیـش  تاکنـون  سـال جاری 

بدن سـازی بازرسـی بعمل آمـده که چهار مورد تخلف پیگیـری و به مراجع 
قضایـی ارجـاع داده شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه فعالیت ۱۳ واحـد تولید کننده تجهیزات پزشـکی در منطقه 
کاشـان، توضیـح داد: افـزون بـر ۱۰ شـرکت دیگـر نیـز در حـال دریافـت 
مجـوز برای فعالیت در این منطقه هسـتند و قطب شـدن کاشـان بـرای تولید 

تجهیـزات پزشـکی در کشـور دور از انتظار نیسـت.
تقـی زاده بیـان کـرد: ۴۵ مرکـز فروش تجهیزات پزشـکی در منطقه کاشـان 
فعالیـت می کند که به صـورت دوره ای ماهانه از این مرکزها بازرسـی انجام 

می شود.
معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان اظهار داشت: ۸۳ کارخانه 
و ۶۱ کارگاه تولیـد مـواد غذایـی، آرایشـی و بهداشـتی در منطقـه کاشـان 
وجـود دارد کـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ۴۵۰ مـورد بازرسـی از آنها 

انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، در این بازرسـی ها ۱۵ پرونده تخلف به مراجـع قضایی ارجاع 

و ۶۱ میلیون تومان کاالی قاچاق کشـف شـده است.
جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل 
زیرپوشـش خدمات بهداشـتی و درمانی دانشـگاه علوم پزشکی کاشان قرار 

دارد.

کیفیت  افزایش  راستای  در  اصفهان،  منطقه  مخابرات  کارکنان  همت  به 
سرویس های مخابراتی پهنای باند مرکز تلفن آبشیرین کاشان توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در راستای تسهیل استفاده روستاییان از 
خدمات دولت الکترونیک و به جهت سهولت بهره مندی دانش آموزان و 
دانشجویان از آموزش های مجازی، پهنای باند تجهیزات اینترنت پر سرعت 
منصوبه در مرکز تلفن آبشیرین از M ۳۰ به ۷۰M افزایش یافت و بدین ترتیب 

کیفیت و سرعت اینترنت در این منطقه، بهبود قابل توجهی یافت.
پهنای باند چیست؟

اگر بخواهیم درک خوبی از معنای »پهنای باند« داشته باشیم؛ بد نیست به مثالی 
توجه کنید؛ اتوبانی را در نظر بگیرید که دارای خط )Line( یا باند است که 
ظرفیت این بزرگراه را معین می کند. اگر بزرگراهی دارای دو خط باشد، به طور 
همزمان و از یک نقطه از بزرگراه فقط دو دستگاه ماشین امکان عبور دارند و 
بزرگراهی دارای چهار باند باشد، به طور همزمان چهار ماشین امکان عبور از 

کنار هم را دارند.
خوب حاال در این مثال به جای ماشین، بیت )Bit( و به جای اتوبان، سیم یا فیبر 

نوری که در واقع محیط انتقال اطالعات هستند، بگذارید.
پهنای باند، ترجمه لغت اصطالح Bandwidth است؛ مثال دیگری که می تواند 
به درک بهتر شما از این موضوع کمک کند، لوله های انتقال آب است. هرچند 
قطر لوله آب بزرگ تر باشد، امکان انتقال آب بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر 
را دارد. درست مثل پهنای باند، هرچه پهنای باند بیشتری داشته باشیم، امکان 
انتقال اطالعات بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر را داریم. در واقع پهنای باند یا 
عرض باند به شما می گوید به طور همزمان چند بیت می تواند از کنار هم بگذرد 

یا در طول محیط ارتباطی شما با شبکه جابه جا شوند.
در مثال های باال هرچه تعداد خطوط یا پهنای اتوبان بیشتر باشد، تعداد ماشین 
بیشتری می توانند به طور همزمان از کنار هم عبور کنند. هم چنین هر چقدر قطر 
لوله های انتقال آب بیشتر باشد، حجم بیشتری از آب می تواند در هر لحظه منتقل 
شود. اما در وسائل مخابراتی و ارتباطی، سخن از عرض یا پهنای فیزیکی نیست.

به عبارت دیگر برای انتقال اطالعات بیشتر در یک واحد زمان )مثاًل ثانیه( نیازی 
به پهن تر کردن و یا عریض کردن محیط انتقال )مثاًل سیم یا فیبرنوی( نیست. 
براساس اطالعات نشریه ارتباطات درواقع در محیط های مخابراتی این مودم ها 
انتقال اطالعات را به عهده دارند. به عبارت دیگر، هرچه  هستند که وظیفه 
توانایی مودم شما بیشتر باشد، می تواند حجم بیشتری از اطالعات را بر روی 

محیط انتقال جابه جا کند.
البته در وسائل مخابراتی هم توانایی مودم ها و هم توانایی محیط های انتقال در 
حجم انتقال اطالعات موثرند. با این توضیحات، بیشتر متوجه اهمیت نقش مودم 
و توانایی محیط انتقال یا همان کابل های مخابراتی در تبادل اطالعات شده 
باشید. به عبارت دیگر این که اگر گاهی با یک مودم مثاًل ۵۶k با سرعت ۵۲k به 
اینترنت وصل می شوید و گاهی با سرعت ۴۶k، عالوه بر مودم به توانایی محیط 

انتقال نیز بستگی خواهد داشت.
آخرین نکته ضروری در این زمینه، واحد انتقال اطالعات و ضرایب آن است. 
است. در محیط  ثانیه  در  بیت  اطالعات  انتقال  واحد  همان طور که می دانید 
تئوریک هر میزان پهنای باند را می توانید متصور شوید. از یک بیت در ثانیه 
)1bps( تا میلیون ها بیت در ثانیه )mbps( و یا بیشتر. اما در محیط عملی معموالً 
با محدودیت هایی روبه رو هستید. مثاًل شما نمی توانید از یک شرکت ارائه دهنده 
خدمات پهنای باند )نظیر شرکت مخابرات ایران( درخواست پهنای باندی به 

میزان kbps ۹۱۳ کنید.

به همت کارکنان مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

افزایشپهنایباندمرکزآبشیریندر
شهرستانکاشان

گـزارش

سـلطان  فصلـی  رودخانه هـای  گفـت:  اردسـتان  فرمانـدار 
اعتبـار  بـا  سیدحسـین اردسـتان و کهنـگ در بخـش مرکـزی 
آب  اعتبارهـای  محـل  از  تومـان  میلیـارد  نیـم  و   ۲ بـر  افـزون 

شـد. الیروبـی  جـاری  سـال  در  اصفهـان  اسـتان  منطقـه ای 
حمیدرضـا تاملی افزود: سـاماندهی مسـیل سـلطان سـید حسـین 
بـا سـاخت دیـواره سـاحلی بـه طـول حـدود ۴۰۰ متـر جنـب 
مترمکعـب  هـزار   ۶ از  بیـش  اجـرای  بـا  همـراه  مهـر  مسـکن 
عملیـات سـنگی، الیروبـی ایـن مسـیل بـا حجـم الیروبـی هفت 
هـزار و ۳۰۰ متـر مکعـب و حجـم خاکریزی ۲ هـزار و ۶۰۰ متر 

مکعـب و طـول سـه کیلومتـر انجـام و ایمن سـازی شـد.
وی ادامـه داد: الیروبـی مسـیل کهنـگ نیـز بـا حجـم پنـج هزار 
و ۴۰۰ متـر مکعـب بـه طـول سـه کیلومتـر در سـال جـاری اجرا 

است. شـده 
فرمانـدار اردسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه ۸۰ درصد بالیـای طبیعی 
مربـوط بـه سـیل و روان آب هـا می شـود، ادامـه داد: کارگـروه 
سـیل شهرسـتان بـه عنـوان اتـاق فکـر بایـد راهکارهای مناسـب 
بـرای پیشـگیری از خسـارت را بـه دسـتگاه های مرتبـط ارائـه 

دهـد تـا اقدام هـای پیشـگیرانه بـه عمـل آیـد.
وی اضافـه کـرد: سـیل و روان آب هـا در شهرسـتان بـا شـیب 
چهـار تـا ۶ درصـد وارد می شـود که مهار آن را سـخت می کند 
و در ایـن راسـتا ۶۰ درصد هزینه خسـارت مالـی و جانی پس از 

وقـوع زمیـن لـرزه، مربوط به جاری شـدن سـیل اسـت.
سـیل،  عبـور  مسـیر  در  نکـردن  دخالـت  کـرد:  تاکیـد  تاملـی 
ایجـاد سـیل بند، سـاخت گـودال  رعایـت حریـم رودخانه هـا، 
ذخیـره آب، اجـرای طرح هـای آبخیـزداری، سـاخت سـدهای 
انحرافـی، کانال کشـی، آمـوزش و آگاهـی دادن بـه مـردم بـه 
ویـژه کشـاورزان از راه هـای جلوگیـری از بروز خسـارت سـیل 

. ست ا
بـر  افـزون  را  اردسـتان  در  سـاالنه  بـارش  میانگیـن  وی، 
مطالعاتـی  طرح هـای  افـزود:  و  کـرد  اعـالم  میلی متـر   ۱۱۰
سـلطان  اردسـتان،  شـمالی  بلـوار  بقـم،  اونـج،  رودخانه هـای 
سـید حسـین، گلـه انجیلـه، کهنـگ و زواره انجـام شـده اسـت. 
شهرسـتان اردسـتان بـا افزون بـر ۴۳ هزار نفر جمعیـت در فاصله 

اسـت. شـده  واقـع  اصفهـان  شـرقی  شـمال  کیلومتـری   ۱۱۸

رییس اداره ورزش و جوانان خمینی شهر:

۶۰درصدازاماکنورزشیخمینیشهرنیازمندتعمیراتاساسیاست

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱

موسویالرگانی:ترازصندوقتوسعهملیمنفیاست
یک عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 
تراز صندوق توسعه ملی منفی است، گفت: دولت یکی از بدهکاران 
سنگین به صندوق توسعه ملی است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه 
پیدا کند سرنوشت صندوق توسعه ملی همچون صندوق ذخیره ارزی 
می شود. حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی 
مجلس و در جریان بررسی درآمدهای نفتی دولت در بخش درآمدی 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: زمانی که مقام معظم رهبری پیشنهاد تأسیس 
صندوق توسعه ملی را داد هدف و آرزو و خواسته به حقشان این بود 
که یک روزی دِر چاه های نفت بسته شده و یا صادرات نفت ما صرف 

هزینه های جاری کشور نشود.
وی افزود: در زمان تأسیس صندوق توسعه ملی قرار بود که ۲۰ درصد از 

سهم فروش نفت در سال اول به صندوق توسعه ملی واریز شود و ساالنه 
این درصد افزایش پیدا کند. دو هدف از این کار متصور شد، یکی 
اینکه نفت به عنوان سرمایه ملی برای نسل های آینده بماند و دیگری این 

درآمدها برای توسعه اشتغال، صادرات و صنعت هزینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی دولت 
یکی از بدهکاران سنگین به صندوق توسعه ملی است که از صندوق 
روستاها  آبرسانی  و  مرزی  آب های  کرونا،  همچون  مواردی  برای 
استفاده شده و مشخص هم نیست که کی قرار است پرداخت کند. اگر 
بدهی های دولت به همین منوال باقی بماند سرنوشت صندوق توسعه 

ملی به صندوق ذخیره ارزی مبتال خواهد شد.
موسوی الرگانی خاطرنشان کرد: همین االن هم تراز صندوق توسعه 

ملی منفی است. پس بنده در پیشنهادی دولت را مکلف کردم که بدهی 
خود به صندوق توسعه ملی را به صورت ارزی برگرداند.

وی ادامه داد: ما باید قدردان رهبری باشیم که امسال اجازه کاهش سهم 
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ندادند و طبق قانون برنامه 
همان ۴۰ درصد باقی ماند. با توجه به بدهی سنگین دولت به صندوق 
توسعه ملی باید تدبیری شود تا دولت بدهی خود را به صندوق توسعه 

واریز کند.
بر عهده داشت،  را  اداره جلسه  نایب رئیس مجلس که  نیکزاد  علی 
در پاسخ به موسوی الرگانی گفت که این پیشنهاد هزینه ای است و 
بخش های  بررسی  زمان  در  مجدداً  لذا  ندارد،  دولت  برای  درآمدی 
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 رییـس اداره ورزش و جوانـان خمینـی شـهر گفـت: ۶۰ درصـد از اماکـن 
ورزشـی این شهرسـتان نیازمند تعمیرات اساسـی، بهسـازی و نوسـازی اسـت.

روح اهلل کاظمـی، در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: کمبود اعتبارات سـبب شـده 
اسـت تاکنـون اقدام مناسـبی بـرای تعمیـرات و بهسـازی این اماکـن که بطور 

متوسـط بیـش از ۳۰ سـال قدمـت دارند، انجام نشـود.
وی ادامـه داد: شهرسـتان خمینـی شـهر ۳۴ مجموعـه مختلف ورزشـی دارد و 

بـرای بهسـازی آنهـا دسـِت کم پنـج میلیـارد تومان نیاز اسـت.
رییـس اداره ورزش و جوانـان خمینی شـهر اظهار داشـت: پیش بینی می شـود 
در اعتبارات سـال ۱۴۰۱ بتوان رقم مناسـبی برای برای تعمیرات مجموعه های 
ورزشـی جـذب کـرد بنابراین سـال آینده، وضعیت زیرسـاخت های ورزشـی 

در ایـن منطقه بهبـود می یابد.
کاظمی با اشـاره به اینکه ورزش در خمینی شـهر جایگاه مناسـبی دارد، افزود: 
قصـد داریـم در سـال آینـده تنـوع رشـته ها در شهرسـتان را افزایـش دهیـم تا 

شـمار ورزشـکاران بیشتر شود.

