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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
 نه می شود و نه می توان خدمات انقالب 
اسالمی را در حوزه عدالت نادیده گرفت، 
اما باید گفت که عقب ماندگی ها در این 
عرصه، محصول نگاه حاکم بر دولت بعد از 
جنگ است اما در عین حال، باید تالش ها 
را بیشتر کرد تا سطح درآمدهای عمومی و 

عدالت در توزیع امکانات ارتقا یابد.
عالوه بر این، امکانات آموزشــی هم باید 
عادالنه تر در اختیار اقشــار مختلف قرار 
گیرد تا زمینه توسعه سرمایه انسانی در 

کشور بیشتر فراهم شود.
در نظام اســالمی حداقل فساد هم قابل 
قبول نیست، اما وقتی وضعیت عمومی 
فســاد اقتصــادی در کشــورمان را با 
کشورهای دیگر مقایســه می کنیم، به 
این نتیجه می رســیم که فساد در کشور 
ما نهادینه نشده و برخی جریانات هستند 
که از خالءهای قانونی یا عدم مراقبت های 
اداری سوء استفاده می کنند، اما گفتمان 
حاکم بر کشــور که فسادستیزی است، 
باعث شــده تا این جریانات حاشیه امن 

نداشته باشند.
به همه این دالیل برای مبارزه با فساد باید 
به سمت شفافیت و نظام مند کردن امور و 
اصالح فرایندهای اداری کشور برویم و تا 
این کار انجام نشــود و سیستم اداری ما 
به روز نباشد، نمی توانیم ادعای مبارزه با 

فساد را داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی
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جعفر قادری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران گفت: در 
هم شکستن فساد نظام یافته در کشور برخورد قاطع دستگاه قضایی با 

سرشاخه ها و سایر اعضا باند را می طلبد.
جعفر کوشــا در ارتباط مجازی با همایش »حقوق عامه، از تئوری تا 
عمل« در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور استان اصفهان افزود: 
اختالس های سنگین، تعرض به بیت المال، خسارت به محیط زیست 
و جرائم بزرگ به دســت افراد حقیقی و عموم جامعه انجام نمی شود 

بلکه افراد حقوقی واسطه و هدایتگر این جریان هستند.
وی بیان کرد: برای جلوگیری از تشکیل چنین جریان هایی و مبارزه 
با باندهای سازمان یافته در این حوزه قوه قضاییه باید با قدرت قاطع 

عامالن آن را شناسایی و مجازات کند.
رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگستری ایران اضافه 
کرد: یکی از مصادیق احیا حقوق عامه شناســایی و انهدام گروه های 
بزرگ جرائم سازمان یافته و پیشــگیری از تشکیل جریان های فساد 
است.وی با بیان اینکه تحقق حقوق عامه در کشور ضعیف بوده است، 
تصریح کرد: انتصاب دادستان هایی توانمند در حوزه حقوقی، اجرایی و 
آشنا با مباحث حقوق عامه و موضوعات مختلف علمی برای دست یابی 

به این امر مهم ضرورت دارد.
کوشا معتقد اســت، دادســتان هایی که مقاالت علمی در حوزه های 
مرتبط با حقوق عامه را مطالعه و بررسی کرده و شناخت خوبی نسبت 

به مصادیق آن دارند در انجام وظیفه خود موفق خواهند بود.
وی تشکیل شعب بازپرسی در دادسرا "ویژه حقوق عامه" را در مرکز 
استان ها را ضروری خواند و اذعان داشت: اینگونه دستگاه قضایی در 
پیگیری مطالبات مردم و پیشگیری، نظارت و رسیدگی به تضیع حق 

به صورت دقیق و تخصصی عمل می کند.
رئیس اسکودا نهادینه سازی باور حفظ حقوق عامه در جامعه و به ویژه 
نزد مسئوالن را تاکید کرد و اظهارداشــت: حقوق های نجومی، سود 
باالی بانکی، آلودگی هوا، خســارت به بیت المال، کاهش ارزش پول 
ملی، کوتاهی در توزیع واکســن را از جمله مصادیق تعرض به حقوق 

عامه است.

  انحصار خودروسازی از مصادیق خسارت به حقوق عامه
استاد دانشگاه تهران نیز با اشــاره به مصادیق صدمه به حقوق عامه 
گفت: انحصار در برخی از حوزه ها مثل خودرو سازی که حق انتخاب را 

از بین برده به حقوق عامه خسارت وارد می کند.
رضا خشنودی افزود: حق تعیین سرنوشت افراد نباید سلب شود که این 
موضوع از مصادیق ضایع شدن حقوق عامه است و همانگونه که مردم 
در خرید لبنیات در بازار قــدرت انتخاب باالیی دارند باید این فرصت 

برای همه اجناس و کاالها وجود داشته باشد.
وی اضافه کــرد: دولت و مجلس با قانون گذاری عــالوه بر حمایت از 
تولید داخل موارد، حقوق عام در تولیــد کاال و اجناس مثل خودرو را 

احیا کنند.

معاون سابق حقوق عامه دادستان کشور توسعه همگون و هماهنگ را 
برای تأمین نیازهای مردم مهم خواند و اظهارداشت: نبود هماهنگی 
بین دستگاه ها و مســئوالن در قوا ســه گانه مانع از احیا حقوق عامه 
شده و اگر همبستگی ایجاد شود شاهد بهبود وضع و حفظ بیت المال 
خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه دســتگاه قضایی تصمیم به تخریب 
ساختمان های در حریم رودخانه کرده است، تصریح کرد: بخشی از این 
مقوله در قوه قضاییه باید انجام بشود و بخش دیگر آن در قوه مجریه که 
با تشکیل کارگروه مشترک این چالش مهم در حال ساماندهی است.

این استاد دانشگاه، از دادستان های سراسر کشور خواست تا در احقاق 
حقوق عامه ضابطه مند عمل کرده و هزینه و فایده را بررسی کنند که 

تأثیر مثبت و منفی آن مشخص و سپس مراحل قضایی انجام شود.
وی همچنین به انجام اقدامات ایجابی در حوزه قوه مجریه و مقننه و 

اقدام سلبی جسورانه در قوه قضاییه برای همین امر توصیه کرد.
خشنودی، شناســایی و کار روی مولفه های حقوق عامه را ماموریتی 
برای دانشگاه ها و پژوهشــگران دانست و افزود: خیلی از این مصادیق 
شناسایی نشده که اساتید دانشــگاهی و وکال با معرفی مصادیق انکار 
شده، ناشناخته مانده و تضیع شده به دستگاه قضایی برای پیشرفت کار 
کمک کنند. وی از مردم و تشکل های مردم نهاد خواست تا در مواردی 
که حقوق عامه آنان ضایع شده مراتب را در سامانه گزارشات مردمی 
ثبت و اینگونه مطالبات خود را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند.

به گزارش ایرنا، نخســتین همایش حقوق عامه )از تئوری تا عمل( به 
همت دادگستری کل و دانشگاه پیام نور استان اصفهان روز پنجشنبه 
به مدت یک روز در محل ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار 

شد.
۱۵۹ مقاله مرتبط با حقوق عامه به دبیرخانه همایش ارســال شد که 
۹۱ مورد مورد پذیرش قرار گرفت و بر اساس اعالم نظر کمیته علمی 
۱۲ مقاله به عنوان اثــر برتر و ۵۸ مورد به عنوان اثر شایســته تقدیر 

معرفی شد.
بازتعریف جایگاه حقوق زن و خانواده در حقوق عامه، آثار و جایگاه ها 
و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مردم نهاد در حقوق عامه، فرازی بر 
حق هوای پــاک در قالب حقوق عامه با رویکرد بــه رویهٔ قضایی بین 
الملل، نقش پلیس در حمایت از حقوق عامه با تاکید بر نظام حقوقی 
ایران، ضرورت تدوین قانون جامع احیا حقوق عامه در راســتای رفع 
خالها و نارسایی های قانونی، مطالعه تطبیقی اجرای حقوق مالکیت 
معنوی از مجرای دادرسی عادالنه اداری و موافقتنامه تریپس، تحلیلی 
بر بهداشت و سالمت عمومی در دوران همه گیری کرونا از منظر حقوق 
عامه، بررسی نقش حمایتی حقوق عامه بر توسعه و ترویج کارآفرینی، 
درآمدی بر اختیارات دادســتان در اعمال جایگزین های کیفری در 
تعقیب بزه تعرض به ااضی ملی در حقوق ایران و فرانسه، نقش دادستان 
در تأمین و تضمین حقوق بیماران در پاندمی کرونا، آزادی مشروع و 
حقوق عامه، صالحیت دادستان در پیشگیری از جرائم ناظر بر حقوق 

عامه از جمله عناوین مقاالت برتر این همایش بود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران:

انحصار خودروسازی از مصادیق خسارت به حقوق عامه

عادالنه ترشدن امکانات 
آموزشی زمینه توسعه 

سرمایه انسانی
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رئیس سازمان انرژی هسته ای در نهمین یادواره 210 شهید هیات بنی فاطمه )س( اصفهان:

هدف گذاری برای تولید برق هسته ای اندک است

6

اولتیاتوم معاون قضائی دادستان کل کشور در مورد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک اصفهان

باز هم پای بانک ها در میان است؟

رئیس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان به دلیل 
اشتغال زایی در مجموعه اقامتی - گردشگری حاج 
سلیمان به عنوان بانوی کارآفرین شهرستان تیران و 

کرون معرفی شد.
پوپک جعفری که به عنــوان رئیس اداره کارکنان 
شرکت آبفای اســتان اصفهان مشغول به فعالیت 
است خانه ای تاریخی با قدمت 400 سال را با کمک 
جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان بازسازی 
و مرمت کرده اســت. این بانوی هنر دوست پس از 
بازسازی و مرمت این خانه قدیمی با سرمایه گذلری 
شخصی، آن را به اقامتگاهی سنتی و باستانی تبدیل 

کرده که با استقبال گردشگردان مواجه شده است.
وی با احیاء و مرمت خانه تاریخی حاج ســلیمان 
متعلق به دوره زندیه، زمینه اشتغال 6 نیروی کار 
در شهرســتان تیران و کرون را فراهم کرده است و 

به همین دلیل از سوی شــهرداری و شواری شهر 
شهرستان تیران و کرون به عنوان بانوی کار آفرین 

معرفی شد.

رئیس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان؛

کارآفرین نمونه شهرستان تیران و کرون شد
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در دیدار دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران و کنسول قرقیزستان با نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:

بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان 
با تاجیکستان و قرقیزستان

فواید لوبیا سبز را دقیق تر بخوانید؛

ریز، سبز و سالمت

به همت مخابرات منطقه اصفهان صورت گرفت؛

اتصال سایت اداره تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوئی کاشان به شبکه دیتای کشور

چهره  برتر چهره روز

همایش »حقوق عامه، از تئوری تا عمل« 
برگزار شد:

 یک جامعه شناس
 و استاد دانشگاه:

همه ائمه خواهان تحقق حق و 
حقوق مردم بوده اند

توجه به اقبال عمومی در مصوبات 
قانونی یک الزام است

رییس کل دادگستری استان اصفهان 
گفت: سوء مدیریت و نبود قوانین جامع و 
کارگشا در برخی از امور، عامل بسیاری از 
جرائم و بروز مشکالت اجتماعی و باعث 
تشکیل پرونده های قضایی و درخواست 
از دادگستری برای رسیدگی به این کم 

کاری ها شده است.

یک جامعه شناس گفت: نادیده گرفتن 
اقبال مردمی در تصویــب یک قانون 
هزینه های اجرای آن قانون را افزایش 
خواهد داد و چون میزان هنجارشکنی و 
تخطی از آن باال خواهد رفت در نتیجه 
حجم فعالیت سیستم های قضایی در 

72کشور هم بیشتر خواهد شد.

آگهی مزایده )نوبت اول(

سبحان نظری- مدیر عامل

شرکت بازیافت لنجان قصد دارد بهره برداری، راهبری خطوط سالن پردازش و فروش ضایعات استحصالی کارخانه را از طریق مزایده 
عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

زمان و مکانشرحردیف

مراجعه به دفتر شرکت بازیافت به نشانی: زرین شهر، بلوار شهید فهمیده، شرکت توزیع اسناد مزایده1
بازیافت لنجان

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/14 دبیرخانه شرکت بازیافت لنجانمهلت تحویل اسناد2

روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 مدیریت شرکت بازیافت لنجانروز بازگشایی اسناد مزایده3

واریز مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی اعالم شده در اسناد مزایده به شماره شبا مبلغ ضمانت شرکت در مزایده4
IR450180000000000645708687 به نام حساب سپرده شرکت بازیافت لنجان

شناسه: 1279506

چاپ دوم

مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای
انجام عملیات اجرای دیوار حائل، تکمیل دیواره مسیر سیالب

 اجرای زیراساس و اساس مسیر ورودی شهر باغشاد

12
84

21
7 

ه:
اس

شن

شــهرداری باغشــاد در نظر دارد فراخوان انجام عملیات اجرای دیوار حائل، تکمیل دیواره مسیر ســیالب، اجرای زیراساس و اساس مســیر ورودی به شماره 
2000093434000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 کلیه مراحل برگزاری فر اخوان از د ریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/12 - تاریخ انتشار فراخوان: 1400/12/07   مواعد زمانی:  
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/12/24 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/23     

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
قیمت اسناد مناقصه )یک میلیون ریال( است که باید به شماره حساب 0109262572004 نزد بانک ملی واریز و رسید آن را در موقع دریافت اسناد تحویل نماید. مبلغ 

اسناد مناقصه خریداری شده غیر قابل بازگشت بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. 
ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به نفع شهرداری باغشاد به مبلغ 402.800.000  )چهارصد و دو میلیون و هشتصد هزار ریال( که حداقل بایستی برای 

سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل  تمدید باشد.
اطالعات  تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر باغشاد، بلوار شهدا، تلفن 03152352155

نوبت اول



یک جامعه شناس گفت: نادیده 
گرفتن اقبال مردمی در تصویب 
یک قانون هزینه هــای اجرای 
آن قانون را افزایش خواهد داد 
و چــون میزان هنجارشــکنی 
و تخطــی از آن بــاال خواهــد 
رفت در نتیجه حجــم فعالیت 
سیســتم های قضایی در کشور 

هم بیشتر خواهد شد.
رضــا اســماعیلی در گفت وگو 
با ایســنا دربــاره تأثیر تصویب 
احتمالــی قوانیــن مغایــر با 
هنجارهــا و مطالبــات جامعه، 
از بُعد حقوقی جامعه شناســی، 
اظهار کرد: قوانینی در جامعه از 
قدرت و پشتوانه اجرایی باالتری 
برخوردار هستند که مورد قبول 
افکار عمومی و مجموعه افرادی 
قرار گیرند که باید آن قوانین را 

مبنای رفتاری خود قرار دهند.
وی افزود: اگر عرفیات اجتماعی 
با قوانینی که توســط سیستم 
رسمی قانون گذاری وضع شده 
منافات داشــته باشــد، میزان 
تخلف از این قوانین باال رفته و 
احتمال رعایــت آن در عمل به 

شدت کاهش خواهد داشت.
ایــن جامعه شــناس و اســتاد 
دانشــگاه بــا اشــاره بــه بُعد 
مســئله،  جامعه شــناختی 
خاطرنشــان کــرد: ذهنیت ها، 
باورهــا و اندیشــه هایی کــه 
در ذهنیــت جمعــی جامعــه 
وجــود دارد جــزء مهم تریــن 
هنجارهای رســمی یک جامعه 
محسوب می شود که اگر توسط 
سیستم های رســمی قدرت در 
کشور نادیده گرفته شود، باعث 
گسترش شکاف بین فرهنگ و 
هنجارهای رسمی و فرهنگ و 
هنجارهای غیررســمی خواهد 

شد.
اسماعیلی درباره تأثیر ایجاد و 
گسترش شکاف بین هنجارهای 
رسمی و هنجارهای غیررسمی، 
ادامه داد: نتیجه این فاصله بروز 
رفتارهای هنجارشکنانه توسط 
افراد جامعه و زیرپا گذاشــتن 
قانون در جامعه خواهد بود، به 
هر حال از نظــر حقوقی قوانین 
مبتنی بر عرفیــات و ذهنیات 
جامعــه از ضمانــت اجرایــی 

بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی درباره اثرات مخرب حقوقی 
نادیده گرفتن خواست عمومی 
در مصوبــات قانونی کشــور، 
تصریح کرد: نادیده گرفتن اقبال 
مردمی در تصویــب یک قانون 
هزینه های اجــرای آن قانون را 
افزایش خواهد داد و چون میزان 
هنجارشکنی و تخطی از آن باال 
خواهد رفــت در نتیجه حجم 
فعالیت سیســتم های قضایی 

در کشور نیز بیشتر خواهد شد.
ایــن جامعه شــناس و اســتاد 
دانشگاه، خاطرنشان کرد: تبعات 
بعد کیفری تصویب قوانینی که 
با اقبال عمومی همراه نیستند 
باال رفتــن حجــم پرونده های 
سیســتم قضایی، دادگستری 
و زندان هــا و تشــدید فعالیت 
پلیس به عنــوان نهــاد ضابط 
قانون خواهد بــود. در حقیقت 
آنچه که قانون گــذار به عنوان 
مجازات تخطی از قانون در نظر 
گرفته در مجموع باعث افزایش 
هزینه هــای هنجارشــکنی در 
جامعه شــده و ارتکاب جرم را 

افزایش می دهد.

