
2

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

 

این روزها که حمله به خودروسازان 
دراوج است. مخالف جامعه صحبت 
کردن نوعی خودکشــی است. اما 
ترجیح می دهم علی رغم تبعات 
احتمالی دراین مورد نگاه مخالف 
ارائه کنم. سوارشــدن برهیجان 
واحساسات عمومی راحت است اما 
اخالقی نیست. اول ازهمه، تردیدی 
نیســت که کیفیت خودروهای 
موجود اصاًل مطلوب نیســت. اما 
مگر فقط محصول خودروسازان 
است که بی کیفیت است؟ صادقانه 
جواب دهیم: دانشگاهی که آموزش 
بی کیفیت می دهد فرد بی مهارت و 
بی اخالق به بازار کار عرضه می کند 
آســیبش کمترازپراید اســت؟ 
داروســازی که داروی بی کیفیت 
عرضه می کند تاثیرش بر سالمتی 
بیشتر از خودروســازان نیست؟ 
نظام آموزش و پرورشی که مشتی 
حفظیات بــه ذهن دانــش آموز 
می ریزد محصــول پرافتخارتری 
نســبت بــه خودروســاز بیرون 

می دهد؟ جواب با وجدان شما.
 اقتصاد دان و استاد یار 
دانشگاه عالمه طباطبایی

2 ادامه در صفحه 
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علی سرزعیم
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

مریم یــادگاری :   با امضــای تفاهم نامه 
همکاری میان شرکت الکترومیزان اندیشه و 
مرکز کارآفرینی فناورانه نوپا، فرایند استقرار 
یک شتابدهنده صنعت مالی و سرمایه گذاری 
در این حوزه به امضای مدیران عامل دو طرف 
رســید. در حوزه صنعت نوین مالی و کاربرد 
فناوریهای نوینــی نظیــر بالکچین، هوش 
مصنوعی و … بــا وجود حضور اســتارتاپها، 
کمتر شاهد فعالیتهای موثری بوده ایم که این 
همکاری در تالش برای حمایت از فعالین این 
حوزه انجام شده است.گفتنی است:شناسایی 
نیازها، برگزاری رویدادهای مشترک، شناسایی 

تیم های توانمند و حمایت از آنها بخش های 
دیگر این تفاهم نامه می باشند.شــایان ذکر 
است :شــرکت الکترومیزان اندیشــه با برند 
تجاری نوآوران از جمله باسابقه ترین شرکتهای 
کشــور در حوزه تولید نرم افــزار های مالی-

اداری به شمار می رود. در قالب این همکاری 
از توانمندی های دانشــگاههای برتر کشور 
خصوصاً در سطح استان بهره برداری خواهد 
شد.شرکت نوافرینان پیشرو امین ازاد )نوپا(

حاصل همکاری دانشگاه ازاد استان ، صندوق 
پژوهش وفناوری استان وسازمان نظام صنفی 

رایانه ای استان است.

براساس پژوهش انجام شده در دانشگاه اصفهان، 
یک بازی رایانه ای با نام »بهگفت« طراحی شده 
که تکرار و تمرین در بستر سرگرم کننده آن انجام 
شود و عالوه بر ترغیب کودک به ادامه درمان، به 
درمانگر نیز کمک می کند تا نقاط ضعف کودک را 
دریابد و بیشتر بر روی آنها تمرکز کند. صبا فریدی، 
دانشجوی کارشناســی گروه مهندسی ژنتیک 
دانشــگاه اصفهان در پژوهشــی با عنوان »بازی 
رایانه ای بهگفت؛ بهبود اختالل تولیدی در گفتار 
درمانی کودکان« که در هفتمین دوره »کنفرانس 
بازی هــای رایانه ای؛ فرصت هــا و چالش ها« در 
دانشگاه اصفهان ارائه شد، بازی طراحی کرده که 
منجر به بهبود اختالل تولیدی در گفتار درمانی 

کودک می شــود. این پژوهشــگر در توضیح این 
پژوهش، گفت: اکثر کودکان بعد از سن ۴ سالگی 
می توانند تمام صداها را بیان کنند. در صورتی که 
کودک بعد از این سن نتواند برخی حروف را بیان 