بـه گفتـه وی، در یـک سـال اخیـر از شهرسـتان خمینـی شـهر حـدود یکصد 
ورزشـکار در رشـته های گوناگون بـه اردوهای تیم های ملی دعوت شـده اند.

کاظمی با اشـاره به برگزاری اخیر مسـابقات رزمی »نینجوتسـو نینجا« قهرمانی 
اسـتان در ایـن شهرسـتان کـه بـا قهرمانـی میزبان بـه پایان رسـید، گفـت: در ۲ 
سـال شـیوع ویروس کرونـا از برگزاری چنیـن رویدادهایی محـروم بودیم اما 

سـعی ما افزایش برپایی رخدادهای مشـابه اسـت.
رییـس اداره ورزش و جوانـان خمینـی شـهر تصریـح کـرد: میزبانـی اینگونـه 
رقابت هـا نقـش شـایانی در توسـعه ورزش قهرمانـی و تشـویق هرچـه بیشـتر 

شـهروندان بـه روی آوری بـه فعالیت هـای ورزشـی ایفـا می کنـد.
بـه گـزارش ایرنا، شهرسـتان خمینی شـهر بـا حـدود ۳۰۰ هزار نفـر جمعیت و 
۲۲ هـزار ورزشـکار سـازمان یافتـه در ۱۶ کیلومتری غرب اصفهان قـرار دارد.

اسـتان اصفهان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر دارای ۲۸ شهرسـتان، حدود 
۳۷۵ هزار ورزشـکار سـازمان یافته و بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ باشـگاه ورزشـی 

است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی:

خریددارودرکاشاندریکسالاخیردوبرابرشدهاست

اینفوگرافیک



Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) hosted an 
Iran-Kazakhstan business 
forum on Monday prior 
to the two countries’ 17th 
Joint Economic Committee 
meeting which was also held 
during February 21-22 in 
Tehran.
The forum was attended by 
senior officials from the two 
countries, including Iranian 
Agriculture Minister Javad 
Sadati-Nejad, Kazakhstan’s 
Minister of Trade and In-
tegration Bakhyt Sultanov, 
Kazakhstan’s Ambassador to 
Tehran Askhat Orazbay, ICCI-
MA Head Gholam-Hossein 
Shafeie, and ICCIMA Deputy 
Head Mohammadreza Kar-
basi as well as Iranian am-
bassador to Astana Majiad 
Samadzadeh Saber.
Speaking in this gathering, 
ICCIMA Head Shafeie under-
lined Iran and Kazakhstan’s 
deep cultural and historical 
roots and noted that despite 
the great political relations 
between the two countries 
the level of trade is unsatis-
factory.
He noted that having eco-
nomic relations with the 
neighboring countries is a 

priority of the government 
and private sector in Iran 
and Kazakhstan as one of the 
biggest countries in central 
Asia has a significant place 
among Iran’s trade partners.
Shafeie further mentioned 
the fact that despite all the 
restrictions during the COV-
ID-19 pandemic, Iran and 
Kazakhstan’s borders were 
never closed on each other, 
and trade relations between 
the two countries were on-
going at all times.
Pointing to the great poten-
tials and capacities of the 
two countries for mutual 
cooperation, Shafeie said 
petrochemicals, oil, gas, 
mining, industry, agriculture, 
pharmaceuticals, as well as 
technical and engineering 
services all have the poten-
tial for mutual cooperation 
and investment between the 
two sides.
Elsewhere in his remarks, the 
official mentioned Kazakh-
stan’s membership to the 
Eurasian Economic Union 
(EAEU) and Shanghai Agree-
ment, saying: “Kazakhstan’s 
position in such international 
treaties can be a good plat-
form for Iran to expand its 
trade with the world.”

He further put the two coun-
tries’ trade level in 2020 at 
$235 million, saying that 
the Islamic Republic’s share 
of Kazakhstan’s total foreign 
trade in the mentioned year 
(which was $85 billion) is 
really insignificant.
The ICCIMA Head further 
mentioned some of the 
problems in the way of trade 
between the two countries 
including lack of appropri-
ate banking relations, lack of 
enough direct flights between 
the two countries, problems 
regarding the issuance of vi-
sas for Iranian traders, lack 
of appropriate infrastructure 
in Iran’s northern ports as 
well as the need for issuing 
guarantees for the exporters 
of technical and engineer-
ing services, and noted that 
resolving these problems 
should become the priority 
of the two countries officials 
during the Joint Economic 
Committee meeting.
According to Shafeie estab-
lishing communication be-
tween the two countries’ or-
ganizations and institutions 
will also help facilitate the 
trade relations between the 
two sides.
He also underlined the sig-

nificance of the Bandar Ab-
bas-Kazakhstan-Turkmeni-
stan corridor and noted that 
this route can connect Ka-
zakhstan to the Arab coun-
tries of the Persian Gulf and 
also to the East Asian coun-
tries.
He also pointed to the areas 
in which the two countries’ 
private sectors can cooper-
ate, saying: “Industrial sec-
tor, tourism, biotechnology, 
mining, and joint investment 
in production units can be 
among the fields in which the 
two countries’ private sec-
tors can also work together.”
Shafeie also mentioned the 
capabilities of Iranian con-
tractors in the field of techni-
cal and engineering services 
and said Iranian companies 
have previously worked on 
several projects in various 
areas including roads, high-
ways, construction, etc. in 
Kazakhstan.
Iran-Kazakhstan trade can 
reach $3b in 3 years
Elsewhere in the forum, Sa-
dati-Nejad also expressed 
dissatisfaction with the 
current level of economic 
relations between the two 
countries and noted that the 
level of trade between Iran 
and Kazakhstan can reach $3 
billion in the next three years.
“If we provide the ground-
work for cooperation be-
tween the two sides, we 
can increase the level of 
mutual trade to $3 billion 
over a three-year period,” he 
stressed.
According to Sadati-Nejad, 
the two sides have discussed 
positive steps for long-term 
cooperation between the 
two countries, including an 
agreement to establish a 
joint trade council, holding 
a specialized exhibition of 
Iranian products in Kazakh-
stan in the coming months, 
a joint banking committee 
to implement using national 
currencies in trade, transport 

development and reducing 
tariffs as well as strengthen-
ing maritime transport.
Deals worth $5 billion al-
ready signed between Iran, 
Kazakhstan private sectors
Finally, Kazakhstan’s Minis-
ter of Trade and Integration 
Bakhyt Sultanov, for his part 
underlined the positive rela-
tions between the two sides 
and said Iranian and Kazakh 
companies signed deals 
worth over $5 billion in 2021.
He stressed the need for 
complete use of the logistic 
capacities of the two coun-
tries for increasing the level 
of economic exchanges be-
tween the two sides.
He considered the role of the 
logistics sector in the expan-
sion of trade between the two 
countries very important and 
noted that the Iran-Turkmen-
istan-Kazakhstan corridor 
has a significant role in re-
ducing trade costs.
“We are already negotiating 
with Turkmenistan to reduce 
transit tariffs and facilitate 
trilateral trade; They have 
agreed to implement the 
reduced tariffs scheme for 
three months and I hope it 
will continue,” Sultanov stat-
ed.
Iran-Kazakhstan ink 5 co-op 
documents
Later on Monday, the 17th 
Iran-Kazakhstan Joint Eco-
nomic Committee meeting 
was held at Spinas Hotel in 
Tehran, during which the two 
sides signed five cooperation 
documents in various fields 
including standards, eco-
nomic, scientific, technical, 
and cultural as well as cus-
toms.
The mentioned documents 
were signed by Iranian Ag-
riculture Minister Javad Sa-
dati-Nejad, and Kazakhstan’s 
Minister of Trade and Inte-
gration Bakhyt Sultanov who 
co-chaired the two countries’ 
17th Joint Economic Com-
mittee meeting.

ICCIMA hosts Iran-Kazakhstan business forum

Isfahan to offer off 
the beaten routes
Isfahan tourism directorate 
plans to formulate novel itiner-
aries to be proposed to poten-
tial travelers to the historical 
Iranian province.   
On Monday, provincial tour-
ism chief Alireza Izadi stressed 
the need to define new travel 
routes on the backbone of cul-
tural tourism in Isfahan, CHTN 
reported on Tuesday.
“New tracks for tourism will be 
defined based on the texture 
and historical monuments to 
introduce the unknown attrac-
tions of Isfahan, which is the 
capital of culture and civiliza-
tion in the Islamic Iran…,” the 
official noted.
The official made the remarks 
during his visit to the UNES-
CO-registered Jameh Mosque 
of Isfahan well-known as 
a museum of architectural 
styles.
Also known as Atiq Mosque,  
the place of worship is the 
oldest preserved edifice of its 
type in Iran and a prototype for 
later mosque designs through-
out Central Asia. UNESCO has 
it that the mosque can be seen 
as a stunning illustration of the 
evolution of mosque architec-
ture over twelve centuries.
Last month, the Isfahan pa-
vilion at the 15th Tehran In-
ternational Tourism Exhibition 
offered free-of-charge virtual 
tours of untold stories of the 
ancient city. It turned the spot-
light on the Leaning Tower of 
Isfahan, newly-discovered his-
torical places, golden room, 
European consulate, pre-Edi-
son street lighting, Room of 
the Queen of England in Iran, 
European neighborhood in 
Iran, 400-year-old ‘peacock’, 
a German heritage in Iran, 
secrets behind geometrical 
patterns, missing clock tow-
er, a model of Amsterdam, a 
Guinness-assessed mosque, 
and the mystery of 33 to name 
a few.
Half the world?
Soaked in a rich history, Isfa-
han was once a crossroad of 
international trade and diplo-
macy in Iran and now it is one 
of Iran’s top tourist destina-
tions for good reasons.
It is filled with many archi-
tectural wonders such as un-
matched Islamic buildings, 
bazaars, museums, Persian 
gardens, and tree-lined boule-
vards. It’s a city for walking, 
getting lost in its mazing ba-
zaars, dozing in beautiful gar-
dens, and meeting people.
Isfahan is renowned not only 
for the abundance of great his-
torical bridges but also for its 
‘life-giving river’, the Zayan-
deh-Rood, which has long 
bestowed the city an original 
beauty and fertility.
Isfahan has long been nick-
named as Nesf-e-Jahan which 
is translated into “half the 
world”; meaning seeing it is 
relevant to see half the world. 
In its heyday, it was also one 
of the largest cities in the re-
gion with a population of near-
ly one million.
The cool blue tiles of Isfa-
han’s Islamic buildings, and 
the city’s majestic bridges, 
contrast perfectly with the en-
circling hot, dry Iranian coun-
tryside.
The huge Imam Square, best 
known as Naghsh-e Jahan 
Sq. (literary meaning “Image 
of the World”), is one of the 
largest in the world (500m 
by 160m), and a majestic ex-
ample of town planning. Con-
structed in the early 17th cen-
tury, the UNESCO-registered 
square is punctuated with the 
most interesting sights in Is-
fahan.

Handicrafts year-
book published in 
Tehran
An all-inclusive handicrafts 
yearbook has recently been 
published in Tehran, a cultural 
official said on Tuesday.
The book contains all the infor-
mation related to different hand-
icraft sections, including names 
of artisans, producers, work-
shops, and authorized retailers, 
Seyyed Hossein Alavi said 
With 14 entries, Iran ranks first 
globally for the number of cities 
and villages registered by the 
World Crafts Council, as China 
with seven entries, Chile with 
four, and India with three ones 
come next. In January 2020, 
the cities of Shiraz, Malayer, 
and Zanjan and the village of 
Qassemabad were designated 
by the WCC- Asia Pacific Re-
gion, putting Iran’s number of 
world crafts cities and villages 
from ten to 14. The value of 
Iran’s handicrafts exports stood 
at $120 million during the first 
eleven months of the past Ira-
nian calendar year 1399 (March 
20, 2020 – February 18, 2021), 
Mehr reported. The country’s 
handicrafts exports slumped 
during the mentioned months 
in comparison to the same pe-
riod last a year earlier due to 
the damage the coronavirus 
pandemic has inflicted on glob-
al trade. The Islamic Republic 
exported $427 million worth of 
handicrafts during the first elev-
en months of the calendar year 
1398. Of the figure, some $190 
million was earned via suitcase 
trade (allowed for customs-free 
and tax-free transfer) through 
20 provinces, according to data 
compiled by the Ministry of 
Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts.
Ceramics, pottery vessels, 
handwoven cloths as well as 
personal ornamentations with 
precious and semi-precious 
gemstones are traditionally 
exported to Iraq, Afghanistan, 
Germany, the U.S., the UK, and 
other countries.