به گــزارش ایرنا، حجت االســام 
و المسلمین اســداهلل جعفری در 
همایش »حقوق عامــه، از تئوری 
تا عمل« در محل سالن کنفرانس 
دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان 
افزود: سوء مدیریت در حوزه اجرا و 
ضعف قوانین موجب تضییع حقوق 

مردم می شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای حقوق 
عامه، همکاری مشترک، گفتمان 
و نهادینه ســازی باید رقم بخورد، 
خاطرنشان کرد: باید در حوزه عمل 
و ایجاد سیاســت های مشترک به 
این مقوله ارزشمند در کشور دست 
پیدا کنیم و نگذاریم حقی از مردم 

ضایع شود.
وی تاکید کــرد: مطالبات به حق 
مردم از مســئوالن و حاکمیت از 
مصادیق حقــوق عامه به شــمار 
می آید که تاش بــرای تحقق آن 

ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: تحقق حقوق عامه 
امکان اصــاح ظاهــری و باطنی 
جامعه را فراهم می کند که نهادهای 
اجرایی، مجلس شورای اسامی و 
قوه قضاییه هر کدام به اندازه و توان 
خود سهمی ارزشمند و مهم در این 

حوزه دارند.
حجت االسام جعفری خاطرنشان 
کرد: حفظ کرامت انســانی بدون 
رعایت حقــوق در جامعه معنایی 
ندارد و همه ائمــه خواهان تحقق 

حق و حقوق مردم بوده اند.
وی راهبرد همکاری مشــترک در 
تأمین حقوق عامه در پیشگیری از 
وقوع جرم را ضروری خواند و اظهار 
داشــت: در برخی از مواقع میدان 
عمل خالــی می شــود و نهادهای 

متولی همکاری نمی کنند.
دادستان عمومی و انقاب اصفهان 
گفــت: افزایش اختیــارات مدعی 
العلوم برای انجام اقدام به موقع، در 
میدان و قاطعانه تحقق حقوق عامه 

را تسریع می کند.
علی اصفهانی در این نشست افزود: 
فرآیند کیفرخواســت و دادرسی و 
تجدید نظر زمان زیــادی را برای 
اجــرای حکم می گذرانــد که این 
فرآیند طوالنی قضایی، اثربخشی 
کمتری در تناسب بااقدام در عمل 
برای جبران تضییع حقوق مردمی 

دارد.
وی بیان کرد: اگر دادستان در موقع 
ضایع شدن حقی از عموم به موقع 

اقدام و جریان را متوقف کند، آنگاه 
اثر بخشی باالتر و نقش بازدارندگی 

خواهد شد.
دادستان اصفهان گفت: اقامه حقوق 
عامه جنبه مهمی دارد و برای تجلی 
این مهم بایــد تمهیدات الزم مثل 
افزایش اختیــار دادســتان ها در 
برخورد قاطع و به موقع فراهم شود.

وی ادامه داد: احیــا و اقامه حقوق 
عامه با دستگاه قضایی است اما باید 
نهادهای دیگر در این زمینه سهم 

خود را ایفا کنند.
اصفهانی با اشــاره به اینکه توسعه 
متناســب با آمایش ســرزمین از 
نیازهای مهم جامعه است، تصریح 
کرد: تدوین کتاب ها در این عرصه 
کفایت نکرده اســت بلکه باید در 

عمل اجرایی شود.
وی شــناخت و شناسایی مصادیق 

حقوق عامه در دستگاه های اجرایی 
برای تحقق این امر را مهم خواند.

وی با اشاره به توصیه معصوم درباره 
نیاز جامعه به امنیت، عدالت، ارزانی 
قیمت و توســعه، خاطرنشان کرد: 
تضییع هر یک از این اصول مغایر با 

حقوق عامه است.
معــاون منابع انســانی و فرهنگی 
دادگســتری کل اســتان اصفهان 
نیز از فعالیت ۱۵۵ پژوهشگر و ۲۹ 
داور در نخســتین همایش حقوق 
عامه خبرداد و افــزود: ۱۵۹ مقاله 
مرتبط با حقــوق عامه به دبیرخانه 
همایش ارسال شــد که ۹۱ مورد 
مورد پذیرش قرار گرفت و بر اساس 
اعام نظر کمیته علمی ۱۲ مقاله به 
عنوان اثر برتر و ۵۸ مورد به عنوان 

اثر شایسته تقدیر معرفی شد.
رضا سجودی ادامه داد: شناسایی 

مصادیق حقوق عامه و ایجاد شبکه 
برای گفتمان و نهادینه سازی آن و 
همچنین مطالبه اجرا برای جامعه 
ضروری و اتحــاد بیــن نهادهای 
مختلــف اجرایــی، قانونگذاری و 
نظارتی الزم اســت و از طرفی هم 
باید مردم نســبت به آن شناخت 

پیدا کنند.
وی شــفافیت و آگاهی بخشی را ۲ 
مقوله مهم در تحقــق حقوق عامه 
و تکمیل حلقه پیشــگیری از وقوع 

جرم معرفی کرد.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش 
حقوق عامــه )از تئوری تا عمل( به 
همت دادگســتری کل و دانشگاه 
پیام نــور اســتان اصفهــان روز 
پنجشــنبه به مدت یــک روز در 
محل ستاد دانشگاه پیام نور استان 

اصفهان برگزار شد.

همایش »حقوق عامه، از تئوری تا عمل« برگزار شد:

همهائمهخواهانتحققحقوحقوقمردمبودهاند
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سوء مدیریت و نبود 
قوانین جامع و کارگشا در برخی از امور، عامل بسیاری از جرائم 
و بروز مشکالت اجتماعی و باعث تشکیل پرونده های قضایی 
و درخواست از دادگستری برای رسیدگی به این کم کاری ها 

شده است.
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در شــــــهر 

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه:

توجه به اقبال عمومی 
در مصوبات قانونی 

یک الزام است

فواید لوبیا سبز را دقیق تر بخوانید؛

ریز، سبز و سالمت
پریسا جمدی:   از لوبیا سبز در غذاهای مختلفی می توان استفاده 
کرد. به هر روشی که از لوبیا سبز اســتفاده کنید، بازهم خواص زیادی 
خواهد داشت. لوبیا سبز منبع خوبی از انواع ویتامین ها و فیبر است. لوبیا 
سبز زمانی برداشت می شود که هنوز در غاف قرار دارد و به بلوغ نرسیده 

است. در این مطلب، با خواص لوبیا سبز بیشتر آشنا می شویم.

    ارزش تغذیه ای لوبیا سبز
مصرف میوه ها و ســبزیجات مختلف خطر بــروز بیماری ها را کاهش 
می دهند. مطالعات مختلف نشــان داده اند که افزایش مصرف غذاهای 
گیاهی، مانند لوبیا سبز، در رژیم غذایی خطر چاقی، دیابت، بیماری های 
قلبی و درنتیجه مرگ را کاهــش می دهند. همچنین مصرف این مواد 
غذایی به بهبود گوارش، افزایش انرژی و کنترل وزن کمک می کند. البته 
لوبیا سبز کنسروی محتوی مقدار نسبتاً باالیی سدیم است و بهتر است، 
قبل از مصرف، آن را آب کش کنید. برای کاهش میزان سدیم در لوبیا سبز 
و برخورداری حداکثری از فواید آن بهتر است از لوبیا سبز تازه یا منجمد 

استفاده کنید.

    خواص لوبیا سبز
 مبارزه با سرطان: یکی از خواص لوبیا سبز مبارزه با سرطان است. لوبیا 
سبز سرشــار از کلروفیل اســت. این ویژگی می تواند تأثیر آمین های 
هتروسیکلیک را که هنگام کباب کردن گوشت در دمای باال آزاد می شوند 
خنثی کند. بنابراین، افرادی که غذاهای کبابی دوست دارند بهتر است 
همراه با کبابشان مقداری لوبیا سبز میل کنند تا اثرات منفی این مواد 

سرطان زا کاهش یابد.
باروری و بارداری: مطالعات نشان داده اند که میان باروری زنان و مقدار 
آهن مصرفی شان ارتباط وجود دارد. براســاس اعام مدرسه پزشکی 
هاروارد، برای زنان در سن فرزندآوری مصرف آهِن بیشتر از منابع گیاهی، 
مانند اســفناج، لوبیا، کدو حلوایی و لوبیا سبز، می تواند در باروری شان 

مؤثر باشد.
کاهش خطر افســردگی: مصرف مقدار کافی فــوالت در روز می تواند 
خطر افســردگی را کاهش دهد. مصرف کافی فوالت می تواند از تجمع 
هموسیستئین اضافی در بدن جلوگیری کند. وجود هموسیستئین زیاد 
در بدن رسیدن خون و سایر مواد مغذی به مغز را مانع می شود و در تولید 
هورمون های سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین اختال ایجاد می کند. 
این هورمون ها در تنظیم حالت ُخلقی، خواب و کنترل اشتها مؤثر هستند.

سامت اســتخوان: مصرف کم ویتامین K خطر بروز شکستگی های 
استخوان را افزایش می دهد.

مصرف کافــی ویتامین K موجب بهبود ســامت اســتخوان و تولید 
پروتئین های سازنده ماتریکس استخوان، افزایش جذب کلسیم و کاهش 
دفع آن از طریق ادرار می شــود. یک فنجان لوبیا ســبز محتوی ۱۴٫۴ 

میکروگرم ویتامین K است.
کمک کردن به کنترل وزن: یک فنجان لوبیا ســبز درحدود ۲۸ کالری 
انرژی دارد. این مقدار لوبیا ســبز تقریباً چربی ندارد و قند کمی دارد. 
بنابراین، اگر به اندازه دور کمرتان اهمیت می دهید، نباید لوبیا ســبز را 
فراموش کنید.سامت قلب: لوبیا سبز کلسترول ندارد. بااینکه بدن برای 
رشد سلولی مناسب به مقداری کلسترول نیاز دارد، ولی مقدار زیاد آن 
برای بدن مضر است. مصرف زیاد کلسترول می تواند موجب تجمع چربی 
در سرخرگ ها شود. این امر جریان خون به قلب و مغز را کاهش می دهد 
و خطر بروز سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می دهد. یک فنجان 
لوبیا سبز خام درحدود ۲٫۷ گرم فیبر دارد.  لوبیا سبز پخته شده )بخارپز( 
۴ گرم فیبر دارد. بخشی از این فیبر محلول است. فیبر محلول به کاهش 
کلسترول بد )LDL( و کلسترول مجموع کمک می کند. همچنین فیبر 
محلول می تواند با کاهش فشار خون و کاهش التهابات به سامت قلب 
کمک کند. توصیه می شود برای حفظ سامت قلب، روزانه کمتر از ۱۵۰۰ 

میلی گرم سدیم مصرف کنید.

فرماندهسالهایدفاعمقدس:

سبکزندگیشهدا
درسامروزماست

یکی از فرماندهان ســال های دفاع مقدس با بیان اینکه نصب تصاویر 
شهدا در اداره ها و مراکز ورزشی و علمی اقدام ارزشمندی است، گفت: 
نباید شهدا در این حد خاصه شوند بلکه الزم است سبک زندگی و شیوه 

رفتاری آنها درسی برای امروز ما باشد.
محمد علی فاحت در مراسم گرامیداشت سردار حسن غازی در گلستان 
شهدای اصفهان، افزود: اگر رهبر معظم انقاب می فرمایند گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست برای آن است که باید از مکتب 
آنها درس بگیریم. وی به نمونه هایی از اخاص و تسلط بر نفس در سیره 
شهدا اشاره کرد و افزود: اگر گلستان شهدا امروز محل راز و نیاز مردم و 
محلی معنوی است به واسطه همین روحیات اخاقی شهداست که برای 
خدا از همه چیز خود گذشتند.این فرمانده سال های دفاع مقدس، اتکا 
به توان داخل و خودکفایی را درس دیگری از سیره شهدا عنوان کرد و 

ادامه داد: امروز جوانان این سرزمین در حوزه های مختلف علمی از قبیل 
پزشکی، هسته ای، نظامی و صنعتی، محصوالتی بی نظیر تولید کرده اند.

وی با بیان اینکه عزت و آبروی ایران اســامی درس دیگری از سیره 
شهداست، اضافه کرد: یک روز آمریکایی ها در این کشور جوالن می دادند 
و نه تنها کسی حق اعتراض به جنایات آنها را نداشت بلکه از کشور ما 
حق توحش می گرفتند ولی امروز جوانان این مرز و بوم با شلیک ده ها 
موشــک یکی از مهمترین پایگاه های نظامی آنها را در هم می کوبند، 
پهپاد فوق پیشرفته آنها را سرنگون می کنند و تفنگداران دریایی آنها 
را ذلیانه دســتگیر می کنند.فاحت تصریح کرد: آمریکایی ها قریب 
هشت تریلیون دالر در راه اهداف استکباری خود و حفظ منافع رژیم 
صهیونیستی در منطقه هزینه کردند ولی امروز به واسطه خون شهدای 
دفاع مقدس و مدافع حرم و شــهدایی چون سردار قاسم سلیمانی به 

ذلتی رسیده اند که بر اساس برخی نظرســنجی های بین المللی ۷۸ 
درصد مردم جهان نسبت به برنامه های آمریکا اعام بیزاری و تنفر دارند.

مدیران و ورزشکاران باشگاه سپاهان در ادامه این مراسم با حضور بر مزار 
شهید حسن غازی ادای احترام کردند.سردار شهید حسن غازی اولین 
فرمانده گروه موشکی ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه، در سال ۱۳۳۸ در 
شهر اصفهان متولد شد.با شروع جنگ تحمیلی شهید غازی مسوولیت 
یکی از آتشبارهای توپخانه را عهده دار شد و بواسطه درایت و کاردانی خود 
بعنوان فرمانده گردان توپخانه انتخاب و پس از چندی از سوی فرمانده 
کل سپاه مسوولیت ایجاد اولین گروه توپخانه سپاه به وی واگذار شد و 
بعد از مدتی یگان های مستقل توپخانه در سپاه با همفکری او بوجود آمد.

شهید حســن غازی در مراحل عملیات خیبر در ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ در 
منطقه طائیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

زندگی سالم

عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان خبر داد:

طراحی معماری خوابگاه متأهلین دانشگاه کاشان با خالقیت دانشجویان

دانشــجویان کارشناسی ارشد مهندســی معماری 
دانشگاه کاشــان طرح های معماری خود را با موضوع 
ساخت مجتمع خوابگاه متأهلین در دانشگاه، با حضور 

رئیس دانشگاه و اساتید مربوطه خود ارائه کردند.
جواد دیواندری عضو هیات علمی دانشکده معماری 
و هنر دانشگاه کاشــان، هدف از اجرای این اقدام را، 
کاربردی کردن طرح ها و خلق ایده دانشجویان عنوان 
کرد و افزود: ســعی داریم که موضوع هایی که مربوط 

به مشکات دانشگاه هست با مشــارکت و خاقیت 
دانشجویان طراحی و آنها را مرتفع سازیم.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع خوابگاه متأهلین یکی از 
دغدغه های دانشجویان و مشکات این دانشگاه هست 
که با کمک دانشجویان ارشد مهندسی معماری برای 
رفع این مشکل در دانشگاه، طرح هایی برای اجرای این 
مجتمع ارائه شد.عضو هیات علمی دانشکده معماری 
و هنر دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه در این طرح ۳۲ 
نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه مشارکت 
کردند، افزود: هر کدام از این دانشجویان در گروه های 

سه نفره طرح های خود را ارائه کردند.
دکتر دیواندری با بیان اینکه به اتفاق دکتر محمدرضا 
حاتمیان )عضوهایت علمی گروه معماری دانشــگاه 
کاشــان( به عنوان کارفرما و دانشــجویان به عنوان 
مهندسین مشاور در این طرح مشارکت داشتند، اظهار 
داشت: در طراحی این پروژه ها به سه مشکات خوابگاه 
متأهلین برای زوج های دانشــجو، مجموعه اقامتی و 
ســوئیت های ویایی برای دانشجویان متأهل در این 

مجتمع پرداخته شده است.

معاون تربیت بدنی و سامت وزارت آموزش و 
پرورش گفت: یک هزار واحد از مجموعه های 
ورزشــی همه مناطق آموزشــی و پرورشی 
کشور در همه استان ها تا پایان سال تحصیلی 
جاری بطور رایگان در اختیــار خانواده ها و 

دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
صادق ستاری فرد در حاشــیه آیین افتتاح 
و آزادســازی مجموعه هــای آموزشــی و 
ورزشــی و افتتاح چند مجموعه ورزشی در 
اســتان اصفهان در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
آموزش وپرورش در کشور حدود چهار هزار 
و ۶۰۰ مجموعه ورزشی در اختیار دارد که از 
این تعداد حدود یک هــزار مجموعه قابلیت 
الزم برای قرار گرفتــن در اختیار خانواده ها 
را دارد. وی بابیان اینکه تاش می شــود که 
این رویکرد و برنامه را به مدارس هم تسری 
داده شــود، ادامه داد: در مرحلــه بعدی به 
سمت آزادسازی و اســتفاده از محیط های 
مــدارس خواهیم رفت که دانــش آموزان و 
خانواده ها در روزهای آخــر هفته و روزهای 

پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل و به ویژه 
در فصل تابستان و بعدازظهرها و در ساعات 
غیر آموزشــی بتوانند در مــدارس در قالب 
فعالیت ها و برنامه های ورزشی فعالیت کنند.

به گفته وی، آیین آزادســازی مجموعه های 
آموزشــی و ورزشــی در گام و مرحله اول تا 
پایان اسفندماه در ۱۶ اســتان کشور انجام 
خواهد شــد که این مراســم امروز به عنوان 

پنجمین استان در اصفهان برگزار شد.
معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت 
آموزش وپرورش اظهار داشــت: ۱۴ میلیون 
دانش آمــوز در کشــور وجــود دارد و یک 
خانواده به این گســتردگی به طور طبیعی و 
قطعی نیازمند اســتفاده از زیرساخت های 
ســایر دســتگاه های اجرایی اســت که از 
همین تریبــون از وزارت ورزش و جوانان و 
شهرداری ها دعوت می کنیم که در این طرح 
به ما کمک کننــد و مجموعه های خود را در 
اختیار دانش آمــوزان و خانواده های آن ها 
قرار دهند تا بتوانیم خدمات بهتری به دانش 

آموزان در حوزه تربیت بدنی و سامت ارائه 
کنیم.

وی اضافه کرد: در پنج ســال گذشــته نرخ 
دانــش آمــوزان مبتابــه چاقــی و دارای 
اضافه وزن ۱۰ درصد بیشــتر شــده است و 

نگرانی های جدی در این زمینه وجود دارد.
ستاری فرد خاطرنشــان کرد: کم تحرکی و 
افزایش چاقی عارضه جدی بین دانش آموزان 
و زنگ خطر و هشــداری برای نظام تعلیم و 
تربیت، نظام سامت و نظام اجتماعی امروز 
و آینده کشور است. وی بیان کرد: این زنگ 
خطر را در وزارت آموزش وپرورش احساس 
کردیم و باید برای این مســاله و بحرانی که 
آینده کشــور را تهدید می کند برنامه داشته 
باشــیم. معاون تربیت بدنی و سامت وزارت 
آموزش وپــرورش گفــت: به همیــن دلیل 
موضوع آزادســازی مجموعه های آموزشی 
و ورزشــی وزارت آموزش وپــرورش مبتنی 
بر ســند تحول بنیادین و موضــوع خانواده 
محور شــدن برنامه ها مبتنی بر اصل ســوم 

قانون اساســی موضوع تربیت بدنی رایگان 
برای همه را در پیش گرفتیم تا بتوانیم آخر 
هفته ها و در روزهای پنجشنبه به طور رایگان 
میزبان دانش آموزان دختر به همراه مادران 
و روزهای جمعه میزبان دانش آموزان پسر به 
همراه پدران در مجموعه های ورزشی باشیم.