کند، دچار اختالل گفتار است.
فریدی با بیان اینکه کودکان دارای اختالل گفتار 
به دلیل عدم ارتباط خــوب کمتر در اجتماع قرار 
می گیرند، تصریح کــرد: درمان اختالل گفتار در 
افزایش اعتماد به نفس، بهبود زندگی اجتماعی و 
جلوگیری از گوشه گیری کودک اثر مثبت دارد. وی 
ادامه داد: اختالالت تولید صدای گفتاری شامل 
اختالل تولیدی و اختالل واج شناختی است که 
شایع ترین مشــکالت گفتاری کودکان است و با 

آسیب های مختلف همراه است.
این دانشجوی دانشــگاه اصفهان گفتاردرمانی را 
مداخله ای برای بهبود گفتار کودک تعریف کرد 
و گفت: گفتاردرمانی موجب برقراری بهتر ارتباط 
کودک می شــود و عاملی برای تشــویق حضور 

کودک است.
فریدی گفت: با توجه به شرایط کرونا، افزایش نقش 
تکنولوژی و کم هزینه تر شدن روش های درمانی، 
همراهی یا جاگیزین کردن نرم افزاهای آموزشی 
درمانی بسیار مورد توجه است. به ویژه بازی های 
رایانه ای که با مکانیســم جذاب و سرگرم کننده 
نقشــی مهم در دنیای مداخالت مجازی برعهده 

گرفته اند.

فرایند استقرار یک شتابدهنده صنعت مالی با امضای تفاهم نامه

یک پژوهش انجام شده در دانشگاه اصفهان روشن کرد:

بازی »بهگفت« طراحی شده که تکرار و تمرین در بستر سرگرمی

 این روزها حمله به خودروسازان
 در اوج است، قبول؛

فقط محصول 
 خودروسازان

 بی کیفیت است!
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 خانه تکانی شهر در استقبال از نوروز ۱۴۰۱

6

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

بازار نوروز اصفهان زیر ذره بین بازرسان اصناف

گزارش

اســتانداراصفهان با بیان اینکه امــروز ارتش 
در کشــور ما با هویت دیگری تعریف می شود 
گفت: هویت امروز ارتش کشــور ما برخاسته از 
ارزش هاست و نیرویی مؤمن، مجاهد و مردمی 
است که در همه چالش های کشور از جمله سیل، 
زلزله، اپیدمی کرونا در میدان اســت. سیدرضا 
مرتضوی، در مراسم تکریم و معارفه ارشد نظامی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری افزود: ارتش امروز 
در مقابل دشــمن هم نیرویی مقتدر، کارآمد و 
شجاع است که در حوزه های مختلف مورد نیاز 
دفاع، آزموده شده و تربیت نسل را به خوبی انجام 

داده است.
وی با اشاره به اهمیت اجتناب از طاغوت و دوری 
کردن و کفر ورزیدن به طاغوت ادامه داد: امروز 
نظام استکبار و آمریکای جهانخوار، سرمنشاء 

طاغوت است.
به گفته وی، اســتکبار جهانی و دنیای غرب، 
حقوق بشر و دفاع از مردم را از دیدگاه خود تعریف 
می کنند و کشتار مردم بی گناه در لبنان، یمن و 
سوریه دیده نشــد در حالی که کشتن مردم در 
اروپا، ظلم و تجاوز به حقوق بشر تعریف می شود.

اســتانداراصفهان با بیان اینکه مــا با جنگ در 
همه کشــورها مخالفیم اظهار داشت: برخی از 
رسانه های غربی با سوء استفاده از تصاویر جنگی 
در کشورهای مختلف، حقی را باطل و باطلی را 

حق جلوه می دهند.
وی اضافه کرد: مردم دنیا نسبت به ظلم و جنایتی 
که در خاورمیانه اتفاق افتاد هیچ واکنشی نشان 
ندادند اما امروز نســبت به ظلــم و جنایت در 
اوکراین نگرانی نشان می دهند و در واقع تعریف 
ظلم و تجاوز در بین مردم جهان وابسته به نسبت 