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

200-million-year-old 
coral reefs transport-
ed to Iran museum
Collections of 200-million-
year-old coral reefs and Bi-
valvia species have been 
transferred to the geological 
museum of Tabas Geopark, 
a local tourism official has 
announced.  A new fossil site 
within the geopark has recent-
ly revealed corals and Bivalvia 
species dating back to 205 to 
220 million years ago, CHTN 
quoted Gholam-Hossein 
Shoeibi as saying on Tuesday. 
A team of experts visited the 
southern areas of the Geopark 
recently and found these fos-
sils, which are extremely rare 
and valuable, the official add-
ed. The Tabas Earth Heritage 
Museum, which houses 600 
specimens of various types of 
rocks, minerals, and fossils, 
has attracted many people in-
terested in the topic, he noted. 
Covering an area of 200 
square meters, the museum 
displays minerals, stones, and 
fossils from all over the world, 
he mentioned.  Sprawled in 
the eastern province of South 
Khorasan, Tabas Geopark in-
cludes some 50 geo-sites, a 
variety of scenic landscapes, 
and untouched terrains with 
the mysterious Kal-e Jeni 
(canyon of Jinn) located in 
Azmighan village, amongst 
them.
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Iran and Qatar signed 14 cooperation 
documents during a meeting between 
Iranian President Ebrahim Raisi and 
Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Ham-
ad Al Thani on Monday, Shana report-
ed.
As reported, the signed cooperation 
documents are in the fields of aviation, 
trade, shipping, radio and television, 
foreign policy, electricity, standards, 
culture, and education.
The mentioned documents were 
signed by the ministers of foreign 
affairs, oil, transport and urban devel-
opment, culture, and Islamic guidance 
and energy of Iran with their Qatari 

counterparts in the presence of Pres-
ident Raisi and Sheikh Thani.
Iranian Industry Minister meets with 
Qatari counterpart 
Iranian Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin, who also 
accompanied President Raisi during 
his visit to Qatar, met with his Qatari 
counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari 
on Monday.
In this meeting, the officials stressed 
the need for the expansion of econom-
ic relations between the two countries 
using the existing capacities.
At present, the trade between Iran and 
Qatar stands at about 300-400 million 

dollars, which considering the great 
capacities for mutual cooperation the 
figure can be increased to one billion 
dollars next year.
Qatari trade delegation to visit Iran 
soon
According to Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak, who also accompa-
nied Raisi in the visit to Doha, Irani-
an industrial and knowledge-based 
projects have been welcomed by the 
Qatari side, and according to the ne-
gotiations, an economic delegation 
from this country will travel to Iran in 
the coming months to visit and assess 
some projects.
Referring to the meetings held with 
Qatari government officials, Pey-
man-Pak said: “In the meeting with the 
Qatari Minister of Industry and Com-
merce regarding we negotiated the 
establishment of an Iranian business 
center in Qatar in order to manage and 
follow up on issues and problems of 
businessmen and planning for prop-
er communication between the two 
countries’ traders.”
“It was finally decided to establish the 
trade center with the cooperation of 
the Qatari side,” he added.
In these meetings, while examining the 

issues related to the mooring of Irani-
an vessels in Qatari ports, it was decid-
ed to take the necessary measures to 
facilitate the processes in this regard, 
according to the memorandum signed 
between the Iranian and Qatari trans-
port ministers, the official said.
He further mentioned the negotiations 
made regarding the transit of goods 
through Iran, saying: “Iran’s capacity 
as a bridge between the Caspian litto-
ral states and Russia with Qatar, India 
and African countries for transit of 
goods was reviewed and welcomed by 
the Qatari side.”
The Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry has been tasked to make the 
necessary arrangements with the Qa-
tari side to make complete use of the 
two sides’ capacities in this regard, 
Peyman-Pak explained.
“Banking, financial and monetary is-
sues, as well as guarantees and the 
activation of an Export Guarantee Fund 
in Qatar were also among the issues 
discussed between the two sides,” the 
TPO head added.
According to the official, Qatar’s partici-
pation in developing some industries in 
Iran such as medical equipment, food, 
and pharmaceutical was also reviewed 
and welcomed by the Qatari side.

Tehran, Doha sign 14 cooperation documents



Electricity generation in Iran rose 7.4 
percent during the first ten months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 2022), 
as compared to the same period 
of time in the past year, Managing 
Director of Iran Grid Management 
Company Mostafa Rajabi Mashhadi 
announced.
He also announced that 261.921 bil-
lion kilowatt-hours (Kwh) of electrici-
ty has been consumed in the country 
since the beginning of the present 
year, which is 18,083 Kwh more than 
the figure for the same period of time 
in the past year.
Rajabi Mashhadi further said that 
power supply to industry sector 
has risen five percent in the first ten 
months of this year from that of the 
previous year.
In the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease of rainfalls across Iran have 

put the country in a hard situation re-
garding electricity supply during peak 
consumption periods.
This year, however, new deteriorat-
ing factors like severe drought and 
the decline in the country’s water 
resources as well as a new wave of 
illegal cryptocurrency mining across 
the country have also worsened the 
situation.
Iran’s Power Generation, Distribution, 
and Transmission Company (known 
as Tavanir) has previously announced 
that the company is implementing 
over 40 different programs for man-
aging the situation and to prevent 
blackouts in the country, however, so 
far these programs do not seem to be 
working as expected.
Back in October 2021, Industry, Min-
ing and Trade Ministry inked a memo-
randum of understanding (MOU) with 
the Energy Ministry for constructing 
10,000 megawatts (MW) capacity of 

power plants across the country.
The MOU was signed by Industry 
Minister Reza Fatemi Amin and En-
ergy Minister Ali Akbar Mehrabian in 
Tehran on Monday.
Speaking at the signing ceremony, 
Mehrabian noted that these power 
plants will be built to meet the needs 
of industrial sectors and according to 
the signed MOU, industries will meet 
their electricity needs through them 
and the surplus power will be injected 
into the national grid.
The minister stated that the country is 
currently facing 14,000 MW of elec-
tricity shortage, adding: “This figure 
equals 22 percent of the country’s 
total electricity demand, which we 
cannot provide in various sectors in-
cluding domestic, industrial, adminis-
tration and agricultural areas.”
Pointing out that the construction of 
these power plants will be operation-
al in the near future, Mehrabian said: 

“Our industries haven’t been able to 
fully implement their development 
plans due to lack of electricity. We 
hope to see good cooperation be-
tween the two ministries and thus 
create prosperity in near future.”
He said that one of the plans of the 
Energy Ministry is to increase the ca-
pacity of the country’s power plants in 
proportion to the demand.
“We plan to construct 35,000 MW 
of power plants in various fields, of 
which 15,000 MW will be combined 
cycle and steam power plants estab-
lished by the Energy Ministry and the 
private sector, while the other 10,000 
MW will be renewable power plants,” 
the official added.
Stating that several investors have ex-
pressed readiness to build renewable 
power plants, Mehrabian said: “Iran 
has a high capacity for the construc-
tion of renewable power plants and 
having 300 sunny days during the 
year, several projects can be imple-
mented in the solar energy sector.”
Back in July, Deputy Industry Minister 
Saeed Zarandi had said that the men-
tioned power plants are financed by 
12 investors from various industrial 
sectors and will be constructed within 
2.5-3 years.
According to Zarandi, the said power 
plants will be constructed in Isfahan, 
Hormozgan, Markazi, Yazd, Kerman, 
Fars, Semnan, and Khuzestan prov-
inces.
One of the main goals of this program 
is to provide reliable and sustainable 
electricity to high-consuming in-
dustries and the country’s industrial 
parks in order to reduce the pressure 
imposed on the national grid in the in-
dustry and mining sector, Zarandi had 
explained.

Want to Kill Dangerous Bacteria in Your Home? Clean Your Showerhead

Iran, Venezuela
ink MOU for co-op in oil industry

 Iran and Venezuela have signed 
a memorandum of understanding 
(MOU) for expanding cooperation in 
various areas of the oil industry, Shana 
reported.
The MOU was signed by Iranian Oil 
Minister Javad Oji and Venezue-
lan Minister of Foreign Affairs Felix 
Plasencia Gonzalez in a ceremony on 
Tuesday.

The agreement covers a variety of ar-
eas including cooperation in technical 
services, technology transfer, training 
and educational services, and cooper-
ation in the development of the refin-
ing industry.
Oji traveled to Qatar on Monday to 
attend the 6th Summit of the Gas Ex-
porting Countries Forum (GECF) which 
was held in Doha on Tuesday.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health-news/want-to-kill-dangerous-bacteria-in-your-home-attack-your-showerhead-and-open-your-blinds

Biofilm in your shower can spread bac-
teria.
Showerheads can breed plenty of bac-
teria.
Potentially harmful organisms, known 
as mycobacteria, could be living in your 
showerhead.
Mycobacteria are capable of causing 
nontuberculous mycobacterial (NTM) 
lung infection — and showerheads in 
particular have been implicated in trans-
mission of the disease. The organisms 
exist naturally in soil and water, but in-
fection occurs through inhalation.
“The concern about the showerhead is 
that it does what we call aerosolize, so it 
makes it in the air. We just breathe in the 

shower, and you would potentially be 
breathing in these organisms, and that’s 
how they would get into the lungs,” said 
Dr. Barbara Keber, MD, chair of family 
medicine at Northwell Health’s Glen 
Cove Hospital in New York.
The pressure and warmth of a show-
erhead makes it ideal to blast bacte-
ria-containing water particles into the 
air.
Symptoms of NTM lung infection in-
clude chronic or recurring cough, 
weight loss, fever, and loss of energy.
Beware the biofilms
According to a recent study by the 
American Society for Microbiology, 
mycobacteria were abundantly found in 

a samples of biofilms — the slimy col-
lections of microorganisms — living in 
showerheads across the United States.
Researchers analyzed biofilms from 656 
households across the United States 
and Europe and found that the type of 
water and use of chlorine disinfectants 
affected the types of bacteria prevalent 
in showerheads. 
Well water had lower chances of myco-
bacteria when compared to municipal 
water. 
Metal showerheads also contained 
more mycobacterium than plastic ones. 
Geography was also deemed to be a 
significant factor. Southern California, 
Florida, Hawaii, and New York City were 
deemed “hot spots” for NTM lung dis-
ease, although the authors admit they 
don’t fully understand how these “hot 
spots” develop.
“We found significant correlations be-
tween the abundances of these myco-
bacteria found in showerheads sampled 
across the United States and NTM lung 
disease prevalence,” wrote the study 
authors. 
How to get rid of the bacteria
You’re likely tempted to go and clean 
your showerhead right now. That’s 
probably a good idea, but you also 
shouldn’t get too freaked out over so-
called “showerhead sickness,” either. 
The study demonstrates a correlation 
between the presence of showerhead 

mycobacteria and NTM lung disease, 
but doesn’t prove that one is causing 
the other.
Studies on mycobacteria in shower-
heads have gotten a lot of press in the 
past decade. Nearly every study comes 
with a flurry of media attention, and for 
good reason. Showers are intimate; the 
water is on our face and in our eyes and 
mouths. We associate it with cleanli-
ness. 
It’s understandably unnerving to find 
out your showerhead is actually filled 
with bacteria. 
But the fact is that most people are un-
likely to get sick from mycobacteria in 
showerheads. Certain susceptible pop-
ulations do need to be more vigilant, 
though.
“There is usually an underlying immune 
system problem to create the risk for 
[mycobacterium] infection (like COPD) 
or other immune problems like HIV,” 
said Dr. Len Horovitz, a pulmonary spe-
cialist at Lenox Hill Hospital in New York 
City.
In fact, anyone with an underlying lung 
condition or infection should be aware 
that they’re at increased risk for con-
tracting an NTM lung infection. 
Fortunately, notes Horovitz, infections 
caused by mycobacteria are all “treata-
ble and curable.”
To take preventive measures in your 
home, treat showerheads like other fix-

tures in your bathroom. Clean them at 
semi-regular intervals and replace when 
necessary.
You can easily and inexpensively clean 
your showerhead by soaking it in a solu-
tion of white vinegar and water. White 
vinegar is acidic enough that it can work 
as an antibacterial agent. 
Heat and moisture are both prominent 
factors for the growth of bacteria, which 
is why showerheads can provide a ha-
ven for them. But, Keber notes, other 
areas in the house can also be prone to 
these conditions.
“Sponges and rags are particularly 
problematic,” she said. Coffee ma-
chines are also a likely place for bacte-
ria to grow and should also be cleaned 
with a vinegar solution from time to 
time. 
Despite any concerns about that slimy 
showerhead, the germiest places in 
your house are also the ones that are 
most obvious, like kitchens, toilets, and 
sinks, for example. 
“The things in the household that have 
some of the highest levels of bacteria 
have shown to be things like the TV 
remote, which probably most people 
don’t think about, your telephone re-
ceiver, any kind of surfaces in your 
bathroom are obviously prone to hav-
ing increased levels of bacteria — so 
those need to be cleaned well on a reg-
ular basis,” Keber said.