وی افزود: با این اقــدام می توانیم به افزایش 
نشاط و شــادابی و ســامت عمومی دانش 
آمــوزان و فراگیر و همگانی شــدن ورزش 

کمک کنیم.
وی اظهار داشــت: امــروز آییــن افتتاح و 
آزادسازی مجموعه های آموزشی و ورزشی 
اســتان و افتتاح چند مجموعه ورزشــی در 
استان اصفهان برگزار شد و پیش بینی شده 
که در راستای افزایش سرانه فضای ورزشی 
دانش آمــوزی و فضــای ورزشــی درون 
مدرســه ای ۶۰ مجموعه و مکان ورزشــی 
درون مدرســه ای را برای اســتان اصفهان 

داشته باشیم.
ستاری فرد افزود: همچنین در قالب تأمین 
اعتباری که انجام شــده ۱۰ سالن ورزشی و 
۵۰ فضای ورزشی روباز برای استفاده دانش 

آموزان این استان پیش بینی شده است.

معاونوزیرآموزشوپرورش:

هزارمجموعهورزشیآموزشوپرورشدراختیارخانوادههاقرارمیگیرد

گفت و گو
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سرپرست فرمانداری ویژه کاشان مطرح کرد؛

قشر تحصیل کرده دانشگاهی در 
صف نخست بیکاری در کاشان

ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  عامـل  مدیـر  خاکسـار  علیرضـا 
شـهرداری نجـف آباد بـا بیان اینکه هفته اول اسـفندماه هر سـال، نجف آباد 
بـوی عطر و شـهادت می گیـرد گفت: روز پنجم اسـفندماه یادآور رشـادت 

رزمنـدگان نجـف آبـاد در دوران دفـاع مقـدس اسـت.
وی تصریـح کـرد: هر سـاله هفته اول اسـفندماه بـه نام هفته ایثـار نجف آباد 
یـادآور آن زمـان اسـت، پنج اسـفندماه روزی که ۲۰۰ رزمنده جـان خود را 
بـرای دفاع از کشورشـان گذاشـتند و با گذشـت سـال ها نباید نـام آنها برای 

جوانان غریبه باشـد.
مدیـر عامـل سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری نجـف آباد 

اظهارداشـت: شـهرداری نجف آباد به منظور یادآوری آن روزهای سـخت 
و رشـادت رزمنـدگان هـر سـاله در این هفتـه برنامه هایـی را در نظر می گیرد 
تـا جوانـان امـروز نیـز بـا یـادآوری گذشـته بتواننـد گذشـت واقعـی را یـاد 

بگیرند.
خاکســار ادامــه داد: یکــی از برنامه هایــی کــه همــواره بــرای تبییــن 
ــی  ــرودهای گروه ــزاری س ــت برگ ــوده اس ــر ب ــاب مدنظ ــای انق آرمان ه
ــاد،  ــه همــت آب ــه در محل ــن برنام ــن راســتا ســوم اســفندماه ای اســت در ای
نهضــت آبــاد و حاجــی آبــاد در ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ برگــزار می شــود. 
ــر  ــاد، امی ــای ملک آب ــرود در محله ه ــزاری س ــن روز برگ ــن در ای همچنی

ــم داشــت.  ــی ۱۹ خواهی ــاد، آزادگان و مســکن مهــر را از ســاعت ۱۵ ال آب
وی افــزود: همچنیــن اجــرای ســرود در روز چهــار اســفند از ســاعت ۱۰ تــا 
ــا ۱۹  ــاد، فیلــور و جــوزدان و در ســاعت ۱۵ ت ۱۲ در محله هــای رحمــت اب
در محله هــای قلعــه ســفید، کهریزســنگ و ویاشــهر انجــام می شــود. پنجــم 
ــن برنامه هــا یــک گــروه ســرود در  ــن روز اجــرای ای ــز آخری اســفندماه نی
ســاعت ۱۰ در بــاغ ملــی و دیگــر گــروه ســرود در یادمــان شــهدای نجــف 
آبــاد در ســاعت ۱۶ مســتقر خواهنــد شــد. گفتنــی اســت ویــژه برنامــه روز 
حماســه و ایثــار نجــف ابــاد از یکــم لغایــت ششــم اســفندماه بــا شــعار رســم 

ــود. ــزار می ش ــرواز برگ بـا پیگیـری و تـاش مجدانه کارکنـان مخابرات منطقـه اصفهان، سـایت اداره پ
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی کاشـان بـه شـبکه دیتای کشـور متصل 

. شد
در راسـتای ارائـه خدمـات به ارگان ها و دسـتگاه های اجرایی بـرای بهره مندی 
از ارتباطـات بانـد پهـن، سـایت اداره تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی 
شهرسـتان کاشـان بـا اسـتفاده لینـک رادیـو IP به شـبکه دیتای کشـور متصل 
شـد. گفتنی اسـت؛ این لینک رادیو از مرکز تلفن شـهید مطهری کاشان تأمین 

گردیـده اسـت کـه از تعدادی از دسـتگاه های مختلف تشـکیل شـده اسـت.
اضافـه کـردن کاربـران جدیـد بـه شـبکه و یـا جایگزینـی تجهیـزات آسـیب 
دیـده می توانـد منجـر به کنشـهای مختلفـی از رادیو در طیف وسـیعی از تولید 
کنندگان شـود. در این جریان، در مورد سـازگاری ویژگی های یک دسـتگاه 
بـا دسـتگاه دیگـر ممکـن اسـت عوارضـی ایجـاد شـود. بـا ایـن حـال، رویـپ 
)RoIP( اجـازه می دهـد تـا اتصال مخلوطـی از انواع رادیـو و تولید کنندگان 

را داشـته باشیم.
رویـپ )RoIP( بـرای رادیـو دیجیتال می تواند دسـتگاه های مختلـف را گرد 
هـم آورد، و بـه کاربـر اجـازه می دهـد تـا بـه ویژگی هـای خود دسترسـی پیدا 

کـرده و با تمـام کاربـران ارتباط برقـرار کند.
ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه کاربـر در حـال افزایش جمعیت دسـتگاه خـود به 
محـدوده مشـخصی محـدود نمی شـود، و بـرای کاربـر ایـن امـکان را فراهـم 
می کنـد کـه سـازنده رادیویـی را انتخـاب کنیـد کـه توابـع مـورد نیـاز شـما را 

دهد. ارائـه 
بـرای افزایـش قابلیت همکاری می تواند یـک دروازه RoIP اضافه شـود، که 
بـه کاربـر اجـازه می دهد تا برای شـبکه خود بـه ویژگی های طراحـی نوآورانه 

ماننـد خدمات مکان دسترسـی پیدا کند.
دیگر ویژگی های رویپ یا RoIP چیست؟

رویـپ  اتصـال  بـا  می توانـد  کـه  دارد  وجـود  زیـادی  اضافـی  ویژگی هـای 
)RoIP( مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. برای مثال، با آوردن دروازه IP به سیسـتم 
اعـزام، اپراتورهـا می تواننـد خود و دیگران را با اسـتفاده از یک کنسـول مبتنی 

بـر کامپیوتـر به چنـد نـوع رادیو متصـل کنند.
بـا دروازه IP، نیـاز بـه تجهیـزات پشـتی بـرای اتصـال کنسـول ها و رادیوهـای 
آنالوگ نیز حذف شـده اسـت، به این معنی اسـت که سـرمایه گذاری سـخت 

افـزاری بـرای ارائه عملکـرد برتر، کمتر می شـود.
RoIP رویپ یا

رادیـو بر روی IP برای گسـترش محدوده محدود ایسـتگاه های رادیویی چند 
kms توسـعه یافته اسـت. این رادیو شـبکه های مختلف رادیویی را با یکدیگر 
در ارتبـاط با هسـته ایکـس پی متصل می کند. بـا محدوده نامحـدود اتصاالت 

IP، محـدوده ارتباطـات رادیویی می تواند به صورت دلخـواه افزایش یابد.
بدینوسـیله همـه گوشـی ها و رادیوهـا از شـبکه های رادیویـی می تواننـد بـا 

یکدیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد.
مزایای رویپ یا RoIP چیست؟

بـا ارائـه یـک راه مقـرون بـه صرفـه بـرای اتصـال سیسـتم های رادیویـی و 
اپراتورهـا بـا یکدیگـر، این تکنولـوژی نه تنها قابلیت اطمینان بیشـتری نسـبت 
بـه شـبکه های ارتباطـی رادیویـی موجـود را فراهـم می کنـد، بلکـه بـه لطـف 
ویژگی هـای اضافـی که قبـًا امکان پذیر نبوده اسـت، مزایای بیشـتری خواهد 

داشت.
 IP ایـن مزایـا از توانایـی فـن آوری دیجیتـال برای اسـتفاده از زیرسـاخت های

اسـت کـه شـبکه های محلـی و گسـترده ای را تشـکیل می دهد.
درسـت همانطـور که فـن آوری VoIP کاربران را قادر می سـازد در هر مکان 
بـه راحتـی و کامـًا مقـرون به صرفه بـا دیگر افـراد ارتباط برقرارکننـد، رویپ 
)RoIP( نیـز یـک مجموعـه عظیـم از مزایا را برای سـازمان هایی کـه به دنبال 

گسـترش و توسـعه کاربردها می باشـند ارائه می دهد.
مزیت کم هزینه بودن

 RoIP چیسـت باید بگوییم کـه RoIP در پاسـخ بـه این سـؤال که رویـپ یا
ارزان تریـن راه بـرای اتصال سیسـتم های رادیویـی و اپراتورها اسـت، در حالی 

کـه همچنیـن موجـب افزایش عملکـرد و تجربه کاربر می شـود. این شـامل:
)VPN یا IP، (LAN، WAN ادغام با زیرساخت های موجود •

عدم نیاز به نصب و نگهداری بیشتر از معماری اولیه شبکه.
 در دسترس بودن و کاهش هزینه تجهیزات

تجهیـزات رویـپ یـا RoIP نـه تنهـا قابلیـت دسترسـی و مقـرون بـه صرفه تـر 
شـدن را دارنـد، بلکـه اغلب سیسـتم ها می توانند شـامل سـخت افزارهـای غیر 

معمـول مثـل روترها و سـوئیچ ها باشـند.
عدم نیاز به تعویض خط جایگزین

هزینه هـای ماهانـه مرتبـط بـا مسـیرهای اختصاصـی صوتـی ارائه شـده توسـط 
ارائـه دهنـدگان خدمـات مخابراتـی حـذف می شـود.

ایجاد منابع مشترک
بـا اسـتفاده از دروازه IP بـا رادیـو دیجیتـال، پروتکل هـا می تواننـد در میـان 
تعـدادی از اپراتورهـا بـا از بیـن بـردن نیـاز بـه پروتکل هـای نقطـه بـه نقطـه و 

vocoders در هـر موقعیـت اپراتـور بـه اشـتراک گذاشـته شـوند.
انتخاب ارائه دهنده رادیو

بـا ویژگی هـای قابلیـت همـکاری، شـما بـرای انتخـاب سـازندگان رادیـو و 
پروتکل هایـی کـه قابلیت هـای مـورد نیاز خـود را ارائـه می دهنـد و هزینه های 

خـود را تأمیـن می کننـد، آزاد هسـتید.
مزیت قابلیت اطمینان باال

قابـل اطمینـان بودن شـبکه رادیویی بـرای ارتباطات در یـک مأموریت حیاتی 
بسـیار مهـم اسـت و زیرسـاخت انعطـاف پذیـر از یـک شـبکه IP یکـی از 
مهمتریـن ویژگی هـای آن اسـت. بـا رویـپ )RoIP(، شـبکه ها دیگـر به یک 

نقطـه شکسـت نمی رسـند، و موجـب خرابی هـای بسـیار کمتـر می شـود.

به همت مخابرات منطقه اصفهان صورت گرفت؛
اتصال سایت اداره تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیوئی کاشان به شبکه دیتای کشور

گـزارش

بیـکاران  عمـده  گفـت:  کاشـان  ویـژه  فرمانـداری  سرپرسـت 
می دهـد. تشـکیل  دانشـگاهی  تحصیلکـرده  قشـر  را  کاشـان 

محمدشـریف زارعـی در جلسـه کارگـروه اشـتغال شهرسـتان 
کاشـان بـا اشـاره بـه اینکـه بیـکاری یکـی از دغدغه هـای مهـم 
فـارغ  بیـن  ایـن نگرانـی در  اظهـار داشـت:  خانواده هـا اسـت، 

التحصیـان دانشـگاهی بیشـتر اسـت.
بـرای  موجـود  ظرفیت هـای  تمـام  از  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اشـتغال زایی در شهرسـتان کاشـان اسـتفاده کرد، ابراز داشـت: 
در ایـن بیـن بایـد توجـه ویـژه ای بـه شـرکت های دانـش بنیـان 
دانشـگاهی کـرد و بـه ایـن شـرکت ها کمـک زیـادی در رفـع 

بیـکاری می تواننـد داشـته باشـند.
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با اشاره به اینکه این شهرستان 
پتانسیل های خوبی در عرصه های مختلف صنعتی و گردشگری 
بیکاران  از  عظیمی  بخش  وجود  این  با  کرد:  تصریح  دارد، 

کاشان را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه به نسبت میانگین کشوری بیشترین 
میان جامعه دانشگاهی است، گفت:  از  میان  از  بیکاری  جامعه 
هزار   ۴۰ حدود  و  عالی  آموزش  مرکز  و  دانشگاه   ۱۵ کاشان 
این  و  هستند  بومی  دانشجویان  این  اغلب  که  دارد  دانشجو 

موجب انباشت بیکاران طی سال های آینده می شود.
زارعـی وجـود پـارک علم و فناوری و مراکز رشـد دانشـگاهی 
را از جملـه راهکارهـای کاهش بیکاری میـان دانش آموختگان 
دانسـت و افـزود: یکـی از مهمترین حوزه های اشـتغال و درآمد 
زایـی بهش گردشـگری اسـت کـه در مورد توجه ما نیز هسـت.

وی کاشـان را یکـی از قطب هـای اصلـی گردشـگری کشـور 
در حوزه هـای تاریخـی، آئینـی و حتـی طبیعـی دانسـت و تاکید 
آثـار  کوهسـتان،  کویـر،  چهارفصـل،  طبیعـت  وجـود  کـرد: 
باسـتانی و تاریخـی قبـل و بعد از اسـام بـه همراه مراکـز اقامتی 
و هتـل و بوم گـردی از جملـه ظرفیت هـای بـاالی گردشـگری 

منطقه کاشـان اسـت.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر مطرح کرد:

خلق فرصت ها و شکوفایی استعدادها در پرتو توانمند سازی نیرو و منابع انسانی 

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

مصالحه ۸۶ درصدی پرونده ها در کالنتری های کاشان 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

دو زمین لرزه آران و بیدگل را لرزاند 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

اصفهان در زمینه توسعه صنایع به اشباع رسیده است
استان  این  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
در زمینه توسعه صنایع به اشباع رسیده است و دیگر ظرفیت اجرای 
طرح های بیشتری را ندارد. مهدی طغیانی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: نزدیک به ۲ هزار طرح توسعه در استان اصفهان وجود دارد در 
حالی که ساالنه ۲۰۰ میلیون متر مکعب از آبخوان ها برداشت می شود و 
براین اساس باید توسعه صنعت مطابق با شرایط جغرافیایی استان از جمله 

محدودیت آب و آلودگی هوا باشد.
از  استفاده  با  در کمشچه  توسعه صنعت  به طرح  مثال  عنوان  به  وی 
پساب اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح های توسعه صنعت در 
استان هیچ گونه نظارتی را شاهد نیستیم در حالی که باید برای توسعه 
صنایع از جمله آنچه در منطقه ویژه اقتصادی شهرضا مشاهده می کنیم از 

طرح های راهبری برای رفع آلودگی ها استفاده شود.
جمله  از  صنعتی  شهرهای  در  زندگی  سبک  تغییر  خواستار  طغیانی 
اصفهان شد و گفت: این تغییرات و نگاه به طرح های توسعه ای را باید از 

سطح مدیریتی شکل بگیرد.
عمده  گفت:  باالست،  تولید  در  سرمایه  سهم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه های موجود در اصفهان تنها سرمایه گذاری است اما نرخ بهره وری 

منفی است و دوران رکود را در بسر می بریم.
در  اینکه  بیان  با  اسامی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
بهترین اقتصادها هم نرخ طبیعی بیکاری پنج درصد است و در تمامی 
جوامع همواره این تعداد افراد به دنبال یک شغل خوب هستند، گفت: 
در اصفهان بیکاری بیشتر میان دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به 

باالاست و ۲۸ درصد این افراد بیکار هستند.
وی بـه مهاجـرت بیـن اسـتانی و بـرون اسـتانی از اصفهان اشـاره کرد و 
افـزود: بـا توجـه به وضعیت موجـود در این اسـتان خواهان آن هسـتیم 
کـه افزایـش بـار جمعیـت در فـات مرکـزی ممنـوع شـود امـا شـاهد 
سـاخت ۳۲۰ هـزار واحـد در سـال هسـتیم یعنـی برابـر افزایـش یـک 
میلیـون نفـر جمعیـت در صورتی کـه با بحـران تأمیـن ۳۲۰ میلیون متر 

مکعـب آب شـرب مواجهیم.
طغیانی گفت: ۲۰۰ مجوز نیروگاه خورشیدی در اصفهان صادر شده 

است که هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.
به گزارش ایرنا، اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ 
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خلـق فرصت هـا و شـکوفایی اسـتعدادها در پرتـو توانمند سـازی نیـرو و منابع 
انسـانی اسـت. در دیـدار سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـامی خمینـی شـهر بـا 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان اصفهـان چگونگـی توسـعه 

همکاری هـای مشـترک مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
ــامی را  ــگاه آزاد اس ــدار، دانش ــن دی ــتأجران در ای ــول مس ــر عبدالرس دکت
بســتری مناســب بــرای افزایــش ســطح همکاری هــای آموزشــی؛ پژوهشــی و 
اجرایــی بــا جامعــه مهندســی و صنعــت دانســت و گفــت: وجــود ظرفیت هــا 
ــه  ــوب و ب ــزاری مطل ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــوع س ــاخت های متن ــر س و زی
روز، فرصتــی مغتنــم بــرای برگــزاری دوره هــای حضــوری و مجــازی ویــژه 
ــه منظــور توانمنــد ســازی و بــه روز رســانی دانــش کاربــردی  متخصصــان ب

ایشــان اســت.

سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـامی خمینی شـهر، خلق فرصت ها و شـکوفایی 
اسـتعدادها را در پرتو توانمند سـازی منابع انسـانی عنوان کرد و افزود: توانمند 
سـازی نیـرو و منابع انسـانی امروزه به عنـوان رویکردی نویـن در افزایش بهره 

وری و اسـتفاده بهینـه از منابـع و تبدیل دانش به ثروت اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان اصفهـان نیـز کیفیـت باالی 
دوره های توانمند سـازی برگزار شـده توسـط دانشـگاه آزاد اسـامی خمینی 

شـهر را سـتود و آن را از شـاخص های مهـم ارزیابـی ایـن دوره هـا دانسـت.
احمـد بنـاکار، ارتقـای دانـش فنـی و افزایـش کیفیـت کار شـاغان مرتبـط 
بـا نظـام مهندسـی را بـا اهمیـت برشـمرد و بـر تـداوم همکاری های مشـترک 
دانشـگاه آزاد اسـامی خمینی شـهر با سـازمان نظام مهندسی سـاختمان استان 

اصفهـان تأکیـد کرد.

 ۸۶ مصالحـــه  از  کاشـــان  شهرســـتان  نتظامـــی  ا فرمانـــده 
مـــددکاری  و  مشـــاوره  واحـــد   ۴ در  پرونده هـــا  درصـــدی 
ایـــن شهرســـتان  اجتماعـــی مســـتقر در کانتری هـــای شـــهری 

داد. خبـــر 
بـــا  کاشـــان  شهرســـتان  نتظامـــی  ا فرمانـــده  بســـاطی  حســـین 
ـــر  ی ـــه دوا ب ـــده  ۵۰۰ پرون ـــزار و  ۳ ه ـــش از  ـــاع بی ـــه ارج ب ـــاره  اش
ــاری،  ــال جـ ــه سـ ۱۱ ماهـ ــان در  ــددکاری کاشـ ــاوره و مـ مشـ
 ۴ در  کـــه  پرونده هایـــی  بیشـــتر  موضـــوع  داشـــت:  اظهـــار 
بـــه  بـــه مصالحـــه ختـــم شـــده  واحـــد مشـــاوره کانتری هـــا 

ــزاع و  نـ ــی،  ــات خانوادگـ ــی، اختافـ ــکات حقوقـ ــب مشـ ترتیـ
ــت. ــوده اسـ بـ ــی  ــائل اجتماعـ ــری و مسـ درگیـ

ــتقر  ــی مسـ ــددکاری اجتماعـ ــاوره و مـ ــد مشـ ــزود: واحـ فـ ا وی 
ــز  ــه جـ بـ ــه روزه  ــان همـ ــهری کاشـ ــوزه شـ ــری حـ ۴ کانتـ در 
بـــه شـــهروندان مشـــاوره   ۱۴ ۸ تـــا  یـــام تعطیـــل از ســـاعت  ا
شـــهروندان  کـــرد:  اضافـــه  بســـاطی  می دهنـــد.  رایـــگان 
ننـــد قبـــل از مطـــرح کـــردن شـــکایت رســـمی خـــود در  می توا
ــود از  ــه خـ ــات مبتابـ ــوص موضوعـ ــی، درخصـ ــع قانونـ مراجـ

مشـــاوران و مـــددکاران اجتماعـــی مشـــاوره بگیرنـــد.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان از وقوع زمیـن لرزه 
بیـدگل خبـر داد.  ۳ و ۷ دهـم ریشـتری در شـمال شـرق آران و 
منصـور شیشـه فـروش بـا اعـام این خبـر به ایسـنا، گفت: سـاعت ۶ 
و ۱۸ دقیقـه صبـح چهارشـنبه، زمیـن لـرزه ای بـه بزرگـی ۳ و ۷ دهم 
ریشـتر در محـدوده شـمال شـرق آران و بیـدگل اتفـاق افتـاد. وی با 
بیـان اینکـه ایـن زمیـن لرزه در عمـق ۸ کیلومتـری زپین اتفـاق افتاد، 
افـزود: سـاعت ۶ و ۲۵ دقیقـه نیـز زلزلـه ۳ ریشـتری در همیـن مـکان 
اتفاق افتاد. مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان خاطرنشـان 
کـرد: با بررسـی بـه عمل آمـده این زمین لرزه ها خسـارتی نداشـتند.

یکم لغایت ششم اسفندماه برگزار شد:

اجرای سرودهای خیابانی به مناسبت روز حماسه و ایثار نجف اباد

گزارش تصویری

اختتامیـــه  آئیـــن 
جشـــنواره  هفتمیـــن 
ـــوذر اســـتان  رســـانه ای اب
ــور  ــا حضـ ــان بـ اصفهـ
اســـتانی،  مســـؤوالن 
ـــدگان جشـــنواره  برگزی
و جمعـــی از اصحـــاب 
رســـانه برگـــزار و از 
برگزیـــدگان ایـــن دوره 
تقدیـــر  از جشـــنواره 

ــد. شـ

منبع:
خبرگـــزاری فـــارس



Cambodia has asked Iran to imple-
ment oil and gas exploration projects 
in the country, hoping to resume the 
country’s ambition to produce oil, the 
country’s New Straits Times reported 
citing Phnom Penh Post.
As reported, Cambodia has asked 
Iran to study the country’s existing oil 
blocks and also to conduct explora-
tion operations in new areas that had 
the potential to produce oil and gas.
The negotiations in this regard were 
made during a meeting between 
Cambodian Minister of Mines and 
Energy Suy Sem and Iranian ambas-
sador to Vietnam and Cambodia Ali 
Akbar Nazari on Monday.

According to the director-general of 
the mentioned ministry’s petroleum 
department Cheap Sour, Iran has 
significant experience as an oil and 
gas producer and the meeting has 
provided new horizons for further 
economic cooperation between the 
two countries.
The official told Phnom Penh Post 
that the ministry has called on inves-
tors from Iran to study the feasibility 
of investing in Cambodia’s existing 
oil blocks and explore new ones, 
but that the talks were at a very early 
stage.
“This is a start, but it is not yet clear 
which investors from Iranian compa-

nies will be able to invest; it is just a 
diplomatic [discussion]. Now we are 
waiting to see,” he said.
There are also plans to study the 
feasibility of setting up a refinery in 
Cambodia, and developing techni-
cal assistance and human resource 
training in the petroleum sector and 
energy trade cooperation, invest-
ment, and the development of elec-
tricity infrastructure.
Cambodia had been hoping to be-
come an oil-producing country but 
oil exploration at its Apsara offshore 
oilfield was suspended when Sin-
gapore-listed investment company 
KrisEnergy, which had been conduct-
ing pumping operations there, went 
bankrupt.
Since then, Cambodia has been try-
ing to get other investors as well as 
research teams to the area and get 
its oil-producing ambition back on 
track.
Royal Academy of Cambodia’s (RAC) 
International Economics director 
Hong Vanak said if Iran agreed to 
invest in and develop the country’s 
oil blocks, the local oil sector would 
benefit from it and it could also mean 
a resumption of pumping operations 
that were suspended due to the 
bankruptcy of KrisEnergy.
He said Iran’s good qualifications and 
experience in oil and gas are some-
thing Cambodia’s own industry can 
benefit greatly from.

Cambodia seeking Iran’s experience in oil, gas exploration

Finland eyeing 
Iran’s Chabahar 
Port for trade with 
East Asia
Ambassador of the Repub-
lic of Finland to Tehran Kari 
Kahiluoto has visited Iran’s 
Chabahar port in Southeastern 
Sistan-Baluchestan Province 
to explore avenues of mutual 
cooperation in the future.
As reported by the Iranian 
Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO), during this visit 
Kahiluoto has expressed his 
country’s willingness for pro-
viding technical assistance to 
this port and using the port’s 
capacities for connecting to 
East Asian countries.
“Chabahar port is seeking 
superior technology, and Fin-
land, as a provider of such 
technology, welcomes the 
provision of services to the 
port of Chabahar,” the ambas-
sador said.
“The port of Chabahar is im-
portant for Finland in terms of 
providing humanitarian aid to 
Afghanistan and relations with 
Asian countries,” Kahiluoto 
added.
The official noted that dur-
ing his visit to the port, he 
has collected a good body of 
knowledge about the port’s 
capacities and potentials and 
will inform Finnish companies 
about the opportunities in the 
Iranian oceanic port.
During this visit, Behrouz 
Aghaei, the director-gener-
al of the Ports and Maritime 
Department of Sistan-Bal-
uchestan Province, who also 
accompanied the Finnish am-
bassador, noted that Chabahar 
port has made good progress 
in the past few years in terms 
of construction and infra-
structure, and this port has 
no restrictions on providing 
services, and any country 
that is interested in investing 
in Chabahar port will be wel-
comed.
He said that this year, most of 
the ships carrying basic goods 
to the port of Shahid Beheshti 
in Chabahar have been large-
scale vessels with over 70,000 
tons of capacity.
As reported, Finland is inter-
ested in using Chabahar port 
as part of a corridor for trans-
iting goods to East Asia.
As Iran’s only oceanic port on 
the Gulf of Oman, Chabahar 
port holds great significance 
for the country both politically 
and economically. The country 
has taken serious measures 
for developing this port in or-
der to improve the country’s 
maritime trade.
In this regard, the Islamic Re-
public has been welcoming in-
vestors from all over the world 
to take part in the development 
of this port and benefit from 
its distinguished position as a 
trade hub in the region.
Chabahar port consists of 
Shahid Kalantari and Shahid 
Beheshti terminals, each of 
which has five berth facilities. 
The port is located in Iran’s 
Sistan-Baluchestan Province 
and is about 120 kilometers 
southwest of Pakistan’s Bal-
uchistan province, where the 
China-funded Gwadar port is 
situated.
In May 2016, India, Iran, and 
Afghanistan signed a trilateral 
agreement for the strategical-
ly-located Chabahar to give 
New Delhi access to Kabul and 
Central Asia.
Based on an agreement with 
Iran, India is currently install-
ing and operating modern 
loading and unloading equip-
ment including mobile harbor 
cranes in Shahid Beheshti Port 
in Chabahar.

‘Raisi visit to Qatar 
provides opportu-
nity to strengthen 
ties with Persian 
Gulf states’
President Ebrahim Raisi’s visit 
to Qatar has created a wonder-
ful opportunity to strengthen 
ties with Persian Gulf coun-
tries, Iran’s assistant foreign 
minister says.
Abdollah Sohrabi told IRNA on 
Tuesday that Raisi’s election 
and his views about surround-
ing countries represent a gold-
en chance for the region, and 
this has already begun to yield 
results only after six months.
Cultural and social proximity 
between Iran and Persian Gulf 
Arab states coupled with long-
term ties have always been an 
opportunity to cement ties, 
remarked Sohrabi, the former 
Iranian ambassador to Doha. 
Calling Qatar a country gifted 
with “great political intelli-
gence”, the assistant foreign 
minister said that this country 
has carved out a landscape for 
itself in terms of political view-
point and economic activity, 
particularly in the recent two 
decades.
Qataris are well-informed 
about Iran’s capabilities, poten-
tials as well as geopolitical and 
geoeconomic position, he said, 
adding Qatar was the second 
country to recognize the Islam-
ic Republic of Iran following 
the 1979 Islamic Revolution.
The official also cited the vari-
ety of agreements and mem-
orandums of understanding 
(MOUs) between Iran and 
Qatar that have not yet been 
implemented owing to various 
hurdles, saying that the pres-
ident’s visit is a good time to 
operationalize those agree-
ments.
According to the assistant for-
eign minister, Iranian and Qa-
tari officials have been working 
through negotiations to make 
the trip fruitful in line with the 
interest of regional peace and 
security.
----------------------------------------------------

Qalibaf hails 
Iran-Pakistan good 
cooperation in bor-
der areas
Iran’s Parliament Speaker 
Mohammad Baqer Qalibaf 
said that there is a good rela-
tionship between the security 
forces of Iran and Pakistan at 
the common border. Qalibaf 
made the remarks in his meet-
ing with Deputy Speaker of the 
National Assembly of Pakistan 
Qasim Khan Suri, according to 
Mehr News Agency.
Referring to the long border 
between Iran and Pakistan, he 
stressed the importance of the 
security issues and coordina-
tion between the two countries 
in this field.
----------------------------------------------------

Iran’s exports to 
Russia up over 
6 0 %
The head of the Joint Chamber 
of Commerce of Iran and the 
Russian Federation said Iran’s 
exports to Russia rose over 
60% during the current Ira-
nian year (started March 21, 
2021).
Hadi Tizhoush made the an-
nouncement at the Second 
International Conference on 
Trade and Economic Coop-
eration of Iran and Russia in 
Tehran.
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 Iranian Petroleum Industries Equip-
ment Manufacturers Association 
(known as SIPIEM) has signed a 
memorandum of understanding 
(MOU) with Bank Saderat Iran (BSI) 
to provide 50 trillion rials (over $193 
million) of facilities to domestic man-
ufacturers of oil industry equipment.
As reported by Shana, the mentioned 
MOU was signed by SIPIEM Head Eh-
san Saghafi and BSI Managing Direc-
tor Hojjatollah Seyedi on the sidelines 

of the 3rd Specialized Exhibition and 
Conference on Supporting Domestic 
Manufacturing in the Petrochemical 
Industry which was held in southern 
Kish Island during February 21-23.
The mentioned exhibition is organized 
by Persian Gulf Petrochemical Indus-
tries Company (PGPIC), in collabora-
tion with the Vice-Presidency for Sci-
ence and Technology, and the SIPIEM.
According to Saghafi, BSI and SIPIEM 
had also signed another MOU during 

the first edition of this exhibition for 
providing facilities to domestic man-
ufacturers of oil industry equipment.
He stated that so far up to 65 percent 
of the necessary resources for the allo-
cation of the mentioned facilities have 
been supplied by signing such mem-
orandums which aim to promote the 
domestic production of goods, equip-
ment, and consumable parts needed 
by the oil industry.
“With the signing of the new mem-

orandum, the ceiling for providing 
facilities has been increased by 2.5 
times from 20 trillion rials (about 
$77 million) to 50 trillion rials (over 
$193 million),” he said. The SIPIEM 
head mentioned the support of the 
banking system, especially BSI, for 
the reopening of rial-based letter of 
credit (LC) as one of the necessities 
for the development of domestic man-
ufacturing of goods and equipment in 
oil, gas, refining, and petrochemical 
industries and added: “The bank has 
supported the reopening of rial-based 
LC with the aim of accelerating and 
facilitating the domestic production of 
goods in the oil industry.” Also, on the 
sidelines of the signing of this memo-
randum, Seyedi referred to the aston-
ishing progress of knowledge-based 
companies and manufacturers of oil 
industry equipment, saying that the 
Bank Saderat Iran cooperation with 
Iranian manufacturers of oil industry 
equipment has increased over the past 
three years. “With the increase in the 
ceiling for providing facilities to Iranian 
manufacturers, it is predicted that the 
path for domestic production of the 
oil industry equipment will be paved 
and this sector will progress at a faster 
pace,” Seyedi said.

SIPIEM, BSI ink MOU to support oil industry equipment manufacturers

TEDPIX rises 3,000 points on Wednesday
TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), gained 3,461 points to 1.288 million on 
Wednesday. As reported, over 5.247 billion securi-
ties worth 35.096 trillion rials (about $134.98 mil-
lion) were traded at the TSE. The first market’s index 
rose 2,658 points and the second market’s index 
gained 6,590 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 Compa-
ny were the most widely followed ones. The Money 
and Capital Market Committee of Iran Chamber of 

Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) hosted a meeting with Securities and Exchange 
Organization (SEO) Head Majid Eshqi on January 
30 to discuss the capital markets’ current issues 
and challenges. The meeting was attended by the 
members of the mentioned committee as well as the 
representatives of some of the companies active in 
the stock market. Lack of sufficient training for share-
holders, facilitating the entry of new companies into 
the stock market, offering bonds by the capital market 
instead of banks to provide fixed and working capital 
for production units, accelerating the formation of 
credit rating companies in the stock market, and tax 
exemption for undistributed dividends of companies, 

as well as pricing problems, were some of the most 
important issues pointed out by the businessmen 
and officials attending the mentioned meeting.
Government Economic Coordination Headquarters in 
its meeting in the last week of January approved five 
new resolutions for supporting the country’s stock 
market, and the directives in this regard were sent 
to relative ministries, First Vice President Mohammad 
Mokhber announced at the time. The mentioned res-
olutions include the reduction of petrochemical feed 
prices, the reduction of interbank interest rates, the 
restriction of the sale of securities, preventing the 
increase of government mining salaries, and the in-
crease of the exchange rate of banks.

 In a meeting with Oman’s Foreign 
Minister Badr bin Hamad Albusaidi 
on Wednesday, President Ebrahim 
Raisi thanked the Sultan of Oman 
for inviting him to make an official 
visit to the country.
“Without a doubt, these interactions 
can strengthen relations between 
the two countries and be effective in 
resolving regional and international 
issues,” Raisi said. 
The president noted that the posi-
tions of the Omani government have 
been good and firm and are signifi-
cantly different from the behavior of 
some countries in the region, adding 
that Oman’s attention to Palestine 
and Yemen and other regional is-
sues is significant.
Emphasizing that the Omani govern-
ment pays attention to the security 
of the region and the larger Islamic 
world, Raisi said, “Our relations with 
Oman are good, but in the field of 
economic and trade issues there is 
room for further development and 
there are significant potentials in 
both countries that can be used to 
develop economic and trade rela-
tions.”
Ayatollah Raisi also invited the Sul-
tan of Oman to visit Tehran, empha-
sizing that Iran’s will and policy is to 
develop cooperation with friendly 
countries, especially Oman.

Raisi calls Oman’s attention to 
regional issues significant



Iran’s exports to Russia have increased 
60 percent since the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021) so far, the chairman of the 
Iran-Russia Joint Chamber of Com-
merce announced.
Hadi Tizhoosh Taban made the remarks 
in an Iran-Russia trade conference held 
at Tehran Permanent International Fair-
grounds on Tuesday.
Organized by the International Institute 
of Iran Industries Research (MPSIr-
an), the event was attended by senior 
officials from both sides including 
Tizhoosh Taban and the MPSIran Man-
aging Director Sina Sanjari.
Speaking in the meeting, Tizhoosh 
Taban underlined the significance of 
holding mutual business conferences 
between the two countries, saying: 
“Holding such conferences will result 
in the discussion of various aspects of 

trade in other countries, especially in 
Russia, from different angles.”
He added that in order to develop 
foreign trade, a roadmap should be 
drawn, saying: “To develop exports, 
infrastructure such as logistics should 
be provided, this capacity exists on the 
border of Astrakhan with Iran, so since 
[the Iranian calendar year] 1396 (ended 
in March 2018), an Iranian trade center 
was founded in the city of Astrakhan.”
This center can provide the necessary 
ground for expanding economic rela-
tions between the two countries and 
strengthen the presence of Iranian ex-
porters in Russia, Tizhoosh Taban said.
Further in the event, Sanjari, as the 
secretary of the conference, spoke 
about logistical, industrial, and political 
advantages of the two countries which 
have resulted in the growth of econom-
ic relations and the upward trend of 

mutual trade.
Elsewhere in the conference, Ahmad 
Asl Rokanabadi, an advisor to the Ira-
nian Parliament, also announced the 
establishment of foreign trade centers 
in other countries and said that the par-
liament and the Trade Promotion Or-
ganization (TPO) have discussed and 
finalized the plan for establishing 195 
trade centers in destination markets.
Referring to the development of pet-
rochemical exports, Roknabadi said: 
“According to available statistics, 
Russia has raw materials for the pro-
duction of petrochemical products, 
but its demand is always higher than 
production. Therefore, the country im-
ports $30 billion worth of petrochem-
ical products annually, and to make 
the most of this opportunity incentives 
should be provided for investors in this 
field.”