افراد مورد ظلم واقع شده با آنها است.
فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سیدالشهدا 
)ع( نیروی زمینی سپاه نیز در این مراسم گفت: 
همه ما در هر لباس، فارغ از نام ســازمان و نهاد 

پاسدار والیت هستیم.
سردار سرتیپ پاسدار جواد استکی با بیان اینکه 
مردم ایران در هر زمانی پشتوانه نیروهای مسلح 
هستند، افزود: نیروهای مسلح باید هر خدمتی در 

توان دارند را به مردم ارائه دهند.
وی ادامه داد: امروز ارتش بعنوان یک نهاد الهی، 
والیی، مقتدر، دشمن ســتیز و آماده برای هر 
ماموریتی است که شــاهد آن ۴۸ هزار شهید 

ارتش جمهوری اسالمی است.
فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سید الشهداء 
)ع( نیروی زمینی سپاه افزود: یکی از وظایف ما 
در جهاد تبیین آن است که ارتش شاه که توان 
مقابله برابر دشمن سه روز را نداشت با ارتشی که 
هشت سال جنگید و افتخار آفرید باید برای همه 

به ویژه جوان ها معرفی شود.
سردار استکی با بیان اینکه انقالبی بودن، والیی 
بودن، اهل تحول و تغییر بودن از ویژگی های امیر 
آذرافروز است اضافه کرد: وی یکی از افتخارات 

ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند.
فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سید الشهداء 
)ع( نیــروی زمینی ســپاه گفت: اصــل نظام 
جمهوری اسالمی ایران و انقالب متعلق به مردم 
اســت و مردم پشــتوانه اصلی نیروهای مسلح 
هستند و نتیجه جنگ تحمیلی با حضور مردم 

و بسیج، تغییر یافت.
سردار اســتکی با بیان اینکه مسووالن باید هر 
خدمتی که در توان دارند به مــردم ارائه دهند 
خاطرنشــان کرد: مردم ایران در طول ۴۳ سال 
جبهه مقاومت در دنیا تشــکیل دادند و جمله 
امام )ره( که گفتند آمریکا تبل تو خالی است را 

به اثبات رساندند.
ارشد سابق نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: همواره در طول حدود ۴۰ سال 
خدمتم سرباز والیت بوده ام و تا ابد سرباز والیت 

و رهبر خواهم بود.
سرتیپ دوم امیر محسن آذر افروز با بیان اینکه 
کارهایی که در منطقه انجــام دادم برای دیدن 
نبود ادامه داد: مأموریت های ارتش برای دیده 
شدن نیست، فقط برای رضایت سلسله مراتب 

الهی و حضرت ولیعصر )عج( کافی است.
وی گفت: اقدامات خوبی در زمینه معیشــت 
کارکنان نزاجا و در رأس کارکنان ســازمانی و 
غیرسازمانی ارتش انجام شد و امروز ۹۵ درصد از 
اراضی نزاجا مستندسازی شده که نتایج خوبی 

برای کارکنان بدنبال خواهد داشت.
سرتیپ دوم آذر افروز ابراز امیدواری کرد که تا 
پایان سال و پیش از شــروع سال جدید امکان 
استفاده از ۱۲ هزار واحد مسکونی برای کارکنان 
فراهم شــود. آدر این آیین از خدمات پنج ساله 
امیر سرتیپ دوم "محســن آذرافروز " قدردانی 
و امیر سرتیپ دوم "ســیاوش میهن دوست"، 
به عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش توپخانه 
اصفهان و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه اصفهان، یــزد و چهارمحال و 

بختیاری معرفی شد.

استاندار در مراسم تکریم و معارفه ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان:

هویت ارتش در ایران برخاسته از ارزش هاست

ان
فه

 اص
بار

:اخ
بع

 من
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پدیده تلخ به نام برگشت محصول از کشورهای مقصد در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد:

آفتُکش ها، تهدیدی برای سالمت محصوالت 
کشاورزی اصفهان

یک استاد اقتصاد:

 اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی 
در میانه راه است

»غذاگردی« مقوله دیده نشده در صنعت گردشگری ایران است!