UNESCO-registered 
Uramanat to launch 
research institute
The UNESCO-designated Uramanat 
seeks to launch a special research 
institute to conduct surveys across 
the vast rural landscape situated in 
western Iran.
“The institute is to be established 
based on a memorandum of un-
derstanding we have inked with 
Kermanshah’s Razi University,” the 
director of the World Heritage site 
said on Monday.
“We are planning to gain the ex-
pertise of local elites, researchers, 
cultural heritage experts in the in-
stitute to solve problems existing in 
the region,” Pouya Talebnia added.
Elsewhere in his remarks, the offi-
cial attached importance to efforts 
needed to be made to publicize 
achievements attained by the recent 
UNESCO inscription.
“Demonstrating the achievements 
of the global registration of Ura-
manat is essential for the entire 
western region of the country.”Ac-
cording to Talebnia, preliminary ar-
chaeological assessments suggest 
the Uramanat region is composed 
of over 700 ancient sites.Up to the 
moment, 120 sites of significant 
historical values have been dis-
covered within the vast Uramanat 
cultural landscape…. However, the 
number is estimated to reach over 
700 in future archaeological expedi-
tions, he explained earlier this year. 
“So far, 120 historical sites have 
been identified in the Uramanat re-
gion of Kermanshah province, and 
to further identify more sites, more 
detailed studies should be carried 
out.”
“We are planning to conduct ad-
ditional archaeological studies 
on [the Paleolithic] Ravansar hill 
and the cultural landscape of Ura-
manat, using the expertise of local 
archaeologists and in collaboration 
with the University of Heidelberg,” 
Talebnia noted.
UNESCO added Uramanat cul-
tural landscape to its list of world 
heritage sites in July 2021. The 
UN body accepted the landscape, 
which holds hundreds of villag-
es, 106,000 hectares of land, and 
303,000 hectares of surrounding 
properties, during the 44th session 
of the World Heritage Committee, 
which will be running through July 
31 in China’s Fuzhou. Stretched on 
the slopes of Sarvabad county, and 
shared between the provinces of 
Kordestan and Kermanshah, the ru-
ral area embraces dense and step-
like rows of houses in a way that the 
roof of each house forms the yard 
of the upper one, a feature that adds 
to its charm and attractiveness. It 
boasts dense and step-like rows 
of houses in a way that the roof of 
each house forms the yard of the 
upper one, a feature that adds to its 
charm and attractiveness.
Uramanat enjoys unique tranquil 
landscapes. Last September, Hes-
sam Mahdi, the representative of 
the International Council on Mon-
uments and Sites (ICOMOS) said 
that he was “impressed” by the 
status of the rural landscape during 
his visit. He made the remarks on 
the sidelines of a visit to the west-
ern province of Kermanshah. “I am 
proud of being chosen to assess 
the case and traveling to Iran as I 
could visit the local people in the 
region.” Local officials and travel 
insiders believe that inscription of 
the property on the prestigious list 
of the UN body could jumpstart 
tourism in the region and also look 
at it as a tool for better conservation 
of its natural landscapes and unique 
cultural scenes for the next gener-
ations, saying its unique rural tex-
ture, architecture, lifestyle, and ag-
riculture is a prominent example of 
the integration of man into nature.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 3,211 points to 1.284 million on Tuesday.
As reported, 5.433 billion securities worth 33.034 trillion 
rials (about $127.05 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 2,393 points, and the sec-
ond market’s index increased 6,345 points.
TEDPIX dropped 2,000 points (less than one percent) to 
1.282 million in the past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel 
Company, Tehran Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, and National Iranian Copper 

Company were the most widely followed ones.
The government has applied several new changes in the 
national budget bill for the next Iranian calendar year (be-
gins on March 21) which according to experts and ana-
lysts will ensure the stock market’s stability and growth in 
the coming years.
Reducing taxes on production units active in the stock 
market, strengthening the Capital Market Development 
and Stabilization Fund, eliminating subsidized foreign 
currency allocations, and stabilizing the ownership inter-
est of the mines are some of the measures considered in 
the budget bill to support the capital market.

TEDPIX gains 
3,000 points on 
Tuesday

Electricity generation rises over 7% in 10 months on year

 In a meeting on Tuesday in Doha, 
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian held talks with 
his Qatari counterpart.
Amir Abdollahian, who was ac-
companying President Seyyed 
Ebrahim Raisi in the visit to Doha, 
met with Mohammad bin Abdul 
Rahman Al Thani, Qatar’s Deputy 
Prime Minister and Foreign Min-
ister to discuss the latest devel-
opments in relations between the 
two countries. The two discussed 
political, economic relations and 
issues related to Iranians living 
in Qatar. During the meeting, the 
Iranian foreign minister thanked 
the Qatari government for hosting 
the president and the accompany-
ing delegation, as well as for the 
successful holding of the Gas Ex-
porting Countries Forum.
He added that the visit by Pres-
ident Raisi to Qatar and his im-
portant meeting with the Emir of 
Qatar paved the way for the activa-
tion of relations between the two 
countries. 
For his part, Qatar’s foreign minis-
ter stressed the importance of ex-
changing views between the Irani-
an president and the Qatari Emir 
and stressed the need to imple-
ment the decisions of high-rank-
ing officials of the two countries.
The two ministers also discussed 
important issues and develop-
ments related to the Vienna talks, 
as well as regional issues, includ-
ing Afghanistan and Yemen.

Amir Abdollahian 
consults with Qatari 

counterpart
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به گزارش ایرنا، سیدجالل نور موسوی 
در مراسم تودیع و معارفه مدیران قبلی 
و جدید شــرکت گاز استان اصفهان 
افزود: رعایت بعضــی از الزامات هم 
توسط مصرف کننده های گاز از جمله 

در بخش های صنعتی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه استمرار جریان گاز 
جزو انتظارات امســال بود که کمتر 
برای صنایع محقق شد، اظهار داشت: 
این موضوع بعنوان کارهای با اهمیت 
محسوب می شــود که در آینده باید 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران با بیــان اینکه قوانین 
باالدستی برای رعایت الگوی مصرف 
وجود دارد اما عملیاتی نیست، ادامه 
داد: مــاده ۲۶ قانون اصــالح الگوی 
مصرف که در سال ۹۳ ارائه شد بدلیل 
مقاومت صنایع و بخش های تولیدی تا 

کنون اجرایی نشده است.
وی اظهار داشت: برخی از صنایع در 
زمان حاضر گاز ارزان را برای محصولی 
که ارزش تولیدی باالیی ندارد، مصرف 
می کنند.به گفته وی، انتظارات باید 
طوری ســاماندهی شــود که همه 
پاسخگو باشند و بخش های تولیدی و 
صنعتی و واحدهایی که در زمینه تولید 
تجهیزات گازسوز هم مسوولیت دارند 

باید پاسخگو باشند.
با بیــان اینکه مــاده ۱۷ قانون هوای 

پاک رعایت نمی شــود، اضافه کرد: 
مجری این قانون اُرگان دیگری است 
اما شرکت ملی گاز تمام تالش خود را 
می کند و تا سال ۱۴۰۱ همه واحدهای 
مصرف کننده عمده باید این الزام را در 
راستای قانون هوای پاک رعایت کنند 
و در صورت اجرایی شدن ارزیابی های 
این مــاده قانونی، مشــمول جرائم 

خواهند شد.
بر اســاس ماده ۱۷ قانون هوای پاک، 
همه بهره برداران منابــع ثابت آلوده 
کننده هوا ُملزم به رعایت حدود مجاز 
انتشــار آالینده ها در موتورخانه ها و 

سامانه های احتراقی خود هستند.
نور موسوی بیان کرد: تا کنون حدود 
۱۸ هزار موتورخانه در کشور با هزینه 
وزارت نفت بهینه ســازی شده است 
و این طرح که بصــورت رایگان برای 
موتورخانه ها انجام شده در آینده هم 

استمرار خواهد داشت.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه برای ارائه 
خدمات به همکاری و تعامل درون و 
برون سازمانی نیاز است، خاطرنشان 
کرد: یافتــن بهترین راه بــرای این 
تعامالت از مهمترین انتظارات شرکت 
گاز در استان هاست و انتظار داریم که 
همه دستگاه ها در این زمینه همکاری 
الزم را بمنظــور اجــرای ابالغیه ها و 
اجرای طرح ها برای ارائه خدمات بهتر 

به شهروندان داشته باشند.
وی با بیان اینکه "گاز محور توسعه " 
بعنوان شعار شرکت ملی گاز انتخاب 
شده است، افزود: هدف شرکت ملی 
گاز بر اساس نگاه کالن کشور است و 
انتظار داریم که در این زمینه با کالن 
نگری، همراهی و همسویی الزم با این 

شرکت وجود داشته باشد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملــی گاز ایران گفت: امروز توســعه 
گازرسانی در کشــور به انتها رسیده 
است اما نیازمندی های دیگری در این 
سازمان وجود دارد که باید مورد توجه 
قرار گیرد و بخش های مهندســی و 
جانبی بویژه بخش بهینه سازی باید در 
این زمینه طرح های خود را ارائه دهند.

نور موسوی تاکید کرد: مانیتور کردن 
برای دریافت اطالعات مورد استفاده 
قرار می گیرد که ایــن اطالعات باید 
مورد تحلیل قرار گیرد و اقدامات الزم را 
برای بهینه کردن فرآیندها با خالقیت 

انجام دهیم.
وی خاطرنشــان کــرد: شــیوه ارائه 
خدمات در شــرکت گاز به ســمت 
الکترونیکی شــدن رفته است اما تا 

رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم 
و باید اقداماتی را در این زمینه انجام 
دهیم که رضایتمندی مردم بیش از 
پیش محقق شود.مدیر هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به اینکه پیش بینی های الزم در زمینه 
ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان 
انجام شده است، گفت: انتظار داریم که 
در این زمینه با درایت مدیریت جدید به 
این موضوع پیش از پیش پرداخته شود 
و رویه ای برای ارائه خدمات بطور کامل 

الکترونیکی به شهروندان ارائه شود.
وی گفت: افزایش قیمــت گاز جزو 
دستورکارهای سازمان برنامه و بودجه 
کشــور قرار دارد که روال کاری خود 
را طــی می کند اما شــرکت گاز باید 
اطالعات و تحلیل های درستی را در 
اختیار تصمیم گیــران در این زمینه 

ارائه دهد.
نور موســوی بــا بیــان اینکه حفظ 
سرمایه ها در شــرکت گاز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، خاطرنشان 
کرد: منابع زیادی در این شــرکت از 
جمله تاسیسات و تجهیزات وجود دارد 
که صیانت و حفظ و نگهداری آنها برای 

استمرار جریان گاز بسیار حیاتی است.
وی افزود: حفظ سرمایه های انسانی 
هم از اهمیت ویژه ای برخوردارست و 
استفاده از نیروهای الیق و شایسته در 
انتصاب ها همواره مورد تاکید مدیریت 

کالن این مجموعه قرار دارد.
نور موسوی با اشاره به اینکه شرکت گاز 
استان اصفهان در زمان حاضر بعنوان 
یکی از شرکت های گاز استانی سرآمد 
در بخش های تخصصی است، اظهار 
داشت: نیروهای تخصصی در این دوره 
در شرکت گاز استان اصفهان پرورش 
یافتند و اثر این خدمتگذاری در صنعت 
گاز در سال های آینده استمرار خواهد 
داشت. وی اضافه کرد: انتظارات باالیی 
از مدیریت جدید شــرکت گاز استان 
اصفهان وجود دارد و باید جهشی در 
زمینه بهینه سازی انجام شود و طرح 
مانیتورینگ کــه در این مجموعه به 
بهره برداری رسید زمینه الزم را برای 

این کارها فراهم می کند.
در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان از سید 
مصطفی علوی تجلیل و ابوالقاســم 

عسگری به  جای وی معرفی شد.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
گفت: امسال در فصل سرما با مشکل اساسی و کسری 
۲۰۰ میلیون متر مکعبی در تولید و تأمین گاز در کشور 
مواجه شــدیم که این کمبود ما را مجبور به اِعمال 

محدودیت هایی برای واحدهای صنعتی کرد.

۰6
دبیراجرایی همایش داناب از برپایی اختتامیه یازدهمین دوره این جشنواره با 
برگزیده شدن ۱۳۰۰ دانش آموز در استان اصفهان خبر داد.مهنور گیتی فر در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اختتامیه همایش داناب )طرح ملی دانش آموزی 
نجات آب(، اظهار کرد: امروز یازدهمین دوره جشنواره داناب برگزار شد.وی افزود: 
اساس این طرح بیشتر برای دانش آموزان دشت های ممنوعه با کسری آبخوان 
است که جمعیت دشت های ممنوعه اصفهان با بیش از ۱۰۳ هزار دانش آموز در 
کشور رتبه اول را دارد.وی گفت: با این وجود، همایش داناب در سراسر استان 

اصفهان برگزار می شود و بیشتر از ۲۱۳ هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول را در 
سال جاری پوشش داده ایم.دبیراجرایی همایش داناب ادامه داد: برای یازدهمین 
دوره همایش داناب بیش از ۱۲ هزار اثر از ســوی دانش آموزان ارسال شد که 
جمعیت حدود ۶ درصد مشارکت دانش آموزان استان را دربرمی گیرد.وی با بیان 
اینکه این تعداد اثر در ۱۳ محور مورد داوری قرار گرفتند، گفت: فیلم، پادکست، 
نقاشی، داستان، شعر، تحقیق، پاورپوینت، وبالگ و ... از جمله محورهای این 
جشنواره است.گیتی فر اظهار کرد: امسال ۱۲۰۸ اثر در یازدهمین همایش داناب 

در استان اصفهان برگزیده شده اند و با توجه به تیمی بودن آثار، نزدیک ۱۳۰۰ نفر 
برگزیده این دوره از جشنواره شدند.وی همچنین یادآور شد: آثار دانش آموزان 
در این همایش به صورت مجازی و از طریق ســایت داناب دریافت می شود و 
برای حفظ محیط زیست هیچ اثر به صورت فیزیکی توسط دانش آموزان ارسال 
نمی شود.به گفته دبیراجرایی همایش داناب، طرح ملی داناب طبق تفاهم نامه 
وزارت نیرو با وزارت آموزش وپرورش است که در استان ها با همکاری شرکت های 

آب منطقه ای با اداره کل آموزش وپرورش همکاری برگزار می شود.