9 Best Things to Do & Places to Visit in Isfahan

Lee Child’s “Make Me” published in Persian
A Persian translation of “Make Me” 
by the British author of thriller novels 
Lee Child has been published by Ket-
absara-ye Tandis in Tehran. Moham-
mad Abbasabadi is the translator 
of the book first published in 2015, 
which is a novel from Child’s Jack 
Reacher series.
“Why is this town called Mother’s 
Rest?” That’s all Reacher wants 

to know. But no one will tell him. 
It’s a tiny place hidden in a thou-
sand square miles of wheat fields, 
with a railroad station, and sullen 
and watchful people, and a worried 
woman named Michelle Chang, who 
mistakes him for someone else: her 
missing partner in a private investi-
gation she thinks must have started 
small and then turned lethal.
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By: PARISA JAMADI
Source: : https://www.tripzil-
la.com/things-to-do-places-
visit-isfahan-iran/73459
There is an old Persian saying that 
goes, “Isfahan nesf-e jahan”, which 
means that Isfahan is half the world. 
Isfahan is undoubtedly one of the most 
beautiful places in Iran and even in the 
world. In this article, we will introduce 
you to the sights of Isfahan, half of the 
world.
1. Wander all the corners of Naqsh-e-
Jahan Square
A massive public space in the centre of 
Isfahan, Naqsh-e-Jahan Square, also 
known as Imam Square, is a fine exam-
ple of the architectural gems built dur-
ing the Safavid empire. Tourists con-
gregate at this UNESCO World Heritage 
Site to see it with their own eyes before 
zooming it to the attractions that flank 
each side of the square: Sheikh Lot-
follah Mosque, Ali Qapu Palace, Shah 
Mosque and the Qeysarie Gate, which is 
the main portal to the bazaar of Isfahan. 
Don’t rush in and out of Naqsh-e-Jahan 
Square. Instead, slow things down and 
have a seat on the grassy lawn where 
you’ll find locals having picnics with 
their friends or families. You’ll hear the 
sounds of laughter and children playing, 
and the clear jingle of the horse-drawn 
carriages that take tourists around the 
square. 
2. Go shopping at the Grand Bazaar of 
Isfahan
Walk the circumference of Naqsh-e-
Jahan Square through the bazaar and 
then from the Qeysarie Gate, disappear 
into the labyrinth that is the Grand Ba-
zaar of Isfahan. Underneath its arched 
ceilings and domes you’ll find handi-
crafts, carpets, spices, clothes, and so 
much more. This covered bazaar, which 

was originally constructed in the 11th 
century, stretches all the way to Jameh 
Mosque.
3. Walk through time in Jameh Mosque
During my visit to Jameh Mosque, I had 
the sense of walking through time – and 
quite rightfully so, as this mosque un-
derwent gradual changes from the 8th 
century to the end of the 20th centu-
ry. Given the nature of its construc-
tion, with additions and remodelling 
throughout different dynasties, the 
mosque has varied styles in different 
areas. The result is a unique concoction 
of Iranian architecture under one roof 
– or rather, under four “iwans” (prayer 
halls). 
4. Pop by Majlesi Tomb

At the northwest of Jameh Mosque is 
Majlesi Tomb, a mausoleum dedicated 
to Mohammad-Baqer Majlesi, a re-
nowned and influential Twelver Shi’a 
cleric during the Safavid Era. He is most 
well-known for his compilation of an 
encyclopedia of Hadiths (records detail-
ing the life of the Islamic prophet Mu-
hammad and the twelve Imams) that 
amounts to 110 volumes. During my 
visit on a Friday afternoon, the mauso-
leum was filled with chador-clad wom-
en, some sitting on the ground reading 
religious texts and others surrounding 
the tomb to put their hands on it. 
5. Feel like royalty in Chehel Sotoun 
Palace
A stone’s throw away from Naqsh-e-

Jahan Square is Chehel Sotoun Palace, 
which has been graced by royals and 
dignitaries since the 1600s. Built by 
Shah Abbas II as a site for entertainment 
and for receiving important guests, 
Chehel Sotoun Palace is recognisable 
by its 20 slender wooden columns that 
support the entrance pavilion. Its name 
which means “40 columns” is inspired 
by the number of columns seen when 
the pavilion is reflected on the long pool 
in front of it. 
6. Dangle your feet off Siosepol
From Chehel Sotoun Palace, walk south 
down Chahar Bagh e Abbasi Street and 
you’ll eventually reach Siosepol. While 
the bridge spans the Zayandeh River, 
more often than not these days the riv-

erbed will be dry due to a combination 
of drought and water extraction. The 
double-storey Siosepol has 33 arches 
which you can sit under and dangle 
your feet. And when the river is dry, it’s 
safe to explore the lower level too. 
7. Hear locals singing at Khaju Bridge
Along the same stretch of river lies Kha-
ju Bridge, another fascinating structure 
that’s built during the reign of Shah 
Abbas II. In the centre of the bridge, 
there’s a pavilion where the King him-
self once sat to enjoy the views. Similar 
to Siosepol, this bridge has two floors. 
If you’re lucky during your visit, you’ll 
chance across locals singing or recit-
ing poetry under the bridge, creating a 
magical atmosphere. 
8. Explore the Jolfa area
The Armenian quarter of Isfahan is 
known as Jolfa and it is on the other 
side of the Zayandeh River from where 
Naqsh-e-Jahan Square is. This area, 
which saw settlement in 1606 under 
the directions of Shah Abbas I, offers 
a tiny glimpse into the diversity in Iran. 
Walking around the neighbourhood will 
bring you to old Armenian churches, 
old houses and quaint cafes. 
9. Marvel at the Vank Church
The Vank Church which sits at the cen-
tre of the Jolfa area inspires a sense of 
wonder with its vivid frescoes and mu-
rals depicting biblical stories. Though 
modest from the outside, it is thor-
oughly breathtaking from the inside. 
Pictures and patterns cover every inch 
of the church and your camera lens 
won’t be able to capture the grandeur 
of it… unless if you have a 360-degree 
camera, that is.

Makhunik: Village 
of Lilliputians in 
Iran
Makhunik is a unique village in 
a remote corner in Iran’s South 
Khorasan Province which dates 
back to hundreds of years ago. 
This mysterious village, com-
monly known as the land of 
Lilliputians, is one of the seven 
amazing world’s villages for its 
remarkable architecture, itto.org 
reported.
It is located in Doreh rural district 
of Sarbisheh County, South Kho-
rasan Province, near the Iran-Af-
ghanistan border. Makhunik is 
known as Liliput land because of 
its dwarf residents and the tales 
around them; people who have 
Afghan roots and migrated to the 
area several hundred years ago.
----------------------------------------------------

Iran Urges West 
to Adopt Realistic 
Approach
Talks in Vienna on reviving a 2015 
nuclear deal with Iran through re-
moving sanctions on the country 
have reached a sensitive point 
and Western countries should 
take a realistic approach to settle 
remaining matters, Iran’s foreign 
minister said on Wednesday.
“Nuclear talks in Vienna are 
reaching a sensitive and impor-
tant point,” the minister, Hussein 
Amir-Abdollahian, told a news 
conference with his Omani coun-
terpart in Tehran.
----------------------------------------------------

Iranian Girl Starts 
Brazil World Ten-
nis Tour With Vic-
tory
Iran national team player Meshka-
tozahra Safi gain a victory in her 
first game in Brazil world tennis 
tour. The 17-year-old flourishing 
tennis girl of Iran is the only rep-
resentative of Iran in Brazil world 
tennis tour.
She defeated her Brazilian rival 
Maria Carolina with overall scores 
of 2-1 in the first round in the sin-
gles category, qualifying to face 
the next rival who is from Canada. 
In the doubles category, Safi is 
going to play with an Ecuadorian 
teammate against a team from 
Switzerland and the U.S.
----------------------------------------------------

Tehran, Baghdad 
Set to Enhance En-
ergy Cooperation
Iranian Petroleum Minister Javad 
Owji has met and held talks with 
his Iraqi counterpart Ihsan Ab-
dul-Jabbar Ismail and discussed 
increasing Iran’s gas exports to 
Iraq, as well as paying Iraq’s gas 
debt to Iran. The meeting was 
held on the sidelines of GECF in 
Dha, Qatar, and the two sides also 
discussed the expansion of coop-
eration between Iran and Iraq in 
the field of energy. During his visit 
to Doha, Owji held intensive talks 
with his counterparts and signed 
a memorandum of understanding 
with Venezuela.
----------------------------------------------------

$7.7m allocated to 
unfinished tourism 
projects in north-
west Iran
Some two trillion rials ($7.7 mil-
lion) has been allocated to the 
semi-finished tourism-related 
projects in the northwestern 
province of West Azarbaijan, the 
provincial tourism chief has an-
nounced. Projects with at least 
40 percent physical progress will 
receive the budget, CHTN quoted 
Jalil Jabari as saying on Wednes-
day. 

The energy ministers of Iran, Russia, and Azerbaijan, as the region’s 
most powerful countries in the electricity industry, stressed the need 
to develop regional cooperation in the energy sector.
In a historic meeting on the sidelines of the sixth Gas Exporting Coun-
tries Forum (GECF) Summit in Qatar on Tuesday, Ali-Akbar Mehrabi-
an, Nikolay Shulginov, and Parviz Shahbazov, the energy ministers of 
Iran, Russia, and Azerbaijan, respectively exchanged views on devel-
oping regional cooperation in the field of electricity. They emphasized 
the significant impact of energy security and the energy economy 
on the development of the region. Synchronization of the electricity 
networks of the three countries was among the issues discussed 
in this meeting, regarding which the officials stressed the need to 

accelerate the completion and implementation of the study phases of 
the project and subsequently make it operational. 
During this gathering, Mehrabian announced his ministry’s readi-
ness to support and implement the mentioned project. He stressed 
that Iran considers this project important for the expansion of elec-
tricity exchanges not only with neighboring countries but also with 
countries in the region, especially Russia. Shulginov for his part 
stressed the urgency of the completion of this project so that the 
three countries’ power grids can be connected. While emphasizing 
full support for the project, Parviz also announced Azerbaijan’s read-
iness to invest in the related facilities for the optimal implementation 
of the project.

Iran, Russia,
Azerbaijan stress

expansion of energy ties

Iran’s exports to Russia rise 60%

 Iran Gas Engineering and Devel-
opment Company (IGEDC) is de-
termined to complete the projects 
for supplying gas to different parts 
of Sistan-Baluchestan province in 
the southeast of the country, the 
managing director of the company 
announced.
Reza Noshadi said besides the 
current gas-supply projects in the 
province, 666 kilometers of pipe-
lines is planned to be laid in Sis-
tan-Baluchestan so that all cities of 
the province will enjoy natural gas.
As announced by the National Ira-
nian Gas Company (NIGC)’s man-
aging director, all of the country’s 
rural and urban population will 

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

IGEDC determined to complete gas supply 
projects in Sistan-Baluchestan
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مرضیه محب رسول :   ماجرای 
دپوی خودرو در گمــرکات ایران 
پس از گذشــته بیش از پنج سال 
همچنان ماننده گره کوری الینحل 
باقی مانده اســت با قانون یک شبه 
منع واردات ماشــین های خارجی 
کلید خورد پس از آن حتی برخی 
از واردکنندگانی که ثبت سفارش 
انجــام داده بودند هم نتوانســتند 
خودروهای خود را ترخیص نمایند 
ابتدای امســال صحبت از امحا و یا 
واگذاری تعــدادی از این خودروها 
به مناطق آزاد بــود در آبان ماه اما 
با دســتور رییس جمهــور و چراغ 
سبز مجلس قرارها و شروطی برای 
ترخیص این خودروها عنوان شــد 
اما هنوز خبری از ترخیص و خالی 
شدن انبارها نشــده است عالوه بر 
سواری ها کامیون ها و خودورهای 
ســنگین و حمل و نقل بین شهری 
نیز در البالی قوانین خرق الســاعه 
گمرکــی و عدم همکاری شــبکه 
بانکی در انبارهای کمرگ دپو شده 
اساند آنهم در شرایطی که به دلیل 
فرسودگی ناوگان حمل و نقل بین 
شهری روزانه صدها نفر جان خود را 
از دست می دهند و یا خسارت های 

مالی به جا می ماند. 
سیستم ترخیص و اجازه های الزم 
برای واردات خودروهای سنگین در 
چندین نوبت اصالح شد بر اساس 
روال پیچیده واردات به خصوص در 
زمینه خودرو ســازمان های زیادی 
از جمله محیط زیست، استاندارد، 
وزارت صنایع و... در این روند دخیل 
هستند که هر یک با قوانین و دستور 
العمل های جداگانه عماًل هفت خان 
ســختی برای وارد کنندگان ایجاد 
کرده بودند اما به دلیل نیاز شــدید 
سیســتم حمل و نقل به نوســازی 
در سال هیا اخیر بســیاری از این 
موانع بر طرف و تسهیل شد از جمله 
آنگونه کــه صدر اهلل بمانا مشــاور 
سازمان راهداری در نوسازی ناوگان 
استهالک ناوگان فرسوده پیش از 
این گفته بود هــم اکنون چندین 

فرآیندی که باعث کند شدن روند 
واردات کامیون های اروپایی شــده 
بود، برطرف شده است. سازمان ملی 
استاندارد تمامی فرآیندهای خود را 
در این بخش اصالح کرده و از سوی 
دیگر هم سازمان حفاظت از محیط 
زیســت هم خدمات خود را در این 
بخش ۳ درصد کاهش داده است. اما 
ظاهراً هنوز بانک ها و سیستم های 
مجوز دهی بــرای ترخیص نهایی 
اراده الزم برای ســرعت ترخیص 
و ورود ایــن خودروها به سیســتم 
حمل و نقل را ندارد. گزارش گمرک 
نشان می دهد که حتی ۵۰ درصد 
کامیون ها ترخیص نشده است که 
در اهم موانع پیــش رو، عدم صدور 
کد رهگیری از ســوی بانک ها قرار 
دارد. به گفتــه وی این وضعیت در 
حالی اســت که در تابستان امسال 
کاالهای اساسی در بنادر دپو شده 
بود و کامیون بــرای حمل آنها کم 
داشتیم؛ ســازمان راهداری مجبور 
شــد همه کامیون ها را بسیج کند 
تا حمل کاالی غیراساسی متوقف 
شده و کامیون ها به حمل کاالهای 
اساسی اقدام کنند. بنابراین مشکل 

کمبود کامیون داریم. 
این فروماندگی سیســتم ترخیص 

خودروها حــاال صــدای مقامات 
قضایی و دولتی را هم درآورده است 
و کار به تهدید و اولتیماتوم مقامات 
به بانک ها و صاحبان کاالهای دپو 
شده رسیده است. آنگونه که معاون 
قضائی دادســتان کل کشور گفته 
است خودروهای بســیاری در در 
گمرک اصفهان انبار شــده است و 
هشــدار می دهیم که باید تا پایان 
مهلت اعالمی تمامی این خودروها 
از انبار خارج شــده باشــد. سعید 
عمرانی با اشــاره به چالش اساسی 
صنایع با بانک های عامل ابراز کرد: 
چگونگــی محاســبات بانک ها در 
ارائه تسهیالت به صاحبان صنایع و 
پس از آن برای ما مشخص نیست 
و حتی افــرادی کــه در زمینه کم 
کاری بانک هــا شــکایت کرده اند 
نیز در نهایت مجبــور به پرداخت 
هزینه می شــوند، مشخص نیست 
ایــن همه قــدرت بانک هــا از چه 
پشــتوانه ای منشــأ می گیرد. وی 
با اشــاره به ضرورت ســاماندهی 
انبارهای امــوال تملیکی اصفهان 
تصریح کرد: نگهــداری کاالها در 
انبار، بسترســاز فسادهای مالی در 
آینده اســت، خودروهای بسیاری 
در در گمرک اصفهان انبار شــده 

اســت و همگی منتظــر دریافت 
یک کد هســتند، همین جا هشدار 
می دهیــم که باید تــا پایان مهلت 
اعالمــی تمامی ایــن خودروها از 
انبارها خارج شده باشد. ماه گذشته 
هم مدیر گمــرک اصفهان در مورد 
خودروهــای ســنگین دپو شــده 
آماری را ارائه کرد بر اســاس گفته 
پزوه حدود ۴۰۰ دســتگاه کامیون 
در گمرکات اســتان وارد شده اما 
تاکنون تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ دستگاه 
از آنها ترخیــص و مابقی در انبارها 
انباشته و رسوب شــده است. وی 
افزود: بیشتر کامیون های وارداتی 
از نظر مالحظات محیط زیســتی، 
استاندارد، سال ســاخت و مسائل 
گمرکی، مشــکل ترخیص ندارند. 
وی ادامه داد: با این حال، مشکالتی 
برای این کامیون ها از طریق بانک ها 
ایجاد شده و هنوز ُکد رهگیری آن ها 
توسط بانک ها اختصاص داده نشده 
اســت. مدیرکل گمرکات اصفهان 
اظهار داشت: بااینکه این خودروها 
با ارز شــخصی وارد شده و بانک ها 
باید بسرعت آن ها را تأیید کنند اما 
هنوز اقدامی در این زمینه صورت 

نگرفته است. 
وی بــا بیان اینکه ایــن کامیون ها 

بعنوان بیشــترین کاالی رسوبی و 
انباشت شده در گمرکات اصفهان 
محسوب می شوند، تصریح کرد: در 
زمان حاضر هزینه انبارداری گمرک 
به این کامیون ها تعلــق می گیرد 
که هزینه مضاعفــی را به رانندگان 
و شرکت های حمل و نقل تحمیل 
خواهد کرد. کوهستانی پزوه تصریح 
کرد: بانک مرکزی دســتورالعملی 
را در ایــن زمینــه ارائه کــرده اما 
بانک های استان اصفهان همکاری 