دبیراجرایی همایش داناب:

برگزیدگان طرح 
داناب در اصفهان 

معرفی شدند

رئیــس اتحادیــه خواروبار و 
آجیل فــروش اصفهان گفت: 
با وجود نرخ دستوری برنج در 
بازار نه تنها قیمت برنج ایرانی 
در بازار کاهــش نیافته، بلکه 
همچنان برنج کاران شــمالی 
بر افزایش قیمت این محصول 

پافشاری می کنند.
مصطفی بحق در گفت وگو با 
ایسنا، درباره قیمت دستوری 
برنج از ســوی دولت و تأثیر 
در بازار، اظهــار کرد: در حال 
حاضر شــاهد تغییــری در 
بازار برنــج نیســتیم و تمام 
واردکنندگان برنج از شمال 
کشــور همچنان از ورود این 
محصول به بازار دســت نگه 

داشته اند.
وی بــا تأکید بــر اینکه برنج 
شمال در دست کشاورز است، 
اظهار کرد: امسال هزینه های 
کشت برنج نســبت به سال 
گذشته دو تا سه برابر شد به 
همین دلیل کشاورزان حاضر 
نیستند برنج خود را روانه بازار 
کنند و برخــالف اینکه گفته 
می شــود دالالن بازار برنج را 

برهم زده اند.
رئیــس اتحادیــه خواروبار و 
آجیل فــروش اصفهان افزود: 
متأســفانه برخی مسئوالن 
و نماینــدگان مجلــس بــا 
بی اطالعی، وضعیت نابسامان 
بازار برنج و گرانی آن را گردن 
دالالن می اندازند، درحالیکه 
امسال کشاورزان و برنج کاران 
شــمالی تعیین کننده قیمت 

برنج هستند.
وی ادامه داد: کشاورزانی که 
معطل پول و بدهــکار بودند 
برنج خود را به بــازار عرضه 
کردند، اما حــدود ۹۰ درصد 
برنــج کاران شــمال حاضر 
نیســتند برنج خود را به بازار 
عرضه کنند و تــا این لحظه 
حرف خود را دربــاره قیمت 

برنج به کرسی نشانده اند.
بحق با اشــاره به اینکه البته 
برنج خارجی در بازار فراوان 
و به اشــباع رســیده است، 
گفت: ایــن درحالی اســت 
که برنج کاران و کشــاورزان 
شمالی حاضر نیستند نسبت 
به کاهش قیمــت برنج کوتاه 

بیایند.
وی توضیــح داد: امســال 
۳۰ درصد ســطح زیرکشت 
برنج کاهش یافته و از ســوی 
دیگر هزینه های کشــاورزان 
و برنج کاران چند برابر شــده 
است، در این شــرایط دولت 
جوابگوی افزایش هزینه های 
برنج کاران نیســت، بنابراین 
قیمــت دســتوری برنــج 
نتوانسته است موجب کاهش 

قیمت برنج در بازار شود.
رئیــس اتحادیــه خواروبار و 
آجیل فــروش اصفهان گفت: 
در حال حاضــر قیمت برنج 
ایرانی در بازار کاهش نیافته 
اســت و تا حــدود ۹۵ هزار 
تومان هم در اصفهان فروخته 

می شود.
وی گفت: به دلیل کمبود برنج 
ایرانی و افزایــش قیمت آن 
تقاضا برای خرید این محصول 
کمتر شده اســت، بنابراین 
افراد به سمت خرید برنج های 
وارداتی و خارجــی و یا برنج 

خوزستان رفته اند.
بحق افزود: در حــال حاضر 
قیمــت هــر کیلــو برنــج 
خوزستان برای مصرف کننده 
۴۵ هزار تومــان و یا هر کیلو 
برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان است.

بازار

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه خواروبار و 
آجیل فروش اصفهان:

نرخ دستوری، برنج 
داخلی را ارزان نکرد

یک فعال صنعتی در اســتان اصفهان گفت: بســیاری از مسائل و 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی کشــور با اعتماد به جوانان، 
نخبگان و افراد صاحب نظر در بخش علــم، فناوری و پژوهش حل 

خواهد شد.
مرتضی ایران پــور افزود: نوع نــگاه برخی از مدیران، مشــکالت 
بســیاری را برای بخش تولید و صنعت کشــور بوجود آورده است 
و این مســووالن به جای اتکا به درون و اعتماد بــه جوانان، نگاه به 

بیرون دارند.
وی با بیان اینکه نباید به خودمان تلقین کنیم که تحریم ها موجب 
برخی از مشکالت شده اســت، ادامه داد: نقش تحریم ها در ایجاد 
وقفه در امر تولید و اشتغال کشور یک باور غلط و به نوعی، گشتن 

به دنبال مقصر است.
این فعال صنعتی تاکید کرد: در زمان حاضــر برخی از واحدها که 
هیچگونه وابستگی به ماده اولیه خارجی یا به خارج از کشور ندارند 
و همه نیازشــان در داخل تأمین می شــود نیز با مشکالتی مواجه 

هستند.
ایران پور با اشاره به اینکه برخی از نهادها به تولیدکنندگان داخلی 
اعتماد کافی ندارند و آنها را مورد حمایت الزم قرار نمی دهند، اضافه 
کرد: سنگ اندازی برخی از دستگاه ها و نهادها در کاهش یا توقف 

تولید، بسیار موثرتر و پر رنگ تر از نقش تحریم هاست.
به گفته وی، کم توجهی به پژوهش در بخش تولید و صنعت از جمله 
عوامل مؤثر در ایجاد وقفه در امر تولید و اشتغال است و تا زمانیکه 
دید مسووالن تغییر پیدا نکند و همچنان سنگ اندازی و نگاه منفی 
به صنعتگر و تولید کننده ادامه داشــته باشند، اثر منفی خود را بر 

تولید به جا خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکــه هدفمند نبودن ارائه تســهیالت بانکی به تولید 
کنندگان، مهم ترین مانع در مســیر جهش تولیــد و برای تحقق 
منویات رهبر معظم انقالب اســت، تصریح کرد: بعضی از بانک ها، 
تســهیالتی بیش از نیاز به برخی از تولید کنندگان ارائه می دهند 
که بخشی از این تسهیالت در جهت تولید صرف نمی شود اما برخی 
تولیدکنندگان با وجود داشتن طرح های توسعه ای و توانایی تولید 
محصوالت خوب با بیشــترین ظرفیت و اشتغالزایی از دریافت این 

تسهیالت محرومند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه ارائه تســهیالت با ســود پایین به 
تولیدکنندگان و باز پس گیری طوالنی مدت می تواند تحقق جهش 
تولید را در کشور تسهیل کند، اظهار داشت: برخی از تولیدکنندگان 
بدلیل اینکه نقدینگی الزم برای طرح های توســعه ای و ســرمایه 
در گردش بمنظور خرید مواد اولیه و تولیــد محصوالت را ندارند، 

نمی توانند در جهت جهش تولید گام بردارند.
مدیر مجموعه صنعتی تاش گفت: در سال های اخیر با وجود رشد 
نقدینگی، شاهد بودیم که هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی و 
سرمایه گذاری کم بوده است و رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با 

صنعتگران به این موضوع اشاره داشتند.
وی ادامه داد: یکی از گزینه های اصلی برای ورود یک سرمایه گذار 
به بازار تولید و تبدیل شــدن به یک تولید کننده موفق، نقدینگی 
اســت اما در کنار آن، فراهم کردن بســتر الزم بــرای عالقه مند 
کردن ســرمایه گذار و حضور در بخش تولیــد از اهمیت ویژه ای 

برخوردارست.
ایران پور تاکید کرد: باید سرمایه گذاران تشویق شوند تا نقدینگی 
خود را به سمت بازارهای تولیدی ســوق دهند، قوانین دست و پا 
گیری که برخی افراد را از سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت 
منصرف می کند حذف شود، فرایندهای اداری )بوروکراسی( کاهش 
یابد و به تعبیــر دیگر فرش قرمز زیر پای تولیــد کننده و صنعتگر 

پهن شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت مالی از طریق ارائه تسهیالت بانکی با 
سود پایین و سپردن تأمین بخشی از محصوالت و اقالم مورد نیاز 
کشور به تولید کنندگانی که در داخل از ظرفیت الزم برای انجام آن 

برخوردارند نیز ضروری است.
به گزارش ایرنا، گروه صنعتی تاش با هدف بومی ســازی مواد مورد 

مصرف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس شده است.
جمعی از فعاالن بخش های مختلف تولید کشــور از جمله استان 
اصفهان دهم بهمن سال جاری در حســینیه امام خمینی )ره( با 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار و 
گفت وگو کردند.اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش 
از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد 
ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری 
با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال، صنعتی ترین استان 

کشور بشمار می رود.

 گفت و گو

یک فعال صنعتی در استان اصفهان مطرح کرد:

حل مشکالت واحدهای صنعتی با 
اعتماد به جوانان و نخبگان

اقتصاد استان

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد:

کسری گاز در فصل سرما محدودکننده صنایع کشور

مدیر خانه جوان گفت: رویداد محله کارآ از سلسله رویدادهای 
پروژه توان هفت خانه جوان با هدف آموزش شهروندان در حوزه 
کارآفرینی و توسعه کسب و کار در شهرداری اصفهان طراحی 

شده است.
 فاطمه اکبرزاده با اعالم ایــن خبر افزود: با توجــه به رویکرد 
شهرداری اصفهان مبنی بر نگاه ویژه به محالت شهر و همچنین 
لزوم تالش برای بهبود اکوسیســتم کارآفرینی شهر از طریق 
آموزش مهارت های مدیریت کســب و کار به شهروندان، این 
اداره یکی از اهداف خود را شناســایی ظرفیت های کارآفرینی 

در محالت و تقویت و هم افزایی این ظرفیت ها قرار داده است.
وی افزود: پــس از اعالم نیاز محالت مختلف ســطح شــهر، 
فرهنگســراها و انجمن های مردم نهاد در خصوص راه اندازی و 

توسعه کسب و کارهای خانگی، خانه جوان اقدام به طراحی یک 
پروژه به نام محله کارآ کرد که بتواند در آن صفر تا صد مهارت 

راه اندازی مشاغل خانگی آموزش داده شود.
مدیر خانه جوان ادامه داد: بخش اولیه این طرح شامل ۴۴ ساعت 
آموزش در مباحث نگرش ثروت ساز، مسئله شناسی و حل خالقانه 
مسئله، بازاریابی و فروش، تسلط بر هدف گذاری، معرفی ایده های 
جذاب در کسب و کار خانگی، معرفی مدل های درآمدی آنالین، 
کسب و کارهای اینستاگرامی، تیم سازی، اصول مدیریت کسب 
و کار خانگی، طراحی بوم مدل کسب و کار و مباحث تأمین مالی 
و جذب سرمایه و اصول برندینگ است.وی اضافه کرد: در مرحله 
دوم بحث مشاوره و منتورینگ مخاطبان در محالت است و نهایتاً 
شبکه ســازی فروش و اختتامیه و نمایشگاه دستاوردها برگزار 

می شود. در این طرح که با مرکزیت محله به بحث های کارآفرینی 
پرداخته شده، تالش می شود که افراد با تمرکز بر توانمندی های 
فردی و جمعی و با نگاهی بر پیشینه مشاغل خانوادگی خود و 

محله شان، اقتصاد محله خود را احیا کرده و ارتقا دهند.
به گزارش ایسنا، افتتاحیه محله کارآ روز ۱۱ بهمن در هنرسرای 
خورشید با حضور یک صد نفر از عالقمندان و اساتید این حوزه 
برگزار و دو پیش رویداد در تاریخ یکم اسفند در مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( با حضور ۷۰ نفر از اهالی محل و در فرهنگســرای 
فروردین با حضور معتمدین و مؤثرین منطقه ۷ برگزار شد. لینک 
.https://tavan۷ ثبت نام رویداد در سایت توان هفت به آدرس زیر

۸us۸/ir است و پایلوت این رویداد در منطقه ۷ شهرداری اصفهان 
است.

با هدف آموزش کارآفرینی انجام می شود؛

آموزش راه اندازی و توسعه کسب وکارهای خانگی در محله کارا

شهردار اصفهان گفت: بیش از ۴۰ درصد از بودجه 
۱۴۰۱ شــهرداری اصفهان معطوف به مسائل 
زیســت محیطی، حمل ونقل عمومی و کاهش 

آلودگی هوا است.
علی قاســم زاده پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ 
در شورای شــهر اصفهان اظهار کرد: همکاران 
ما در شــهرداری در محالت حاضر شــدند، با 
مردم گفت وگو کردند و بسته برنامه هایی برای 
ارتقا محالت تهیه شد. این برنامه ها برگرفته از 
مشارکت فکری مردم است و امیدواریم در اجرا 
نیز شاهد مشارکت مردم باشیم تا همگرایی بین 
شهرداری، شورای شهر و مردم را در دل محالت 
شاهد باشیم.وی با اشاره به رویکردهای بودجه 
۱۴۰۱ شــهرداری اصفهان گفت: اولویت اول 
مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی است، 
به حمل ونقل عمومی و توســعه و اصالح معابر 
نیز بهای جدی داده شــده اســت، به طوری که 
بیش از ۴۰ درصد از بودجه معطوف به مســائل 
زیســت محیطی، حمل ونقل عمومی و کاهش 

آلودگی است.
قاسم زاده با بیان اینکه عدالت محوری در بودجه 
۱۴۰۱ مورد تأکید قرار گرفت، افزود: رویکرد شورا 
و شهرداری به سمت کاهش فاصله هاست و این 

موضوع در بودجه نیز خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه ما ناچار به حرکت به ســمت 
هوشمندسازی هستیم، گفت: برای مبارزه با فساد 
باید به سوی شهرداری هوشمند حرکت کنیم که 

این موضوع نیز در بودجه خود را نشان داد.
شهردار اصفهان افزود: توسعه فضاهای تفریحی، 
تفرجگاهی و فرهنگی شــهر نیز از موضوعات 
دیگری بود که در بودجه مورد تأکید قرار گرفت. 
در بودجه ۱۴۰۱ مصوباتی داشتیم که منجر به 
خلق فضاهای فرهنگی و تفریحی شهر خواهد 
شد که می تواند شهر ما را نسبت به گذشته ازنظر 
تفریحی غنی تر کند.وی با اشاره به افزایش سهم 
مشــارکت در تأمین درآمدها، گفت: تمرکز ما 
از درآمد تراکم باید به ســمت درآمد حاصل از 
مشــارکت برود و در بودجه سال آینده جهش 
صددرصدی را در این زمینه شاهد هستیم. این 
تصمیم نیز می تواند نویدبخش اتفاق جدید در 

حوزه درآمد و اقتصاد شهرداری باشد.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: شــورا و شهرداری 
در تصویــب بودجه هیچ اصطــکاک و رنجش 
و اختالفی نداشــتند و امیدوارم این همدلی و 

همفکری در اجرای بودجه نیز دیده شود.
وی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی شهرداری از 
همین امروز تدوین و بازبینی برنامه ۵ ساله شهر را 
شروع می کند، گفت: در مدیریت شهری تحولی 

ایجاد شده که انتظاراتی را موجب می شود و این 
انتظارات باید در قالب برنامه ۵ ساله که شاخص 

حرکت ما به سمت آینده است، تجلی پیدا کند.
تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر درآمدهای شفاف

محمد نورصالحی، رئیس شورای شهر اصفهان 
نیز پــس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: مهم تــر از تصویب بودجه، 
اجرای آن است. در حوزه های مختلف مباحث 
زیادی مطرح و تأکیداتی شد که این تأکیدات از 

خود بودجه نیز مهم تر است.
وی با بیان اینکه در حوزه درآمد تغییراتی دادیم، 
افزود: در سال های قبل پول هایی دریافت می شد 
که احتماالً منطبق بر مصوبات شورا نبود، اما در 
بودجه ۱۴۰۱ به سمت درآمدهای شفاف رفتیم.

رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به تفاهم و 
تعامل میان شورا و شهرداری در بررسی و تصویب 
بودجه، گفت: امیدواریم ســال آینده در زمینه 
درآمدهای شهرداری نیز شبهه ای وجود نداشته 
باشد و درآمدها کاماًل شفاف و بر اساس مصوب 
شورا دریافت شود.وی خاطرنشان کرد: اگر ابهامی 
وجود دارد باید به نفع مردم تفسیر شود و اینگونه 

نباشد که بر اساس شبهه، پول اضافه تری از مردم 
گرفته شود. تأکید می کنیم که هدف ما، اجرای 

بودجه به نفع مردم است.

  تأکید شورا بر پروژه های بزرگ شهری
نورصالحــی با بیــان اینکه در نیمه اول ســال 
جمع سپاری را در حوزه شهرسازی خواهیم داشت 
تا نیاز به مراجعه حضــوری مردم به بخش های 
مختلف شهرداری وجود نداشته باشد، ادامه داد: 
شورا بر پروژه های بزرگ مانند توسعه خط یک و 
تکمیل خط دوی مترو و حلقه حفاظتی تأکید 
دارد که بر اساس تأکید شورا قرار شد پروژه حلقه 
حفاظتی از شمال و جنوب پیگیری شود و در یک 
نقطه به هم برسند.رئیس شورای شهر اصفهان 
اعالم کرد: مجموعه های فرهنگی و مذهبی، موزه 
شهر، پردیس های خانه محور و فرهنگ، تجهیز 
اتوبوس رانی، توجه بــه مناطق کمتر برخوردار، 
معین و همراه قرار دادن مناطق توانمند نسبت به 
مناطق کم توان تر ازجمله مواردی است که شورا 

در بودجه بر آن ها تأکید کرده است.
وی افزود: پیشــنهاد می کنیم میان مناطق کم 
برخوردار و بیشتر برخوردار تفاهم نامه هایی مانند 
قرارداد خواهرخواندگی نوشته شود تا در توسعه 
شــهر به یکدیگر یاری کنند. همچنین تأکید 
شد که ســهم تأمین معوض شهرداری مرکزی 
و مناطق توانمند، در مناطــق کمتر برخوردار 

استفاده شود.

شهردار اصفهان اعالم کرد:

 سهم ۴۰ درصدی محیط زیست و هوا 
در بودجه ۱۴۰۱ اصفهان



زهرا وفایی :    دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ســتاد ملــی مدیریــت کرونا گفت: 
افراد واکسن زده که بیمار نباشــند می توانند با 
خودروهای شــخصی و یا حمــل و نقل عمومی 

سفر کنند.
حسین قاسمی درباره اعمال محدودیت ها برای 
سفرهای نوروزی گفت: مالک این است که افراد 
واکسن زده باشند و بیمار نباشند، در این صورت 
می توانند با خودروهای شخصی و یا حمل و نقل 

عمومی به استان های کشور سفر کنند.
وی افزود: محدودیت های کرونایی از جلسه ۱۰۴ 
ســتاد ملی کرونا تصویب و اعمال شــده است و 

در جلسه های ۱۰۶ و ۱۰۷ ســتاد ملی کرونا نیز 
تمدید شده است. اخیراً رئیس جمهور دستوری 
صادر کرده اند و خواستار بازنگری مجدد در رنگ 
بندی ها و اعمال محدودیت مرتبط با آن متناسب 

با مدیریت هوشمند و واکسیناسیون شده اند.
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد 
ملی مدیریت کرونا ادامه داد: در همین راســتا 
این موضوع روز گذشته در جلسه کمیته امنیتی 
اجتماعی ســتاد ملی بررســی و مقرر است فردا 
نیز در جلسه روسای کمیته های تخصصی دفتر 
معاون اول رئیس جمهور، مطرح شود، اگر نهایی 
شود روز شنبه در ستاد ملی کرونا مطرح و تصمیم 

گیری می شود. وی تاکید کرد: محدودیت ها در 
۵ حوزه کارکنان، اصناف، آموزشــی، فرهنگی و 
اجتماعی و ترددها اســت، اما این محدودیت ها 
به شکل گذشــته و به مانند آبان ســال ۹۹ که 
محدودیت های ســختگیرانه ای داشتیم، نیست 
و متناســب با بحث مدیریت هوشمند در بستر 
سامانه و واکسیناسیون تغییرات اعمال می شود. 
وی گفت: در اعمال محدودیت های کرونایی در 
ایام نوروز ۱۴۰۱ مالک این است که افراد واکسن 
زده باشند و بیمار نباشند، در این صورت می توانند 
با خودروهای شخصی و یا حمل و نقل عمومی به 

استان های کشور سفر کنند.
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یلدا توکلی:   این روزها بازارفروش 
اقالم اینترنتی داغ است والبته کرونا و 
گسترش آن نیزاین بازارها را داغ ترکرد 
تا اینکه بعد ازخرید کاالهای اینترنتی 
پای مواد خوراکی و سبد خانواده نیز به 

این بازاربازشد.

    بازار خریدهای اینترنتی داغ می شود
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و 
نزدیک شدن عید نوروز به نظرمی رسد 
که بازار خریدهای اینترنتی هم در میان 
سایر خریدها داغ شود. البته درابتدای 
آغاز به کار این طرح فقــط توزیع مرغ 
منجمد و تخم مرغ صورت می گرفت ولی 
چندی پیش برنج خارجی، برنج ایرانی، 
شــکر، روغن، لبنیات، گوشت منجمد 
و سیب زمینی تنظیم بازاری نیز به آن 
اضافه شــد و قراراست میوه شب عید و 
حبوبات نیز به این سبد توزیع اینترنتی 
اضافه شود. مدتی است که مرغ منجمد، 
تخم مرغ، لبنیات، برنج، شــکر، روغن، 
سیب زمینی و گوشــت تنظیم بازاری 

نیز به صورت اینترنتی توزیع می شود.
طرح توزیع اینترنتی اقالم اساســی با 
هدف حــذف داللی هــای غیرضرور و 
واسطه گری های ناسالم در شبکه توزیع 
اقالم ضروری و رســیدن این کاالها با 
قیمت های واقعی به دســت مردم، از 
۱۸ آبان مــاه به صورت آزمایشــی در 
سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد 
و تخم مرغ کلیــد خورد و بعــد از آن 
کالنشــهرهای دیگر نیز بــه ترتیب به 
این طرح توزیع هوشمند اضافه شدند. 
مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی 
با فراخوان اولیــه از پلتفرم هایی که در 
بخش توزیع مواد غذایــی فعال بودند 
تنها سامانه بازرگام شــرایط مورد نظر 
سازمان یعنی »داشتن امکانات حمل 

و نقلی برای ارســال کاالها« و »رعایت 
قیمت تنظیم بازاری« را داشــت و در 
فراخوان های بعــدی پلتفرم های دیگر 
نیز اضافه شدند. البته اگر چه مدیرعامل 
ســازمان تعاون روستایی چندی پیش 
اعالم کــرد که در حال بررســی و رفع 
ایرادات و تاخیرات به وجــود آمده در 
این زمینه هســتیم و مشکالت مرتفع 
خواهد شد ولی سوالی که در اینجا پیش 
می آید این است که چرا پیش از این برای 
افزایش تقاضا و حجم سفارشات باال در 

این سامانه تدابیری اتخاذ نشده بود؟ چرا 
پلتفرمی که برای این حرکت ملی یعنی 
رســاندن اقالم اساسی با قیمت تنظیم 
بازاری به دســت مردم انتخاب شده و 
پیش بینی می شد که با حجم سفارشات 
باال مواجه شود با چنین مشکالتی دست 
و پنجه نرم می کند که در نهایت عده ای 
را سردرگم و نگران کند؟ آیا اسفندماه 
که تقاضای خریــد افزایش می یابد هم 
قرار است همین اختالالت ادامه داشته 

باشد؟

    سامانه و مشکالت آن
اگرچه درابتدا به نظرمی رســید توزیع 
اینترنتی اقالم تنظیم بازاری توانســته 
تا حدی آرامش و ثبات را در بازار حاکم 
کند، اما حاال آن طور که شــهروندان 
می گویند این ســامانه نه تنها در حال 
حاضر مشکلی را مرتفع نکرده بلکه خود 
آن هم تبدیل به مشکل جدیدی شده 
اســت؛ به طوری که در چند وقت اخیر 
کاالهای خریداری شده با تأخیر چند 
روزه تا یک هفته به دستشــان رسیده 

و ارسال سفارشــات با یک پیامک هر 
روز به روز بعد موکول شــده اســت در 
حالی که قرار بود یکروزه به دستشــان 
برســد. البته برخی از شهروندان نیز به 
عدم پاسخگویی شماره پشتیبانی این 
سامانه انتقاد داشتند. مثاًل اینکه پس از 
تأخیر در ارسال از خرید خود پشیمان 
شــده اند و حاال قصد دارند پول خود را 
پس بگیرند، ولی هیچ کس پاسخگوی 
آنها نیست و نمی دانند دقیقاً چند روز 
 بعد قرار اســت وجه آنها عــودت داده 

شود.

    بایستی وارد سایت بازرگام شویم
نحوه خرید اینترنتی اقالم تنظیم بازاری 
به این صورت است که افرادی که قصد 
دارند کاالی مورد نیاز خــود را به این 
شــیوه خریداری کنند و ساکن تهران 
نیز هستند بایستی وارد سایت بازرگام 
شده و پس از طی مراحل مشخص شده 
نســبت به خرید کاالی مورد نیاز خود 

اقدام کنند.
 نحوه کار نیز به این صورت اســت که 
پس از ورود به سایت، گزینه ثبت نام را 
انتخاب کرده، سپس اطالعات شخصی 
خود را وارد و بعد از آن سفارشات خود 
را ثبت کنید. در نهایت نیز پس از اضافه 
کردن آدرس، مشــخص کردن زمان 
تحویــل کاال و پرداخت وجــه نهایی 
اقدام به تکمیل خریــد خود کنید. آن 
طور که در سامانه بازرگام نوشته شده 
ســفارش های بیش از ۸۰ هزار تومان 
مشــمول ارســال رایگان می شوند و 
سفارش های کمتر از این مقدار بایستی 
هزینه ارســال پرداخت کنند. در سایر 
شهرستان ها نیز پلتفرم های مخصوص 
خود آن شهرستان در این زمینه خدمات 

رسانی می کنند.

باز شدن پای خریدهای اینترنتی در بازار شب عید امید رونق را پررنگ کرده است؛

بازار داغ فروش اقالم 
اینترنتی

محدودیت های مسافرت در گفت و گو با دبیر کمیته 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا اعالم شد:

سفر صرفًا برای 
واکسن زده ها  

بانک آینده و شرکت همراه پرداز زرین 
)زرین پال( با انعقــاد تفاهم نامه ای بر 
توسعه همکاری های مشترک در حوزه 
کســب وکار و بانکداری نوین، تأکید 
کردند. به موجب این تفاهم نامه که به 
امضای نادر خواجه حق وردی، معاون 
امور شــعب و بازاریابی بانک آینده و 
مصطفی امیری، مدیرعامل شــرکت 
همراه پرداز زرین )زرین پال( رســید، 
ســطح همکاری های متقابــل برای 
ایجاد و گسترش بســترهای مناسب 
در زمینه های بانکــی، مالی، بیمه ای 
و ســایر حوزه های مورد توافق، ارتقاء 

خواهد یافت.
در چارچــوب ایــن تفاهم نامه بانک 
آینده با ارائه خدمــات اعتباری، ارزی، 
بانکداری الکترونیکی و خدمات ویژه 
کارکنان ایــن شــرکت و هم چنین 
شــرکت همراه پرداز زریــن با تمرکز 
حساب های شرکت نزد بانک، تمرکز 
عملیات بانکــی، نظیر: تســهیالت، 
ضمانت نامه ها، اعتبار اسنادی در بانک 
آینده و معرفی پذیرندگان پایانه های 
فروش جهت افتتاح حساب، در راستای 
ارزش آفرینی های بیش تر برای هر دو 

مجموعه، گام بر می دارند.

توسعه خدمات نوآورانه بانک آینده در 
کسب و کارهای اینترنتی:

همکاری با زرین پال کلید 
زده شد

رمـزارز
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تحولی دیگر توسط مدیریت درمان تأمین اجتماعی در بیمارستان 
شریعتی اصفهان:

 افتتاح کلینیک تخصصی
 و فوق تخصصی مادر و کودک

مریم یــادگاری: درمانگاه اطفال بیمارســتان 
شــریعتی تبدیل به کلینیک تخصصی شد. مدیر 
درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: افتتاح 
این کلینیک نویدی برای مــردم اصفهان بوده که 
کودکان می توانند از ویزیت پزشــکان متخصص و 
فوق تخصص غدد، روماتولوژی و ایمونولوژی و آلرژی 
اطفال و فلوشیپ اعصاب کودکان بهره ببرند. دکتر 
علی اعتصام پور در طــی افتتاح کلینیک تخصصی 
و فوق تخصصی ســالمت مادر و کودک بیمارستان 
شریعتی اظهار کرد: کودکان از طریق سیستم پخش 
مدار بســته در این کیلینیک می توانند از تماشای 
فیلم های متناسب با سن خود برخوردار شوند. وی 
ادامه داد: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سالمت 
مادر و کودک بیمارستان شریعتی اصفهان فعالیت 
خود را شــروع کرده که پس از یکســری تعمیرات 
و بازسازی ها برای کودکان مناســب سازی شده و 
کودکان می توانند از طریق سیستم پخش مداربسته 
از فیلمهای متناسب با سن خودشان استفاده کنند و 
از امکاناتی چون وسایل نقاشی بهره ببرند. مدیر درمان 
تأمین اجتماعی اســتان اصفهان تصریح کرد: این 
کیلینیک دارای دو اتاق جهت معاینه با امکانات الزم 
است که توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص 
غــدد، روماتولوژی و ایمونولــوژی و آلرژی اطفال و 
فلوشــیپ اعصاب کودکان ویزیت انجام می شود. 
همچنین سالنی جهت فعالیتهای کودکان با امکانات 

ویژه بازی کودکان در نظر گرفته شده است.

خبر اول
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اقتصاد

معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور 
تولیدکنندگان را سرداران جنگ اقتصادی 
خواند و حمایت از آن هــا را وظیفه همگان، 

به ویژه قوه قضاییه دانست. 
ســعید عمرانی در بازدید از گــروه صنایع 
غذایی آرد جرعه که پس از ۹ ســال دوباره 
راه اندازی شــد، اظهــار کــرد: صنعتگران 
می توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی 
اشرافی برای خود درست کنند، ولی آن ها به 
یاری حاکمیت آمده و امر خطیر تولید را بر 
عهده گرفته اند، پــس باید تالش آن ها پاس 

داشته شود.
وی افزود: امنیت غذایی مردم یکی از موراد 
مهمی است که اگر به آن توجه نشود، باعث 
نگرانی مردم نسبت به سالمتی شان و به تبع 
آن ایجاد ناامنی خواهد شد. بنابراین حمایت 
از تولید در همه بخش هــا به ویژه در بخش 
 مواد غذایــی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.
عمرانی تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده 
وظیفه حاکمیت بوده و قوه قضاییه نیز به طور 
جدی در این مسیر قدم گذاشته و هرکسی 
که بخواهد برای صنعت به جای مانع زدایی، 
مانع تراشــی کند ســر و کارش با دستگاه 

قضایی خواهد بود.
معاون قضایی دادســتان کل کشور افزود: 

اکنون تقویت اقتصاد و تأمین معیشت مردم 
مستلزم کار جهادی است و باید سنگ های 

پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.
وی یکی از افتخارات ایــران پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی را اســتقالل این کشور 
برشمرد و افزود: امروز کارخانه ها و بنگاه های 
تولیدی هستند که استقالل کشور را حفظ 
کرده و در شرایطی که قوه قضاییه و مجریه 
در کشــور در اوج هماهنگی بســر می برند، 
 باید تالش کــرد تا به بخــش تولید آرامش 

بدهیم.
عمرانی با بیان اینکه ما در دســتگاه قضایی 
به دنبال این هســتیم که زوایــای پنهان و 
تاریک اقتصاد را مدنظر قــرار دهیم، گفت: 
در نشســت های مشــترکی که با مسئوالن 
وزارت صمت داشتیم، یک طرح مؤثر تحولی 
مطرح شده که در صورت اجرا می تواند نقش 
مؤثری در ثبــات قیمت ها و کاهش بار مالی 

بازار داشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: 
در بسیاری موارد این بار مالی بر تولیدکننده 
و مصرف کننده تحمیل می شــود و سود آن 
به جیب واسطه ها می رود که با طرح جامع 
وزارت صمت می توان جلوی این داللی ها را 

نیز گرفت.
وی تأکید کرد: مسئوالن باید معیشت مردم 

را درست کنند، اما در شرایط کنونی اولویت 
تثبیت قیمت هاســت تــا در مراحل بعدی 
شکســتن و کاهش آن ها در دستور کار قرار 

گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین 
در ســفر به اصفهان از انبارهای ســازمان 
اموال تملیکــی و گمرک اصفهــان بازدید 
کرد و در حاشــیه این بازدیــد اظهار کرد: 
یکی از مصوبات ســفر اخیر ریاست محترم 
قوه قضاییه به اصفهان تعیین تکلیف اموال 
موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی 
بود و بر همین اساس ســعی شده نسبت به 
پیگیری این موضوع هــم در مرکز و هم در 

استان ها اقدامات الزم انجام شود.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
دادگســتری اســتان اصفهان، وی افزود: 
خوشبختانه وضعیت نسبت به گذشته بهتر 
شده، ولی همچنان با وضعیت مطلوب و ایده 
آل فاصله داریم و نکته اصلی آن اســت که 
اموال موجود در انبار باید به ســرعت تعیین 
تکلیف شود؛ به این معنی که اگر قرار است 
امحا یا فروخته شود این کار به سرعت انجام 

گیرد.
عمرانی با اشاره به اینکه فروش ها در گذشته 
با اشکاالتی همراه بود و نیازمند نظارت است، 
ادامه داد: کاالیی که تحت عنــوان مزایده 
فروخته می شود یا مال شخصی است که بعداً 
تبرئه می شود و باید معادل ریالی به او مسترد 
شود، پس نباید به بهای ناچیز فروخته شود 
یا مبلغ حاصل از فروش آن به خزانه کشــور 
واریز می شود که باز اگر این کاال ارزان و زیر 
قیمت واقعی به فروش برســد، این مصداق 

امانت داری نیست.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین 
در بازدید از انبار ســازمان گمرک اصفهان، 
گفت: نگهداری کاال و اموال می تواند فسادزا 
باشد و همکاران عزیز ما با این پدیده مقابله 
کنند. از مســئوالن مربوطه نیز درخواست 
داریم بــا بررســی موانع هر چه ســریع تر 
کاالهایی که در انبار این دو ســازمان باقی 
مانده را تعیین تکلیف کرده و تأخیر در این 

موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

مانع تراشان برای تولید با قوه قضاییه طرف هستند

خبر ویژه
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یک سیستم هوش مصنوعی گوگل 
کنترل میدان مغناطیسی در یک 
راکتور همجوشی را آموخته است. 
این فناوری مســیر را برای تولید 
انبوه و بی پایان انرژی پاک هموار 

می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از یاهو نیــوز، در حقیقت در این 
دستاورد یک سیستم که توسط 
»دیپ ماینــد« طراحی شــده، 
می تواند میدان مغناطیسی یک 
راکتور توکامک سوییسی را کنترل 
کند.راکتورهای توکامک می توانند 
از پالســمای گرفتــار در میدان 
مغناطیسی انرژی همجوشی تولید 
کنند اما کنترل میدان مغناطیسی 

یک فرایند کامالً پیچیده است.
بــه طــور معمــول راکتورها از 
میدان های مغناطیسی قدرتمند 
برای محدود کردن پالســما در 
دمای بسیار باال، یعنی از چند صد 
تا چند میلیون درجه سانتیگراد 
استفاده می کنند. چنین دمایی 
حتی از هسته خورشــید داغ تر 
است و به همین دلیل همجوشی 
هسته ای بین اتم های هیدروژن 
اتفاق مــی افتد. هــم اکنون هر 
راکتور هســته ای روی زمین یک 
راکتور شکافت هسته است. چنین 
راکتوری با استفاده از انرژی فعال 
می شود که هنگام شکافت اتم های 
سنگین مانند فروپاشی اورانیوم به 
اتم های کوچک تر به وجود می آید.

اما راکتور همجوشــی در جهت 
عکس این روش فعالیت می کند 
و انــرژی بهــم پیوســتن دواتم 
کوچک تر را جمع آوری می کند 
که ذراتی ریزتر از اتم با سرعت باال 
آزاد می کند. اما شــرکت ها برای 
انجام این کار باید راهی برای جمع 
آوری انرژی از پالسمایی را بیابند 
که در دمای چنــد میلیون درجه 
ســانتیگراد نگهداری می شــود. 
محققان چند دهه است که سعی 

دارند این کار را انجام دهند.
توکامک ها با استفاده از چند سیم 
پیچ مغناطیســی که تنظیمات و 
ولتاژ آنها به دقت کنترل می شود، 

پالسما را حفظ می کنند.
در همین راستا کارشناسان دیپ 
مایند یک الگوریتم هوش مصنوعی 
ابداع کرده اند که می تواند تنظیمات 
خاصی از پالسما را ایجاد و حفظ 
کند. همچنین این سیستم هوش 
مصنوعی با استفاده از سیموالتوری 
 )SPC( در مرکز سوییس پالسما
در دانشگاه EPFL سوییس آموزش 
دریافت کرده است. سیستم مبتنی 
بر هوش مصنوعی پس از دریافت 
آموزش توانست اشکال مختلفی 
از پالسما را با تنظیمات پیشرفته 
بسازد و نگهداری کند از جمله دو 
پالسمای جداگانه که همزمان در 

یک محفظه نگهداری شدند.
در نهایت تیم تحقیقات سیستم 
جدید را به طور مســتقیم روی 
توکامک آزمایش کردند تا مشخص 
شود در دنیای واقعی به چه صورت 
عمل می کند. تیم دیپ مایند در 
یک پست وبالگی نوشت: آزمایش 
موفقیت آمیز کنتــرل توکامک 
به وســیله هوش مصنوعی نشان 
داد، قــدرت این فنــاوری به علم 
همجوشی کمک می کند و به آن 
سرعت می بخشد. ما پیش بینی 
می کنیم در آینده استفاده از هوش 
مصنوعی نیز پیشرفته تر شود. ایجاد 
کنترل کننده ها به شیوه خودکار به 
طراحی نوع جدیدی از توکامک 

کمک می کند.

                      چرا گاهی بر خالف اینکه خسته ایم، نمی توانیم بخوابیم؟

   کـار، خـواب، آرامـش

شــبکه اجتماعی دونالد ترامپ با نام 
»تروت سوشــال« در اپ اســتور با 
استقبال مواجه شــد. به گزارش صبا 
به نقــل از ورایتی، شــبکه اجتماعی 
تحت حمایت دونالــد ترامپ رییس 
جمهوری ســابق آمریکا کــه از قضا 
Truth Social )تــروت سوشــال( 
نامیده می شود نزدیک به ۱۲ ساعت 
پس از عرضــه اش در صدر رده بندی 

اپلیکیشــن های رایگان اپ اســتور 
اپل قرار گرفت. این برنامه به شــیوه 
توییتر از کاربران دعــوت می کند تا 
نظر منحصر به فرد خود را به اشتراک 
بگذارند و تاکیــد می کند که عاری از 
هرگونه تبعیض سیاســی است. نرم 
افزار »تروت سوشــال« ترامپ حدود 
یک ســال پس از اینکــه این رییس 
جمهوری دو بار اســتیضاح شــد و 

ســرانجام برای همیشــه از توییتر و 
چندین پلتفرم اینترنتی دیگر اخراج 

شد، راه اندازی شده است.
تا زمــان نوشــتن این خبر، شــبکه 
اجتماعی »تروت سوشــال« ترامپ 
باالتریــن رتبــه را در میــان دانلود 
برنامه های رایگان در اپ استور اپل در 
کشور ایاالت متحده به خود اختصاص 

داده است.

باالترین میزان دانلود در دوازده ساعت نخست:

شبکهٔ اجتماعی ترامپ، در صدر قرار گرفت

 خاطرات استارت آپی
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هوش مصنوعی راکتور همجوشی 
هسته ای را کنترل می کند:

آغاز تولید انبوه 
انرژی پاک

چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی با رویکرد 
مدیریت مصرف بهینه آب و حفظ منابع محیط 
زیســت همزمان با سراسر کشــور در اصفهان 

برگزار می شود.
رئیس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، رویکرد چهارمین دوره طرح 
ملی خانه تکانی را مدیریت مصرف بهینه آب و 
حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: سنت 
خانه تکانی بخشــی از میراث فرهنگی ایرانیان 
اســت که از دیر باز در ماه های پایانی سال و در 

آستانه فصل بهار انجام می شود و به همین دلیل 
سعی می شــود تا در این دوره عالوه بر افزایش 
سواد آبی جامعه، بانوان را نسبت به اهمیت آب و 
مشکالت ناشی از کم آبی و همچنین تالش برای 
حرکت جمعی اثرگذار برای حفاظت و صیانت از 

منابع طبیعی آشنا کرد.
زهره تشــیعی گفت: در چهارمین دوره طرح 
ملی خانه تکانی که اسفند ماه جاری همزمان 
با سراســر کشــور به اجرا در می آید، مدیریت 
مصــرف آب در خانــه تکانی های نــوروزی، 

الگوهای کاربردی برای کاهش مصرف، ترویج 
و تقویت فرهنگ دیگر خواهی در جامعه و حس 
مسئولیت اجتماعی، شناخت کاربردی و کنترل 
مصرف مواد شوینده شیمیایی در خانه تکانی 
و جایگزینی با مواد شوینده طبیعی، الگوهای 
مدیریت پســماند در خانه تکانی برای اجتناب 
از مصرف گرایی به بانوان آموزش داده می شود.