الزم را ندارند.
ســنگ اندازی و تعلل در حالی در 
قضیه ترخیص خودروهای سنگین 
در اصفهان صــورت گرفته که در 
ماه های اخیر بارها مسوالن در مورد 
فرســودگی سیســتم حمل و نقل 
استان هشدار داده اند خودروهایی 
که به دلیل فرســودگی هر روز نیاز 
به قطعات و الســیتک و ســوخت 
بیشتری دارند و این هزینه ای اضافی 
بر دوش کامیون داران است. حجم 
فرســودگی ماشــین های سنگین 
در ایــران به قدری زیاد اســت که 
کارشســانان می گویند اگر دولت 
همین فردا بودجه الزم را تخصیص 
دهد زودتر از پنج ســال دیگر این 
امر محقق نخواهد شــد البته که با 
توجه به توان مالــی دولت چنین 
هزینه سنگینی عماًل به سرعت اجرا 
نخواهد در این شرایط همین تعداد 
اندک کامیون های وارد شــده هم 
نمی تواند وارد کشور شــود و از بار 
ســنگین فرســودگی این سیستم 

بکاهد
در حــال حاضر غول هــای آهنین 
فرسوده در جاده ها هم به کشته های 
سوانح جاده ای دامن زده اند، هم در 
افزایش هدررفت سوخت به دلیل 
مصرف تا دو برابری سوخت یارانه ای 
در کامیون های فرســوده نسبت به 
نوساز ســهیم اند و هم در تخریب 
جاده ها مشارکت می کنند. در این 
شــرایط کدام دلیل برای تعلل در 
ترخیص مپکامیــون ها قابل قبول 

خواهد بود؟
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مدیر سد زاینده رود گفت: افزایش ۳۲ درصدی بارندگی ها نسبت سال 
گذشته باعث رشد ورودی به سد شده است اما با این وجود تنها ۱۰ 

درصد گنجایش این سد آب دارد.
سید مجتبی موسوی نایینی با بیان اینکه میزان بارندگی ها نسبت به 
بلند مدت ۱۴ درصد کاهش داشته است، افزود: هم اینک ورودی آب 
به سد زاینده رود برابر ۲۳ و ۹ دهم و خروجی ۱۱ متر مکعب در ثانیه 
است. وی بیان داشت: هم اکنون حجم سد زاینده رود ۱۲۴.۵ میلیون 

درحالی که ظرفیت آن یک هزار و ۲۳۹ میلیون متر مکعب اســت. 
مدیر سد زاینده رود گفت: هم اکنون ۹۰ درصد حجم زاینده رود خالی 
است که با افزایش ورودی آب به ســد مشکلی برای تأمین آب شرب 
نخواهیم داشت. وی ادامه داد: تا این زمان ورودی سد کمتر از انتظار 
اســت و تأمین و پایداری آب در رودخانه زاینده رود منوط به کنترل 
مصارف است. موسوی نایینی مصرف صنایع را کمتر از چهار میلیون 
مترمکعب در ماه تخمین زد و ادامه داد: به دنبال افزایش گرمای هوا، 

شاهد افزایش مصرف آب خواهیم بود که با کنترل مصارف می توان به 
مدیریت هرچه بهتر آب و پایداری جریان دست یافت.

سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و تأمین 
کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی 
ایران، در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب بهره برداری 
شد، این ســد قوســی شــکل در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در 

شهرستان چادگان قرار دارد.

مدیر سد زاینده رود:

۹۰ درصد گنجایش 
سد زاینده رود 

خالی است

رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
گفــت:  اصفهــان  خــودرو 
مصرف کننــدگان واقعــی اگر 
قصد خرید دارند، تــا پیش از 
پایان سال خودرو موردنیاز خود 

را خریداری کنند.
حمیدرضا قنــدی در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به وضعیت 
بازار خودرو تا پایان سال، اظهار 
کرد: به طورقطع افزایش شیوع 
کرونا و شاید کاهش سفرها در 
نوروز ۱۴۰۱، بر کاهش میزان 
خریدوفروش خودرو مؤثر است.

وی افزود: از سوی دیگر هرساله 
مدل های جدیــد خودرو از اول 
اســفندماه تغییر می کند، اما تا 
این لحظه هنوز به غیر از خودرو 
هایما s۷، مــدل جدید ۱۴۰۱ 
وارد بازار نشده است و همچنان 
بســیاری مصرف کننــدگان 
منتظر مدل های جدید هستند.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
خودرو اصفهان با اشاره به رکود 
موجود در بــازار خودرو، گفت: 
تا زمانی کــه تمام اصناف ایران 
وضعیت مناسبی ندارند، مردم 
نیز برای خریــد خودرو ترغیب 
نمی شوند و شاید امروز خودرو 

در اولویت خرید مردم نیست.
وی به رکود شدید بازار خودرو 
به ویــژه در یک ماه گذشــته 
اشــاره کــرد و افــزود: در این 
مدت خودروهای گروه ســایپا 
و ایران خــودرو کاهش قیمت 

داشتند.
قندی با اشاره به اینکه کاهش 
قیمت خودرو بعد از صحبت های 
مقام معظم رهبــری و انتقاد از 
کیفیت پاییــن و قیمت باالی 
خودرو، گفت: همچنین بعد از 
اعالم دادســتانی کل کشور و 
همچنین کارشناســان خودرو 
نسبت به بررســی خودروهای 
تصادفــی، تا حــدودی قیمت 

خودرو ریزش داشته است.
وی افزود: به عنوان مثال در این 
مدت خودرو دنــای اتوماتیک 
نسبت به یک ماه گذشته حدود 
۴۰ میلیون تومان و یا پژو پارس 
تیو ۵ حدود پنج میلیون تومان 
و یا خودروهای گروهای سایپا 
بین ۲ تــا ۳ میلیــون کاهش 

قیمت داشته اند.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
خودرو اصفهــان با اشــاره به 
قیمت انواع خودرو، اظهار کرد: 
قیمت خودرو هایما S۷ پالس 
حــدود ۸۲۰ میلیــون تومان، 
دنای اتوماتیــک ۴۸۰ میلیون 
تومان، پژو پارس تیوفایو ۳۳۵ 
میلیون تومان، پژو پارس سال 
۲۷۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ دو ۲۶۳ میلیــون تومان، 
سمند داشــبورت جدید ۲۶۳ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۷ پاناروما 
۳۶۰ میلیون تومــان، کوییک 
دو رنــگ ۱۹۸ میلیون تومان، 
ساینا ۱۹۵ میلیون تومان، تیبا 
دو ۱۸۵ میلیون تومان و پراید 
مدل ۹۹ حــدود ۱۶۵ میلیون 

تومان است.
وی درباره اینکه مردم تا پایان 
ســال خودرو بخرند و یا سال 
آینده، گفت: مصرف کنندگان 
واقعی اگر قصد خریــد دارند، 
تا پیش از پایان ســال خودرو 
موردنیــاز خــود را خریداری 

کنند.
قندی با پیش بینــی وضعیت 
خودرو، اظهار کــرد: با توجه به 
وعده وزیر صمت نسبت به اینکه 
افزایش تولید خودرو، بعید است 
سال آینده زیاد، افزایش خودرو 
داشته باشیم، همچنین تا پایان 
امسال نیز دیگر افزایش قیمت 

خودرو نخواهیم داشت.

بازار

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو اصفهان:

مصرف کنندگان 
واقعی تاقبل سال 

خودرو بخرند

دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران و کنســول قرقیزستان در دیدار با 
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص نحوه گسترش همکاری این 

کشورها با اصفهان بحث و تبادل نظر نمودند.

  برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه های مختلف برای بازدید فعاالن 
اقتصادی و تجارتاجیکستان و قرقیزستان

بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به 
پتانسیل های موجود در اصفهان گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه های 
مختلف در اصفهان می توان برای بازدید فعاالن اقتصادی و تجارتاجیکستان 
و قرقیزســتان از این نمایشــگاه ها و اعزام هیئت های تجــاری ایرانی به 

کشورهای مذکوربرنامه ریزی کرد.
وی تصریح کرد: از پتانسیل کشور تاجیکستان در تولید پنبه نیزمی توان برای 
سرمایه گذاری در تولید محصوالت نساجی از طریق تشکیل کنسرسیوم و یا 

به صورت سرمایه گذاری انفرادی استفاده نمود.
ســبحانی وجود بانک اطالعاتی جامع درزمینه پتانسیل های موجود در 
تاجیکستان و قرقیزستان را در ترغیب سرمایه گذاران برای همکاری با این 

کشورها حائز اهمیت دانست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه زمینه فعالیت های اقتصادی 
تاجیکستان و قرقیزستان با اصفهان بیشتر از سایر استان های کشور است 
گفت: در زمینه صنایع تبدیلی غذایی، نســاجی و معادن می توان با این 

کشورها وارد تعامل شد.

  اشتراکات زبانی و فرهنگی ظرفیتی برای توسعه روابط تجاری 
طرفین

در ادامه معــروف جان عبدالرحمــان اف، دبیر اول ســفارت جمهوری 
تاجیکستان در ایران وجود اشــتراکات زبانی و فرهنگی میان دوکشور را 

ظرفیتی برای توسعه روابط تجاری طرفین دانست.
وی با بیان اینکه تاجیکستان در حوزه محصوالت کشاورزی به ویژه پنبه 
دارای مزیت است افزود: ما خواستار افزایش همکاری با ایران هستیم و دولت 

تاجیکستان آماده است که شرایط الزم را برای این همکاری ها فراهم کند.
معاون سفیر تاجیکستان در ایران همچنین از برپایی نمایشگاه اختصاصی 
ایران در تاجیکستان با محوریت خراسان رضوی در اسفندماه خبر داد و 
خواستار برنامه ریزی شرکت های اصفهانی برای حضور در این نمایشگاه شد.

وی با بیان اینکه احداث ۵ منطقه آزاد تجاری درتاجیکستان فرصت مغتنمی 
برای سرمایه گذاری صددرصدی سرمایه گذاران ایرانی است، تصریح کرد: 
ســرمایه گذاران می توانند هم به صورت انفرادی و هم به صورت سرمایه 
گذاری مشترک در این مناطق فعالیت کنند. وی همچنین وجود معادن 

طال، روی و زغالسنگ را از دیگر فرصت های همکاری طرفین دانست.

  اعالم آمادگی دولت قرقیزستان برای همکاری اصفهان و این 
کشور در زمینه های مختلف

همچنین ساگین بک کوچکوربایف، کنسول و رایزن اقتصادی قرقیزستان 
نیز عمده اقالم وارداتی این کشور را مربوط به محصوالت نفتی بیان کرد 
همچنین از اعالم آمادگی دولت قرقیزستان برای همکاری اصفهان و این 
کشور در زمینه های مختلف از جمله گردشــگری، پنبه خام، حبوبات و 

گوشت گوسفند خبرداد.
وی قرقیزســتان را دروازه ورود به بازار اتحادیه اوراســیا دانست و گفت: 
محصوالت تولیدی در قرقیزســتان بدون عوارض گمرکی می توانند به 

کشورهای روسیه و قزاقستان صادر شوند.
کوچکوربایف دریافت تعرفه ترجیحی تشــویقی از سوی اتحادیه اروپا به 
منظور توزیع بیش از ۶ هزار قلم کاال بدون عوارض گمرکی را نیز فرصت 
دیگری برای تجار و بازرگانان اصفهانی به ویژه در حوزه صنایع دســتی 

دانست.

  هیچگونه محدودیت سرمایه گذاری خارجی در حوزه بانکی در 
این کشورها وجود ندارد

کنسول و رایزن اقتصادی قرقیزســتان تاکید کرد هیچگونه محدودیت 
ســرمایه گذاری خارجی در حوزه بانکی در این کشــور وجود نداشته و 
شرکت های ایرانی از شرایط برابر بانک های قرقیزستانی برخوردار خواهند 
بود. وی وجود معادن طال، سنگ و مس را از دیگر ظرفیت های موجود در 
این کشور بیان کرد.کیهان عباسیان، مدیربازاریابی و امور بین الملل اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز ضمن تشریح پتانسیل های اقتصادی اصفهان وجود 
بیش از ۷۰ شهرک صنعتی، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های متعدد 
و دارا بودن مقــام اول در تولید محصوالت کشــاورزی و دامی را از جمله 

ظرفیت های موجود در اصفهان معرفی کرد.

 اقتصاد کالن

 در دیدار دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران و کنسول قرقیزستان
 با نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:

بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
اصفهان با تاجیکستان و قرقیزستان

اقتصاد استان

اولتیاتوم معاون قضائی دادستان کل کشور در مورد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک اصفهان

باز هم پای بانک ها در میان است؟

درمراسم ششمین دوره اعطای نشــان و تندیس کارآفرینی 
امین الضرب که در تاالر وحدت برگزار شد، فضل اهلل جواهری 
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و رئیس 
شورای راهبردی دفتر نمایندگی خوانسار، چادگان، فریدن، 
فریدونشهر، بوئین و میاندشت تندیس و نشان و امین الضرب 

را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان از ۵۲۰ نفر 
کارآفرینی که در این دوره از مراسم کارآفرینی امین الضرب 
شرکت کرده بودند ۸ نفر تندیس و نشان امین الضرب دریافت 
کردند که فضل اهلل جواهری بنیانگذار و احیاگر مجموعه های 

صنعتی الکتــرود یزد و صنایــع مفتولی زنجــان به عنوان 
پیشکسوت صنعت و تولیدکننده برگزیده معرفی شد.

شایان ذکر است اتاق بازرگانی هر ساله مراسمی تحت عنوان 
نشــان امین الضرب برگزار می کند که اولین جشنواره امین 
الضرب در سال ۱۳۹۵ برگزار شــد و در این سال اولین نشان 
امین الضرب توســط اتاق بازرگانی به کارآفرینان برجســته 

کشور اهدا شد.
از مهم ترین مالک های انتخاب کارآفرینان برتر در ششمین 
دوره اعطای نشان و تندیس امین الضرب، اشتغال، نوآوری، 

خوشنام بودن و عمل به مسئولیت های اجتماعی بوده است.
تندیس امین الضرب از چهار بال تشــکیل شــده که از بال 
پرندگان الهام گرفته شده اســت و در واقع به صورت نمادین 
به چهار بخش اصلی اتاق یعنی صنعت، معــدن، بازرگانی و 

کشاورزی دارد.

ششمین دوره اعطای نشان و تندیس کارآفرینی امین الضرب برگزار شد:

اهدای نشان امین الضرب به عضو اتاق بازرگانی اصفهان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشــگیری از تخلفات سازمان 
تعزیرات با بیــان این که »این قول را به مــردم می دهیم که در 
زمینه برخورد با تخلفات واحدهای صنفی جدی تر عمل کنیم و 
اگر نقصی در سامانه های ۱۳۵ وجود دارد حتماً برطرف کنیم« 
گفت: مردم اگر گزارش تخلفی بــه ما می دهند حتماً اطالعات 
کامل خود و واحد متخلف را ارائه کنند. به گزارش ایسنا، چند 
روز پیش گزارشی در خصوص اعالم تخلف واحدهای صنفی به 
سازمان تعزیرات و راه های ارتباطی مردم با این سازمان منتشر 
کردیم اما بازخوردهایی که از مخاطبان دریافت کردیم حاکی از 
این بود که سامانه های ۱۳۵ که راه ارتباطی مردم برای گزارش 
گران فروشی، کم فروشی، احتکار و اختفای کاال، عرضه خارج از 
شبکه کاال، تقلب، عدم درج قیمت و خودداری از عرضه کاال و... 
است چندان مؤثر عمل نکرده اند و برای بسیاری کارایی الزم را 
هم نداشته اند. به همین منظور علت را از یکی از معاونین سازمان 
تعزیرات جویا شــدیم. محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات در گفت وگو با 
ایسنا گفت: واقعیت امر این است که سامانه ۱۳۵ ما هم به صورت 
تلفن گویا و هم به صورت تنظیم پورتال پاسخگو و در دسترس 
اســت. مردم می توانند به ما گزارش تخلف بدهند مثاًل بگویند 
فالن مغازه در فالن خیابان گران فروشی یا کم فروشی می کند. 
همین دو شب پیش من مطلع شــدم در یکی از مراکز استان ها 

به ما گزارش کردند که گوشتی که عرضه می شود دچار مشکل 
است و بالفاصله ما هماهنگ کردیم و رئیس گشت تعزیرات به 
همراه مدیرکل دامپزشکی آن استان از آن واحد بازدید و برای 
بنده گزارش تصویری ارسال کردند که مشخص شد خوشبختانه 
مشکلی وجود نداشت و برداشت اشتباه صورت گرفته بود که در 
نهایت خود کســی که این گزارش را به ما داده بود نیز از نتیجه 
بازدید مطلع و قانع شد. گاهی متاسفانه این امکان برای ما فراهم 
نیست که نتیجه گزارش را به کسی که گزارش کرده است اعالم 
کنیم که می تواند موجب گالیه مندی مردم شود وی افزود: گاهی 
به ما اعالم شکایت می کنند مثاًل می گویند فالن کاال را از فالن 
فروشگاه خریدیم اما کاالیش نقص دارد یا گران فروخته شده. 
خب این اعالم شکایت باید حتماً در سامانه ما به همراه مشخصات 
کامل شاکی شامل کدملی و شــماره تماس و مشخصات واحد 
صنفی متخلف شامل نام و نام خانوادگی، شماره پروانه کسب یا 
حداقل محل دقیق وقوع تخلف و نوع تخلف ثبت شود تا بتوانیم 
موضوع را پیگیری کنیم و فرد شاکی کد رهگیری نیز دریافت 

می کند که از طریق آن می تواند پیگیری کند که پرونده در چه 
وضعیتی قرار دارد.

اسفنانی ادامه داد: خیلی از مواردی که به ما شکایت کردند اما 
به نتیجه ختم نشده شامل مواردی است که متاسفانه نقصی در 
ارائه اطالعات وجود دارد که ما نمی توانیم آن را برطرف کنیم مثاًل 
اطالعات واحد صنفی دقیق نیست یا شماره تماسی از خودش 
به جا نگذاشته به همین خاطر پرونده در سازمان صنعت، معدن 
و تجارت بایکوت می شــود و دیگر به ما ارسال نمی شود تا ورود 
و رسیدگی کنیم لذا خواهش من این اســت که حتماً عزیزان 
اطالعات کامل بدهند و تلفن تماســی از خودش به جا بگذارند 
تا اگر نقصی وجود داشــت با آن ها تماس بگیریم و اطالعات را 
کامل کنیم و ما نیز این قول را به مردم می دهیم که در این زمینه 
جدی تر عمل کنیم و اگر نقصی در سامانه های ۱۳۵ وجود دارد 
حتماً برطرف کنیم. مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران در پایان 
گفت: همه کسبه طبق قانون مکلف هستند پروانه کسب خود را 
به نحوی در مغازه نصب کنند که در معرض دید مشتری باشد 
و به همین دلیل مردم باید بتوانند نام و نام خانوادگی و شــماره 
پروانه کسب را ببینند و اگر واحد صنفی این کار را انجام ندهد 
نیز مرتکب تخلف شده و همین مورد را نیز مردم می توانند به ما 
گزارش کنند. اگر هم برای مردم به هردلیلی مقدور نبود که این 
اطالعات را بدهند حداقل دیگر آدرس دقیق را به ما اعالم کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات:

برخورد با تخلفات واحدهای صنفی 
جدی تر می شود



رئیس واحد سیاست گذاری دیجیتال اتحادیه اروپا 
گفت: برخی از غول های فنــاوری ایاالت متحده 
ترجیح می دهند بــه جای پیــروی از قوانین ضد 

انحصار، جریمه بپردازند.
»مارگارت وستاگر« به عنوان مثال به شرکت اپل 
اشــاره کرد که در نبرد با مقامات رگوالتوری هلند 
ترجیح داده به جای رعایــت قانون جریمه نقدی 

بپردازد.
وی افزود: اپــل عمداً ترجیــح داده جریمه نقدی 
پرداخت کند تا از رعایت قوانین ضد انحصار کشور 

هلند خودداری کند.
مقامات هلندی از اپل خواســته بودند اجازه دهد 

اپلیکیشن های دوست یابی در زمان ارائه خدمات 
خرید درون برنامه ای از فناوری پرداخت شرکت های 

ثالث به جای ابزار خود شرکت اپل استفاده کنند.
روز دوشنبه این غول فناوری با پنجمین جریمه ۵ 
میلیون یورویی در هلند مواجه شد و مجموع جریمه 
آن تا به امروز از سوی مقامات رگوالتوری هلند در 
مورد این موضوع به ۲۵ میلیون یورو رسیده است. 
نکته جالب این است که اپل حاضر به تغییر مواضع 

خود در این زمینه نیست.
مارگارت وســتاگر در ســخنرانی اخیــر خود در 
ایــاالت متحده، در مــورد یک بخــش کلیدی از 
سیاســت دیجیتالی اتحادیه اروپا موسوم به قانون 

بازارهای دیجیتال نیز ســخن گفت. وی گفت که 
قانون گذاران اتحادیه اروپا قصد دارند برای مقابله 
فعاالنه با رفتارهای توهین آمیز پلتفرم های مسلط و 
بازگرداندن انصاف به بازارهای دیجیتال تالش کنند.

وستاگر هشــدار داد: بعضی پلتفرم ها ممکن است 
وسوسه شوند که برای مدتی با ما بازی کنند یا قوانین 
را دور بزنند. رفتار اپل در هلند در این روزها ممکن 
است یک نمونه از این رفتار باشد. اپل اساساً ترجیح 
می دهد، به جای پیروی از تصمیم اداره رقابت هلند 
در مورد شرایط و ضوابط برای دسترسی اشخاص 
ثالث به اپ استور خود، جریمه های دوره ای بپردازد 

و ما به این موضوع خواهیم پرداخت.
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معاون رییس جمهو و رئیس سازمان 
انرژی اتمی اسالمی با بیان اینکه برق 
هســته ای به عنــوان پایدارترین و با 
کیفیت ترین برق از بخش های مغفول 
مانده اســت، گفت: در سال های اخیر 
هدف گذاری کمی بــرای تولید برق 

هسته ای شده است.
محمد اســالمی در نهمین یــادواره 
۲۱۰ شــهید هیات بنی فاطمه )س( 
اصفهان، گفت: امروز به اعتراف دوست 
و دشمن جمهوری اسالمی در باال نقطه 
اقتدار قرار گرفت.وی بــا بیان اینکه 
برق هسته ای به عنوان پایدارترین و با 
کیفیت ترین برق از بخش های مغفول 
مانده است، اضافه کرد: برق هسته ای 
جریانی پایدار و تجدیدپذیر اســت و 
مورد نیاز کشور در بخش های توسعه ای 
خود است و الزم است کشور در راستای 
برنامه های توســعه ای و برون رفت از 
مشکالت برق آبی و سوخت مازوت که 
موجب آلودگی است، از این انرژی پاک 

استفاده کند.
معاون رییس جمهو و رئیس سازمان 
انرژی اتمی اسالمی ادامه داد: در همین 
راستا هدف گذاری کمی در تولید برق 
هسته ای در راستای عمل به دستورات 
رهبر معظم انقالب که در تبریز بر توجه 
به برق هسته ای تاکید کردند، صورت 
گرفته و با بهره گیری از ظرفیت های 

ملی تحقق آن دنبال خواهد شد.
اســالمی اظهار کرد: پرتودهی برای 
آفت زدایــی مانــدگاری محصوالت 
کشاورزی و غذایی از دیگر بخش هایی 
است که باید توسعه یابد زیرا می تواند بر 
اقتصاد کشاورزی و خانوار تأثیر مثبت 
داشته باشد ولذا هدف گذاری در این 
خصوص شده اســت و برای اولین بار 
برنامه ریزی شــده و بهره برداری قرار 

خواهیم داد.وی همچنین یادآور شد: 
به رغم مشکالت و سختی ها ولی مردم 
با بصیرت مدرک عمیق مردم ایستادند 
و این انقالب را به این جایگاه رساندند 
و این جایگاه وقتی به انقالب از بیرون 

نگریسته، بیشتر ملموس می شود.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی به 
توطئه های دشــمنان اســالم علیه 
انقالب در ســال های پــس از انقالب 
اشــاره و اظهار کرد: تحمیل جنگ با 
هدف سرنگون کردن نظام اسالمی بود.

وی تصریح کرد: سال ۸۱ خانم البرایت 
از طرح خاورمیانه بزرگ رونمایی کرد 
و بر اســاس این طرح تالش کردند از 
مدیترانه تا اقیانوس هند، کشورهای 
کوچک درگیر با هم بوجود آورند و با 
بهره گیری از عوامل خود اهداف و منابع 
خود و رژیم صهیونیستی را تأمین کنند 
تا جایی که کنگــره آمریکا با وقاحت 

عراق را به سه کشور تقسیم کرد.
وی اضافه کــرد: این منطقــه دارای 
جایگاه ژیوپلتیکی است زیرا بیشتر ۶۰ 
درصد جمعیت و ۶۰ درصد منابع در 
این منطقه است.رئیس سازمان انرژی 
اتمی افــزود: داعش یکی از جلوه های 
این طرح بــود و برنامــه ریزی های 
گسترده ای شــده بود تا از این طریق 
طرح خاورمیانه بزرگ محقق شــود.

وی گفت: این ایران بــود که با اتکا به 
خداوند، هدایت های رهبر معظم انقالب 
و سرپنجه شهید سلیمانی ایستاد و با 
استفاده از همه مهارت ها توانست این 
طرح ها را به شکست کشاند.اسالمی 

اضافه کرد: ایران اسالمی به واسطه این 
روحیه و هدف استکبارستیزی خود 
و اینکه می خواهد مســتقل باشد در 
طول سال های پس از انقالب همواره 
در تحریم بوده اســت و کوچکترین 
امکانات به ایران داده نمی شود ولی در 

این شرایط پایداری کردیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: عمق 
راهبردی نظام اسالمی امروز مرهون 
خون شــهدا و فــداکاری ایثارگران و 
خانواده های آنها استوی با بیان اینکه 
قدرت سیاسی تأثیر گذار نیازمند دو 
بال قدرت نظامــی و قدرت اقتصادی 
اســت، ادامه داد: حوزه فناوری های 
پیشرفته خط قرمز آمریکایی ها است و 

حتی اقالم پیشرفته را حتی به دوستان 
و هم پیمانان خود نمی دهند چه رسد 
به جمهوری اسالمی ایران که اهداف 
مستقل دارد و تنها به فکر منافع خود 
است.اســالمی تصریح کرد: استکبار 
نظریه پیشتازی برای پیشوایی را با تمام 
ابزارها از طریق دیپلماسی و زور دنبال 
می کنند.وی اضافه کرد: امروز آمریکا 
روبه افول است چون به برکت انقالب 
اسالمی همینه غرب شکسته شد و به 
واسطه سیلی که نیروهای نظامی ایران 
خوردن در ســال های اخیر از گزینه 

نظامی روی نیز سختی نمی گویند.
رئیس سازمان انرژی هسته ای افزود: 
سیاست تحریم برای اضمحالل کشور 

است تا مسیرهای رسمی معامالت را 
به مسیرهای غیر رسمی تغییر دهند 
و زمینه هایی فســاد را فراهم کنند. 
یکی از اهداف فشــار از طریق تحریم 
با هدف مقبولیت زدایی و گســترش 
فساد و بدبینی کردن مردم نسبت به 
مسووالن است.وی اظهار کرد: دشمن 
تالش می کنــد مقبولیت نظــام را از 
طریق تحریم و نفوذ نیروهای خود در 
بخش های نظام با هدف از بین بردن 
مسیر درســت دنبال کند و متاسفانه 

در این زمینه تا حدی نیز موفق شدند.

    جنگ اقتصادی علیه ایران
اسالمی تصریح کرد: جنگ اقتصادی 

بــا ســخت ترین و پیچیده تریــن 
وطاقت فرساتربن نحو علیه جمهوری 
اســالمی ایران اعمــال کردند و تمام 
شــرکت هایی که قدرت تأثیرگذاری 

داشتند را تحریم کردند.
وی اضافه کرد: یکی از مسووالن هند به 
من می گفت آمریکایی ها به ما اعتراض 
می کنند که چرا حقــوق کارمندان 
سفارتخانه خود در ایران را از طریق دالر 
پرداخت می کنید زیرا حتی یک دالر 

نباید وارد ایران شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: بیانیه 
جنگ اقتصادی را ســال ۹۶ منتشر 
کردند و به صراحت اعالم کردند اگرچه 
از طریق ســایبری و نظامی بر ایران 
برتری داریم ولی برای پیروزی بر ایران 

جنگ اقتصادی را دنبال می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: جنگ اقتصادی 
را شروع کردند و یک شبه ۴۰ درصد 
ارزش پول ملی را کاهش دادند و معتقد 
بودند با چند ضربــه دیگر به پول ملی 
می توانند جمهوری اســالمی ایران را 
ساقط کنند ولی متاسفانه برخی توجه 
نداشــتند در حالی که حراست از پول 
هم بر مســووالن و هم مردم ملی یک 

ضرورت است.
رییس سازمان انرژی هسته ای گفت: 
الزم بود سیاســت هایی اعمال شود 
تا ارزش پول ملــی کاهش پیدا نکند 
زیرا حراست از ارزش پول ملی مانند 
حراست از سرزمین است و امروز هم 
هر حرکتی می شــود باید دقت کنیم 
که مبادا اقدامی شود که به پول ملی 

ضربه بخورد.
اسالمی با اشــاره به توانمندی های و 
ظرفیت های نظام اســالمی تصریح 
کرد: باید به قدرت اقتصادی پیشــرو 
تبدیل شــویم و الزم است جغرافیای 
اقتصادی از جغرافیای سرزمینی بیشتر 
شود. اقتصاد ایران با اشتغال در دولت 
امکان پذیر نیست.اسالمی ادامه داد: 
تقویت اقتصاد با ســرمایه گذاری در 
بخش های مختلف امکان پذیر است 
کــه می تواند قدرت تولیــد و تجارت 
را گســترش دهد و موجب تســهیل 
مسیر پیشــرفت کشور شــود.وی با 
بیان اینکه ۴۷ سال از عضویت ایران در 
آژانس انرژی هسته ایمی گذرد افزود: 
به رغم امضا اســناد و تعهدات آژانس 
در خصوص منع گســترش ســالح 
هسته ای و سخت ترین و گسترده ترین 
نظارت های آژانس به ما تهمت می زنند 
که به دنبال دستیابی به سالح هسته ای 
هستید.معاون رییس جمهور ادامه داد: 
به رغم اینکه مفــاد برخی قانون های 
آژانس بر حمایت از کشورها عضو در راه 
دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای 
داللت دارد، ولی نه تنها از ایران هیچ 
حمایتی نشــد بلکه هر روز در مسیر 
پیشرفت این مردم مانع تراشی می شود.

وی تصریح کرد: در عین حال به لطف 
الهی و هدایت ها و حمایت های بی دریغ 
رهبر معظم انقالب امروز دارای صنعت 
هسته ای فاخر هستیم و باید در همه 
ابعاد توســعه یابد ولی برخی مغفول 

مانده است.
نهمین یــادواره ۲۱۰ شــهید هیات 
بنی فاطمه )س( اصفهــان با حضور 
خانواده شهدا و ایثارگران، هیات های 
مذهبی اصفهان و مسووالن استان در 

حسینیه بنی فاطمه )س( برگزار شد.

رئیس سازمان انرژی هسته ای در نهمین یادواره ۲۱۰ شهید هیات بنی فاطمه )س( اصفهان:

هدف گذاری برای تولید برق هسته ای اندک است

رئیس سیاستگذاری دیجیتال اتحادیه اروپا:

غول های فناوری 
آمریکا جریمه را به 

تبعیت از قانون ترجیح 
می دهند

نماینده مردم نجف آباد درمجلس 
شــورای اســالمی گفــت: برای 
رســیدن بــه تعــادل در مصرف 
گاز بــه راهکارهــای اجتماعی و 
فرهنگی نیــاز داریم کــه دراین 
زمینه شــرکت های دانش بنیان 
می توانند درفرهنگ سازی نقش 
موثری داشته باشــند. ابوالفضل 
ابوترابــی دراصفهان با اشــاره به 
عــدم اجرایی قانون هــوای پاک 
ومازوت ســوزی دراصفهان اظهار 
داشت: دولت قبل با ترک فعل ها 
مســبب این وضع موجود است و 
وزیر نفت پیشین در خصوص انرژی 
گاز اقدام مثبتی انجــام نداده که 
حتی در روابــط بین المللی مانند 
کشور قزاقستان برای تبادل انرژی 
و گاز دچار مشکل شدیم. وی افزود: 
با اســتمرار دولت قبل همراه بی 
تدبیری ها و ترک فعل ها نه تنها با 
کمبود گاز مواجــه بودیم بلکه در 
تابستان کمبود برق هم داشتیم که 
دشمن دقیقاً دنبال همین موضوع و 
نارضایتی هاست اما با درایت دولت 
فعلی و دیپلماسی صحیح و واردات 
گاز، این مشــکالت کاهش یافته 

است. 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس خبر داد:

تعادل در مصرف گاز به 
کمک دانش بنیان ها

خبر اول
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در دیــدار مدیرعامــل ایرانســل بــا 
شــهردار بندرعبــاس، دو طــرف بر 
گسترش همکاری ها در زمینهٔ توسعهٔ 
زیرساخت های شــهر هوشمند در این 
شــهر، تأکید کردند. بیژن عباسی آرند 
مدیرعامل ایرانســل، در جریان ســفر 
خود به اســتان هرمزگان، عصر امروز 
سه شنبه ۳ اســفند ۱۴۰۰، با مهندس 
مهدی نوبانی شهردار و نیز آقایان یعقوب 
دبیری نژاد، عیسی عباسی، حجت االسالم 
عبدالرضا حیدری سراجی و خانم فریده 
عامری از اعضای شورای اسالمی شهر 
بندرعباس، دیــدار و گفت وگو کرد. در 
این دیدار، مدیرعامل ایرانســل با اشاره 
به تجربه های عملــی و توانمندی های 
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران 
در توسعهٔ زیرساخت های شهر هوشمند 
در نقاط مختلف ایران، بندرعباس را یکی 
از شــهرهای دارای ظرفیت قابل توجه 
برای توسعهٔ این زیرساخت ها برشمرد 
و از آمادگی ایرانسل برای مشارکت در 

اجرای آن خبر داد.
عباسی آرند همچنین با اشاره به خدمات 
و راهکارهای ایرانســل برای سازمان ها 
و شرکت ها، از جمله خدمات مدیریت 
ناوگان حمل ونقل، خدمات بی سیم واکه، 
شبکه های امن اختصاصی، خدمات ابری، 
خدمات مرکز داده و… اعالم آمادگی کرد 
تا این خدمات، به مجموعهٔ شــهرداری 
و شورای شــهر بندرعباس، ارائه شود. 
شهردار بندرعباس نیز در این دیدار، با 
استقبال از موارد مطرح شده، از آمادگی 
شــهرداری برای همکاری حداکثری با 
ایرانســل برای اجرای زیرساخت های 
شهر هوشــمند در بندرعباس خبر داد 
و خواستار گسترش تعامالت فی مابین 

شد.
اعضای شورای شــهر بندرعباس نیز، با 
تأکید بر لزوم توســعهٔ هر چه سریعتر 
زیرســاخت های شــهر هوشــمند 
درمرکزاســتان هرمزگان، خواســتار 
هم افزایی و گســترش تعامل ایرانسل 
و شــهرداری بندرعباس برای اجرای 
این پــروژه شــدند. هوشمندســازی 
خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی 
امــروز، در مدیریــت منابــع و انرژی 
و ارائٔه خدمات شــهری نوین است. به 
کارگیری راهکارهای شــهر هوشمند، 
نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات 
ناشی از تخریب محیط زیست و تغییرات 
آب وهوایی دارد و یکی از مشــوق های 
اصلی جامعهٔ جهانی برای هوشمندسازی 
دستگاه ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت 
اشیا بوده و انگیزه دولت ها برای حرکت 
به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان 
کــرده اســت. راهکارهــای مبتنی بر 
اینترنت اشــیا،  همچون پایش آب، هوا 
و خاک مناطق شهری و کنترل میزان 
آالینده های شــهری و صنعتی کمک 
شــایانی به پاکســازی محیط زیست 
خواهند کرد. در این زمینه، شــهرهای 
هوشمند توانسته اند تا ۲۰ درصد از تولید 

گازهای گلخانه ای خود بکاهند.
مشکالت حمل و نقل و ترافیک شهری 
نیز از دیگر دغدغه هــای پیش آمده بر 
اثر افزایش جمعیت شهرهاســت که با 
مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک 
در شــهرهای هوشــمند مورد توجه 
قرار گرفته است. اســتخراج الگوهای 
ترافیکی، تشخیص لحظه ای حوادث و 
تصادفات، پیش بینــی تغییرات الگوی 
ترافیکی و… همگی از کارکردهای این 
سامانه محسوب می شــوند. در همین 
راستا، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، تاکنون توانســته است 
پروژه های متعــدد مرتبط با فیبرنوری 
و توسعهٔ خدمات شــهر هوشمند را در 
شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، 
اهواز، انزلی، آمــل، اراک، ارومیه، کرج، 
سنندج، قزوین، خرم آباد، زنجان، اردبیل، 
ســاری، بوشــهر، دزفول و اندیمشک، 

طراحی و یا اجرا کند.