وی با اشــاره به این که بانوان بــه عنوان نیمی 
از جمعیــت جامعــه نقش مهمــی در تمامی 
عرصه هــای فرهنگــی، تربیتی و آموزشــی 

ایفا می کنند خاطرنشــان کــرد: مجتمع های 
مسکونی، پایگاه های بســیج بانوان، خانه های 
سالمت شــهرداری ها، فرهنگســراها، سرای 
محالت، خانه های بهداشــت، واحد آموزشی 
حوزه های علمیه خواهــران، حوزه های ورزش 
و ســالمت بانوان، کارکنان ادارات و نهادهای 

دولتــی و کتابخانه هــای عمومی به 
عنوان مکان های پیش بینی شــده 

برای اجرای این طــرح انتخاب 
شده اند.

ایرنا معاون سیاسی، امنیتی اســتانداری اصفهان 
گفت: باالی ۷۰ درصد از فضای مجازی در کشــور 

بدست دشمنان نظام اسالمی اداره می شود.
محمدرضا جان نثــاری، در اختتامیــه هفتمین 
جشــنواره ابوذر در اصفهان افزود: »جهاد تبیین«، 
تنها راه مقابله با تحریف هایی است که امروز از سوی 

رسانه های معاند از جمله فضای مجازی علیه نظام 
صورت می گیرد.

وی بــا بیان اینکه بــرای مقابله با دشــمنان نظام 
اسالمی در رســانه ها و تحریف های صورت گرفته، 
بسیج باید اقدام های فاخر، وســیع و جدید انجام 
دهد، ادامه داد: در این عرصه باید لشــکر رسانه ای 

تشکیل شود تا از پس عوامل استکبار برآید.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به اینکه امروز دیگر 
رسانه، ابزار معمولی فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه 
ابزار قدرت محسوب می شــود که نه تنها سیاست 
بلکه اقتصاد را هم دگرگون و هدابت می کند، اضافه 
کرد: رسانه امروز دیگر تحت لوای موضوعات دیگر 
گنجانده نمی شود بلکه خود به تنهایی، موضوعیت 

پیدا کرده است.
 وی با بیان اینکه رســانه می تواند اســتکبار را جا 
بیندازد، افزود: برای جهــاد تبیین نیاز به تکیه گاه 
رسانه ای داریم تا کار آفندی انجام دهد نه پدافندی.

جان نثاری، رسانه را خط اول جهاد تبیین توصیف 
کرد و افزود: آنچه امروزه به یک تهدید ُمبدل شده، 
تحریف انقالب است و تحریف بدتر از تحریم است 
زیرا تحریم با مقاومت و ســازگاری کنترل می شود 
اما با تحریف و عوض کردن جای جالد و شــهید، 
هر روز با یک چالش مواجهیم کــه عقبه انقالب را 

تضعیف می کند.
وی ادامه داد: تحریف های زیای را در عرصه انقالب 
شــاهدیم که بدلیل ضعــف کار در حــوزه تبیین 
دســتاوردهای انقالب، در فضایی قــرار گرفته ایم 

که باید بگوییم جمهوری اســالمی بــا عظمتی از 
دســتاوردها بهتر از دوران ســلطنت شاهنشاهی 
بوده است.وی سیاستمدارانی را که هنوز به قدرت 
رســانه ها پی نبرده اند، »عقب ماندگان سیاسی« 
نامید و گفت: الزم است رســانه را به معنای واقعی 
کلمه بشناســیم و به آن بهــا دهیم زیرا رســانه 
بزرگترین تهدید و در عین حال بزرگترین ابزار دفاع 

از انقالب اسالمی است.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: دیگر این نگره 
که از رسانه چه کاری برمی آید، جایگاهی در دنیای 
امروز ندارد زیرا همه کار از رسانه برمی آید و اگر به 
رسانه بها داده شود، بهره آن را خواهیم برد در غیر 
این صورت، بطور قطع از همــان جا ضربه خواهیم 
خورد.وی خواســتار اقدام فاخر، وســیع و جدید 
بسیج در عرصه رسانه ای شد و گفت: باید تولیدات 
رسانه ای مثبت داشته باشــیم و در یک جا از آنها 
حمایت کنیم و یک زمان هم باید دســت جریانات 
انقالبی را باز بگذاریم تا وارد عرصه شــوند و امروز 
این حلقه ها با هم جفت نیســتند و حس خوبی در 
این زمینه نداریم.معاون استاندار اصفهان با اشاره 
به اینکه رســانه ها در جریان موضوع آب و بسیاری 
از بحران هــا و حتی کنترل بحران هــا نقش اول را 
داشتند، گفت: در بحران ها، جنگ رسانه ها را داریم 
و مابقی »سربازهای ُطفیلی« محسوب می شوند و 

دعوای اصلی در عرصه رسانه هاست.

   جنگ تحمیلی رسانه ای، جنگ روایت هاست
رییس بسیج رسانه استان اصفهان نیز در این مراسم 
با اعالم اینکه در جنگ ترکیبی، هیبریدی و جنگ 
روایت ها که امروز بر ما تحمیل شده است، رسانه ها 
باید جهاد تبیین را پیشــه کاری خود قرار دهند، 
گفت: مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین بعنوان یک 
فریضه واجب تاکید کردند و جوانان را در این عرصه 
جزو خط مقدم دانستند.رضا صفری با اشاره به اینکه 
جشنواره ابوذر لیله القدر جامع رسانه ای است و ما 
باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم، اظهار 
داشت: یک زمانی پدران و برداران ما حصر آبادان را 
شکستند و امروز جوانان باید حصر تبلیغاتی علیه 
انقالب اسالمی را بشکنند.وی از جنگ روایت ها و 
جنگ تحمیلی رسانه ای خبر داد و گفت: این جنگ، 
آخرین تیر ترکش دشمنان علیه نظام اسالمی است 
که باید به دعوت رهبر معظــم انقالب برای جهاد 
تبین لبیک بگوییم که در همیــن زمینه بیانیه ها 
و تومارهایی با امضای اهالی رســانه برای لبیک به 
جهاد تبیین نوشته شده است. در هفتمین جشنواره 
ابوذر بالغ بر ۱۲۶ نفر از رســانه های مختلف استان 
اصفهان آثار خود را ارســال کردند که ۲۹ نفر حائز 

رتبه شدند.

پریسا جمدی:   گاهی ممکن است با وجود تمام خستگی ها و خواب آلودگی ها، وقتی به 
رختخواب می رویم خوابمان نبرد. در اینجور مواقع ممکن است اولین کاری که به ذهنمان 
می رسد خوردن قرص خواب باشد، اما قبل از مصرف قرص خواب، ابتدا عوامل بی خوابی را 

شناسایی کنید، شاید با شناسایی عوامل خواب راه حلی برای حل این مشکل بیابید.

ریتم روزانه
ریتم های روزانه انسان، ریتم های درونی با دوره ای حدود ۲4 ساعت هستند که توسط نشانه های محیطی مثل چرخه روشنایی 
و تاریکی هدایت می شوند. این سیستم از نور، تاریکی و ساعت بیولوژیکی ما برای تنظیم دمای بدن، متابولیسم، هورمون ها 
)از جمله مالتونین( و خواب استفاده می کند. ساعت ارشد بدن هسته SCN) suprachiasmatic( نامیده می شود. SCN در مغز 
قرار دارد و تولید مالتونین را کنترل می کند. این هورمون به تنظیم خواب کمک می کند. در طول روز سطح مالتونین کم است. 
هرچه نور کمتر و هوا تاریک تر می شود، بدن مالتونین بیشتری تولید می کند، اوج زمان تولید مالتونین قبل از کاهش، بین 
ساعت ۲ تا 4 صبح است. بهترین زمان برای خوابیدن، ۲ ساعت بعد از افزیش تولید مالتونین است. هرکس دارای ریتم روزانه 
خاص خودش است که تا حدودی ژنتیکی است. اگر خسته هستید اما نمی توانید بخوابید، ممکن است ریتم شبانه روزی شما 
خاموش باشد. این بی خوابی می تواند نشانه ای از سندرم تأخیر در فاز خواب باشد. این نوعی اختالل در چرخه خواب و بیداری 
است که با تأخیر دو ساعت یا بیشتر زمان شروع خواب و بیداری مشخص می شود. این اختالل بیشتر در جوانان رخ می دهد، 

اما در حدود ۱۰ درصد از افراد مبتال به بی خوابی مزمن نیز رخ می دهد.

بسیاری از افراد خستگی و خواب آلودگی 
و بی انرژی بودن را با هم اشتباه می گیرند. 
اما در واقع این احساسات با یکدیگر تفاوت 
دارند. در پایــان یک ماراتن، احســاس 
خســتگی می کنید و احتمــاالً انرژی و 
انگیزه الزم برای دویدن در ماراتن دیگری 
را ندارید. حتی ممکن نخواهید تا رسیدن 
به محل پارک اتومبیلتان پیاده بروید. اما 
شما خواب آلود نیســتید. خواب آلودگی 
زمانی است که به سختی می توانید خود را 

بیدار نگه دارید.

اگر خسته هستید، اما نمی توانید پس از غروب آفتاب 
بخوابید، این می تواند نشانه ای از اختالل تأخیر در فاز 
خواب باشد. در غیراینصورت ممکن است مشکل از 
جای دیگری باشد. در زیر چند عامل که باعث ایجاد 

مشکل بی خوابی می شوند آورده شده است:
چرت زدن: چرت زدن بد نیست، اتفاقاً مزایایی هم 
دارد. اما اگر در زمان نامناســب چرت بزنید می تواند 
باعث بی خوابی در شب شــود. چرت های طوالنی و 
چرت بعد از ظهر می تواند باعث شــود که شما شب 
کمتر بخوابید، بد بخوابید و در طول شــب به دفعات 
بیدار شوید. زمان چرت زدن باید بین ۲۰ تا 3۰ دقیقه 
باشد. و سعی کنید هر روز در ساعت مشخصی چرت 

بزنید.
اضطراب: اضطراب می تواند باعث ایجاد اختالل در 
خواب شــود. طبق تحقیقات، ۲4 تا 3۶ درصد افراد 

مضطرب بی خواب هستند. اضطراب همچنین منجر به 
افزایش برانگیختگی و هوشیاری می شود که می تواند 

خواب را بیشتر به تأخیر بیندازد.
افسردگی: طبق تحقیقات صورت گرفته، ۹۰ درصد 
افرادی که دچار افسردگی هستند نیز مشکل بی خواب 
دارند. بی خوابی، نارکولپسی، اختالل تنفس در خواب و 
سندرم پاهای بی قرار در این افراد گزارش شده است. 
رابطه بین مشــکالت خواب و افســردگی موضوعی 
پیچیده اســت. به نظر می رسد افســردگی با اثرات 
هورمونی ریتم شبانه روزی را مختل می کند. التهاب، 
تغییر در مواد شیمیایی مغز، عوامل ژنتیکی و موارد 
دیگر ممکن است بر روی رابطه خواب و افسردگی تأثیر 
بگذارند.کافئین: به طور متوسط، نیمه عمر کافئین 5 
ساعت اســت. بنابراین جای تعجب نیست که حتی 
۲۰۰ میلی گرم کافئین )حــدود ۱۶ اونس قهوه دم 

کرده( ۱۶ ساعت قبل از خواب ممکن است بر خواب 
شما تأثیر بگذارد.

نگاه کردن به صفحه نمایش: گوشی موبایل را کنار 
بگذارید. نور آبی که از تلفن هــا، تبلت ها، لپ تاپ و 
صفحه های تلویزیون ساطع می شود، تولید مالتونین 
را ســرکوب می کند و باعث کاهش احساس خواب 
آلودگی می شــود و در نهایت یکی از علل احســاس 

خستگی و بی خوابی است.
سایر اختالالت خواب: سندرم فاز خواب تأخیری 
تنها اختاللی نیست که می تواند باعث ایجاد اختالل در 
خواب شود. آپنه خواب و سندرم پاهای بی قرار نیز از 

دیگر عوامل ایجاد اختالل در خواب هستند.
رژیم غذایی: پژوهشگران نتیجه گرفتند که تغییرات 
رژیم غذایی ممکن اســت به افراد مبتال به اختالالت 

خواب کمک کند.

خســتگی در طول روز می تواند باعث 
کاهش بهروری شــود. طبق آمار مرکز 
 ،)CDC( کنترل و پیشگیری از بیماریها
نداشتن خواب منظم، با کیفیت و آرام 
شــما را در معرض خطــرات زیادی از 
جمله مــوارد زیر قرار می دهد: فشــار 
خون باال، دیابت، آلزایمر، سکته، حمله 

قلبی و چاقی.

آیا تفاوتی بین خستگی 
و خواب آلودگی وجود 

دارد؟

چرا در طول روز احساس خستگی دارم؟

آیا خسته بودن بد است؟

Source: https://www.healthline.com/health/
healthy-sleep/tired-but-cant-sleep#takeaway

همزمان با سراسر کشور:

چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی در اصفهان برگزار می شود

معاون استاندار اصفهان در اختتامیه هفتمین جشنواره ابوذر:

۷۰ درصد از فضای مجازی بدست دشمنان اداره می شود
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