چرخش اساسی در اقتصاد رخ داده است یا خیر؟!

جراحی بزرگ اقتصادی اثر ترمیمی و تحولی دارد 

یک جامعه شناس گفت: نادیده گرفتن اقبال مردمی در تصویب یک قانون هزینه های اجرای آن قانون را افزایش خواهد داد و 
چون میزان هنجارشکنی و تخطی از آن باال خواهد رفت در نتیجه حجم فعالیت سیستم های قضایی در کشور هم بیشتر خواهد 
شد. رضا اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره تأثیر تصویب احتمالی قوانین مغایر با هنجارها و مطالبات جامعه، از بُعد حقوقی 
جامعه شناسی، اظهار کرد: قوانینی در جامعه از قدرت و پشتوانه اجرایی باالتری برخوردار هستند که مورد قبول افکار عمومی 

و مجموعه افرادی قرار گیرند که باید آن قوانین را مبنای رفتاری خود قرار دهند.
وی افزود: اگر عرفیات اجتماعی با قوانینی که توسط سیستم رسمی قانون گذاری وضع شده منافات داشته باشد، میزان تخلف 
از این قوانین باال رفته و احتمال رعایت آن در عمل به شدت کاهش خواهد داشت. این جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشاره 
به بُعد جامعه شناختی مسئله، خاطرنشان کرد: ذهنیت ها، باورها و اندیشه هایی که در ذهنیت جمعی جامعه وجود دارد جزء 
مهم ترین هنجارهای رسمی یک جامعه محسوب می شود که اگر توسط سیستم های رسمی قدرت در کشور نادیده گرفته شود، 

باعث گسترش شکاف بین فرهنگ و هنجارهای رسمی و فرهنگ و هنجارهای غیررسمی خواهد شد.

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه:

توجه به اقبال عمومی در مصوبات قانونی یک الزام است
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مدیرعامل ایرانسل با شهردار بندرعباس دیدارکردند:

همکاری در زمینهٔ توسعٔه 
زیرساخت های شهر 

هوشمند

 دولت ســیزدهم به درستی 
قدم در مســیری گذاشته که 
شــاید بتــوان آن را جراحی 
بــزرگ اقتصــادی نامید و 
امیدوار بود حداقل در میان 
مدت شاهد تغییرات اساسی 
مختلــف  بخش هــای  در 

اقتصادی باشیم.
به گزارش ایِبنــا، چند ماه از 
آغاز به کار دولت سیزدهم 
می گذرد و شــرایط به 
گونه ای تغییــر کرده 
است که گویی جراحی 
بــزرگ در راه اســت. 
مســئوالن از تغییر و 
می گویند  تحوالت 
و رئیــس دولــت 
نیز بر مهار تورم 
دســتاورد  و 
مهــم عــدم 
اســتقراض 
بانــک  از 
ی  کــز مر
تاکید دارد. 
اقتصــاد 
ایران با 

اصالح چنــد شــاخص کالن 
اقتصــادی می تواند رشــد کند 
که مهم ترین آنها تورم، افزایش 

تولید و توسعه صادرات است.
با این ۳ مولفه و تحول اساســی 
در عملکردها می توان شــرایط 
به را گونه ای تغییر داد که شاهد 
احیــای اقتصاد از ایــن حالت 
بیمارگونه باشــیم و بتوانیم به 
نقطه ثبات برســیم. از ســوی 
دیگر ، معضل همیشگی اقتصاد 
ایران یعنی کســری بودجه نیز 
یکی از مســائل مهمی است که 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ شــاهد 
کاهش کســری تراز عملیاتی از 
۴۶۴  هزار میلیارد تومان به ۳۰۰  
هزار میلیارد تومان هستیم که 
می تواند میزان کســری بودجه 
و نااطمینانی در فضای اقتصاد را 
کاهش دهد. این در حالی است 
که به گفته کارشناســان، ریشه 
تورم هم در کسری بودجه است 
و زمانی که دولــت بودجه را با 
کسری می بندد فشار به سیستم 
بانکی و بانــک مرکزی می آورد 
که خود موجب بروز آسیب های 

دیگر خواهد شد. 
مهار تــورم در حــال حاضر به 
یکی از مهم تریــن اولویت های 
دولت بدل شــده به بــه نحوی 
که همین ماه، نقشه راه ۲ سال 
آتی برای رونــق تولید همزمان 
با کاهش تورم با عنوان »نقشــه 

راه رشــد غیرتورمی« از سوی 
وزارت اقتصاد منتشر شد. دولت 
همچنین بر عدم اســتقراض از 
بانک مرکزی به عنوان مهم ترین 
عامل در ایجاد تــورم، تاکید و 
تمرکز ویژه دارد که بنابر پیش 
بینی ها و همچنیــن اظهار نظر 
اخیر سید مســعود میر کاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
تورم در ســال آینــده کاهش 
خواهد یافت. میرکاظمی در این 
باره گفت: روند کاهشی تورم را 
امسال شروع کردیم و در مهر ماه 
چهار و نیم واحد درصد کاهش 
تورم نقطه ای داشتیم و در آبان 
هم سه و نیم واحد درصد کاهش 
تورم نقطه ای داشــتیم و همین 
روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال 
آینده این هــدف را مطمئن تر 

مدیریت خواهیم کرد. 
موضوع مهم و تاثیرگذار بعدی 
در اقتصاد کشــور، صــادرات 
غیرنفتی است که می تواند حتی 
به تنهایی ســکوی پرشی برای 
رشد اقتصادی باشد. از صادرات 
غیرنفتــی به عنــوان راه نجات 
اقتصاد کشــور هم یاد می شود 
اما در این مســیر چالش هایی 
وجود دارد که در صورت اصالح 
می توان به ناجی بودن این بخش 
از اقتصاد امیدوار بــود. یکی از 
چالش های اساسی حال حاضر 
صادرکننــدگان، بازگشــت ارز 

صادراتــی و روش های مختلفی 
اســت که برای آن تعریف شده 
که در همین باره رئیس سازمان 
توســعه تجارت از تدوین نقشه 
راه این سازمان برای حمایت از 
صادرکنندگان و رفع مشکالت 
پیش روی آنها خبر داد و گفت: 
کارگــروه مشــترکی بــا بانک 
مرکزی بــرای رفع مشــکالت 
بازگشــت ارز صادراتی تشکیل 
شده است. از ســوی دیگر وزیر 
صمت نیز از نهایی شــدن طرح 
جامع تجارت تا پایان سال خبر 
داده و می گوید: با تدوین نهایی 
طــرح جامع تجــارت خارجی، 
موانع و مشــکالت صــادرات و 
واردات به ســرعت رفع خواهد 
شد و مبادالت تسهیل می شود. 

عالوه بر اینها، با رشــد صادرات 
غیرنفتــی، تولید نیــز به رونق 
نزدیک تر می شود و هم با افزایش 
در این بخش مواجه می شــویم 
و هم نرخ بیــکاری متاثر از این 
موضوع کاهــش می یابد. تمام 
این موارد مانند حلقه های یک 
زنجیر به هم متصل اند، بنابراین 
با اصالح بخشی از اینها می توان 
شــاهد تغییر و تحوالت اساسی 
در اقتصاد بود که خوشــبختانه 
به نظر می رسد دولت به درستی 
قدم در مسیر اصالحات گذاشته 
است و ما شاهد چرخش اساسی 

در اقتصاد هستیم. 

هفتمین کنفرانــس »بازی های رایانه ای؛ 
فرصت هــا و چالش ها« همزمــان با روز 
مهندس به صــورت برخط و بــا حضور 
محققانی از ایران و ۱۳ کشــور دیگر آغاز 
به کار کــرد. ایــن کنفرانــس دوروزه با 
حضور ۱۹ پژوهشــگر از ۱۳ کشور جهان 
در قالب هشت سخنرانی کلیدی، دو پنل 
تخصصی و هفت نشســت ارائه مقاالت با 
حضور متخصصانی از ایران، ژاپن، مالت، 
ســنگاپور، آمریکا، فنالند، اسکاتلند، ولز، 
نیوزلند، هلند، ایتالیا، سوئد و استرالیا و ... 

آغاز به کار کرد.
دبیــر هفتمیــن کنفرانــس بین المللی 
»بازی هــای رایانــه ای؛ فرصت هــا و 
چالش ها« در آیین افتتاحیه کنفرانس با 
بیان اینکه پژوهش در زمینه فناوری های 
سرگرم کننده تعاملی و بازی های رایانه ای 
به عنوان مهم ترین بخش آن، در سال های 
اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است، 
اظهار کرد: عــالوه بر عالقــه محققان به 
بررســی مزایا و نیز آثار زیانبار بازی های 
رایانــه ای موجــود، در ســال های اخیر 
پژوهش های هیجان انگیزی با مشــارکت 
متخصصین رشته های مختلف در زمینه 
توســعه بازی هــای رایانــه ای جدید با 
هدف درمان، آمــوزش، تبلیغات، ورزش، 

فرهنگ ســازی و ... که در یک نگاه کلی 
ســرگرمی های جدی نامیده می شــود، 
انجام گرفته اســت که مســیری نوین در 
پژوهش هــای بین رشــته ای را بــه خود 

اختصاص داده اند.
جواد راستی با اشاره به مشارکت بیش از 
۱۱۴ داور در ایــن دوره از رویداد، تصریح 
کرد: بیش از حــدود ۳۰۰ داوری بر روی 
مقاالت کنفرانس انجام و در نهایت ۱۰۱ 
مقاله دریافت شــد که ۶۷ مقاله پذیرفته 
و از این تعداد ۳۷ مقاله در نشســت های 
تخصصی به صورت آنالیــن ارائه خواهند 

شد.
وی توضیــح داد: در بیــن مقــاالت 
پذیرفته شــده، ۱۹ مقالــه از حــوزه 
روانشناسی و یادگیری، ۱۳ مقاله از حوزه 
هنر، ۱۲ مقاله از حوزه فنی و مهندســی، 
۶ مقاله در حوزه حقــوق، ۶ مقاله از حوزه 
مدیریت، ۶ مقاله از سایر حوزه های علوم 
انســانی و پنج مقاله از حوزه پزشــکی به 

چشم می خورند.
مدیر مرکــز نوآوری و صنایع ســرگرمی 
دانشــگاه اصفهان از نگاه ویــژه این دوره 
از کنفرانــس، بازی هــای رایانــه ای، بر 
رویکرد مبتنی بر شواهد خبر داد و گفت: 
آموزش کــودکان و بازی هــای رایانه ای، 

کــودکان با نیازهای خــاص و درمانگری 
دیجیتال، بازی هــای رایانه ای و مدیریت 
حوادث، کودکان، رژیم مصرف و ســواد 
بازی، اختالالت رفتاری در کودکان، نقش 
بازی های رایانه ای در یادگیری مهارت های 
اجتماعی توســط کــودکان، بازی های 
رایانــه ای و مهارت هــای خودمراقبتی، 
مهارت آمــوزی مفاهیم مالی و کســب و 
کار در بازی های رایانه ای، بررســی اثرات 

جســمی بازی های رایانه ای بر کودکان، 
حقوق کــودکان در بازی هــای رایانه ای، 
دایه گــری دیجیتال، ســالمندی شــاد، 
ســالمندان در نگاه کودکان و ... برخی از 

محورهای نگاه ویژه است.
دبیــر هفتمیــن کنفرانــس بین المللی 
»بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« 
از اختصاص پنج امتیــاز بازآموزی برای 
شــرکت کنندگان این کنفرانس خبر داد 

و گفت: از سوی ســازمان نظام مشاوره و 
روانشانسی برای کسانی که در کنفرانس 
و کارگاه ها شــرکت می کنند، پنج امتیاز 

بازآموزی در نظر گرفته می شود.
رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این برنامه با 
اشاره به اهمیت بازی های رایانه ای، اظهار 
کرد: نقطه تمایز این کنفرانس، تمرکز بر 
جنبه پژوهشی و بین المللی بودن آن است.

حسین هرسیج افزود: کارکردهای مختلفی 
برای بازی های رایانه ای مدنظر اســت که 
توجه به تفریــح این نوع بازی ها بیشــتر 
مدنظر قرار می گیــرد، درحالیکه فراتر از 
تفریح، توجه به جنبه فرهنگی اســت که 
نباید از آن غافل شــد، چراکــه به عنوان 
ابزاری نرم در مقابل هجمه های دشــمن 

می تواند مطرح باشد.
وی، با بیان ایکه بازی های رایانه ای به عنوان 
ابزاری مهم برای کــودکان می تواند مورد 
استفاده باشد، تصریح کرد: ارزش بازی های 
رایانه ای بیشتر از صدا سیما و حتی سینما 

است.
هرسیج، گفت: اکثربازی ها وارداتی هستند 
و با تولید محتوا و بازی در کشور، می توانیم 
عالوه بر حل بسیاری از معضالت محتوایی، 
فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی را بیش از 

پیش معرفی کنیم.

رئیس دانشگاه اصفهان، بازی های رایانه ای 
را به عنــوان ابزاری برای القــای برخی از 
افکار در اذهان کودکان دانســت وافزود: 
این موضوع بایــد مورد توجه باشــد و از 
آن به عنوان یکی از ابزارهــای مهم برای 
ارتقای ایران باید استفاده کنیم. به گزارش 
ایسنا، هفتمین دورهٔ کنفرانس بین المللی 
»بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« 
به صورت آنالین در تاریخ های ۵ و ۶ اسفند 
۱۴۰۰ توســط دانشــگاه اصفهان و بنیاد 
ملّی بازی های رایانه ای و به میزبانی مرکز 
نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
به عنوان بزرگ ترین قطب پژوهش، آموزش 
و کارآفرینی در این حوزهٔ اســتراتژیک و 

ثروت آفرین، برگزار می شود.
ارائه پژوهش های مبتنی بر تحلیل و تولید 
محتوا در حوزهٔ بازی های رایانه ای، توسعه 
بازی های جدی )آموزشی، درمانی، تبلیغی 
و ...(، آسیب شناســی و آینده پژوهشــی 
صنعت بازی های رایانــه ای ملّی و فراهم 
کردن بستری برای آشــنایی و هم افزایی 
و اشــتراک دانش و تجارب متخصصین 
رشته های مختلف از دانشگاه های داخل و 
خارج کشور از اهداف هفتمین کنفرانس 
بین المللی »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها 

و چالش ها« است.

هفتمین کنفرانس »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« آغاز به کار کرد:

حضور محققان ۱۳ کشور در کنفرانس 
بازی های رایانه ای اصفهان

شبکه ســیگنال رســانی زمینی صدا و ســیما برای پخش 
برنامه های رادیو و تلویزیونی در تمام نقاط کشــور، توســط 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت افتتاح و مورد بهره برداری 
قرارگرفت. مراســم بهره برداری از شبکه سراسری سیگنال 
رسانی زمینی صدا و سیما با پوشش بیش از ۹۰ درصد کشور، 
با حضور عیسی زارع پور وزیرارتباطات و پیمان جبلی رئیس 
سازمان صدا و سیما در وزارت ارتباطات، برگزارشد. این پروژه 
که با ســرمایه گذاری ۲ هزارو ۸۵۰ میلیارد ریالی ازســوی 
شرکت ارتباطات زیرســاخت به بهره برداری رسیده، از سال 
۹۲ و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
لزوم قطع وابستگی به سیگنال های ماهواره ای و استقالل در 
پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در سراسر کشورآغازشد 
و پس از اجرای فازهای مختلف، هم اکنون وارد فاز سرویس 

دهی شده اســت. فرآیند طراحی، خرید، حمل و نصب و راه 
اندازی و آزمایش و بهره برداری این شبکه در ۳۹۲ ایستگاه 
کشور و با نصب تجهیزات در کل پهنه جغرافیایی کشور اجرا 
شده است. در این مراســم حمید فتاحی مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرساخت، اجرای این پروژه را درراستای تأکیدات 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ اســتقالل در پخش 
سراسری و قطع وابســتگی به سیگنال های ماهواره های بین 
المللی، عنوان کرد که حدود ۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
برای آن انجام شد و بیش از ۹۰ درصد از پهنه جغرافیایی کشور 
را پوشش می دهد. وی با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۹۷ و 
پس از پایان عملیات و اجرای فنی پروژه، به علت برخی موانع 
اجرایی و حقوقی بین دســتگاهی متوقف شده بود، افزود: در 
آن زمان بهره برداری از این پروژه با چالش هایی مواجه شد اما 
با مکاتبات انجام شده با دفتر مقام معظم رهبری و همکاری 
سازمان برنامه و بودجه، این چالش به سرانجام رسید و موفق 
شدیم در ۶ ماهه اول امسال با تبادل قرارداد، بهره برداری از 
پروژه را آغاز کنیم. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این شبکه 
حدود ۲ ماه است که به صورت آزمایشی زیر بار رفته و امروز به 

صورت رسمی افتتاح شده است. در این مراسم رضا علیدادی 
معاون فنی سازمان صدا و سیما با اشــاره به اینکه این پروژه 
برای این سازمان نیز ۴۲ میلیون دالر هزینه دربرداشت، گفت: 
در بخش های مهمی از پروژه از توان داخلی اســتفاده شده و 
از این جهت از نظر پایداری شبکه، خیالمان راحت است. وی 
افزود: مطالعات ما نشــان می دهد که حتی کشورهایی مانند 
نروژ، اسپانیا، ایتالیا، سوئد، آلمان و اتریش نیز از همین شیوه 
فیبر برای سیگنال رسانی رادیو و تلویزیونی استفاده کردند و 
اتکایی به سیگنال های ماهواره ای نداشتند. علیدادی با اشاره 
به تحریم هایی که مانع دریافت برخی از برنامه های ورزشــی 
وقطع تصویرپخــش فوتبال از ســیگنال های ماهواره ای در 
مناطق مختلف کشور می شود، گفت: گستره سیگنال رسانی 
زمینی در ۲۶ اســتان، پایداری ســرویس را به همراه دارد و 
این شبکه، اطمینان بخشــی بهتری نسبت به سیگنال های 
ماهواره ای، ایجاد می کند. وی از وزارت ارتباطات خواست که 
پس از بهره برداری از این پروژه، همچنان جلسات هماهنگی 
بین دو سازمان ادامه یابد تا پایداری سیگنال رسانی تضمین 

شود.

با حضور وزیر ارتباطات و رئیس رسانه ملی؛

سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما 
در سراسر کشور آغاز شد
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