سهم ما از سفره اقتصاد گردشگری، هیچ

چهره  برتر چهره روز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی:

در گفت و گو با »مادر نمونه« وزارت نیرو 
مطرح شد؛

حدود ۹۷ درصد از بودجه مالیاتی 
تأمین شده است

صبور بودن در زمان بروز مشکالت 
ضروری است

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی گفت: امسال در ده 
ماه توانستیم حدود ۹۷ درصد بودجه 
مصوب مالیاتــی را تأمین کنیم یعنی 
عملکرد بودجه در بحث مالیات خوب 

بوده است و ...

در فرهنگ ما ایرانیان؛ مــادر نماد ایثار، 
گذشت و الگوی صبر محسوب می شود. 
نمادی که با پرورش فرزندانی شایســته 
باعث پیشرفت و ســربلندی خانواده و 
جامعه می شــود. در این میــان بانوانی 

63هستند که در...
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آگهـی مناقصـه
دهیاری کیچی در نظر دارد براساس صورتجلسه شــماره 100/17 مورخ 1400/11/18 شورای 
اسالمی روستای کیچی - نسبت به ساماندهی ورودی روستا )شامل زیرسازی - جدول گذاری 
و کانیو( با اعتباری در حدود 4.869.823.455 ریال از محل اعتبارات دهیاری از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط در این مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مدارک 
مربوطه به دهیاری کیچی واقع در روستای کیچی، خیابان صاحب الزمان، روبروی مسجد صاحب الزمان 

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

)هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

نوبت دوم



استاد حوزه با تأکید بر اینکه هر 
روز می تواند برای جامعه بشری 
بعثت باشــد، گفت: به شرطی 
که انسان مسیر توجه به خدا، 
اجتناب از ظلم و ایجاد روحیه 
محبت، بــرادری و صلح را در 
شخصیت خود پیاده کند؛ بعثت 
درس بزرگ تاریخی است که 
انبیأ برای رســاندن انسان به 

کمال و تربیت او آمده اند.
حجت االسالم مهدی گرجی، 
کارشناس دینی و استاد حوزه و 
دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اصفهان درخصوص 
روز مبعــث و کرامت هــای 
این عیــد اظهارداشــت: انبیأ 
الهی بــرای هدایت بشــر و به 
دست آوردن مســیر صحیح 
زندگی، مبعوث و به پیامبری 
برانگیخته می شــوند؛ بعثت با 
حضرت محمد )ص( به پایان 
رسیده و ایشــان پیامبر خاتَم 
و خاتِم بودند؛ خاتَم به معنای 
اشرف انبیأ الهی و خاتِم یعنی 
بعد از ایشــان دیگر پیامبری 

نخواهدآمد.
وی افزود: حضرت محمد )ص( 
آخرین فرد از سلسله انبیأ الهی 
است که برای تذکیه، تهذیب، 
تربیت، هدایت، ایجاد عدالت 
و جلــب توجه انســان به خدا 
مبعوث شدند؛ در قرآن کریم 
اهداف واالیی برای بعثت انبیأ 
ذکر شده است و هدف اساسی 
بعثت تالوت قرآن و آیات الهی، 
تذکیه بشــر، تعلیم و برقراری 

عدل و عدالت است.
گرجی خاطرنشــان کرد: انبیأ 
بــرای اینکه به درجــه بعثت 
برسند یک دوره خودسازی و 
تربیت نفس داشته اند؛ دوره ای 
که با خلوت، پرهیــز از گناه و 
ارتباط عمیق با خدا همراه بود 
که در نتیجه آن الیق دریافت 
وحی الهی بشوند؛ بعثت لطف 
پــروردگار عالم در رســیدن 
انســان به کمــال، معنویت و 

انسانیت است.
کارشناس مسائل دینی با اشاره 
به ویژگی های خــاص پیامبر 
گفت: حضرت محمد )ص( یک 
شخصیت ممتاز داشت؛ ایشان 
بســیار اهل مدارا و مناجات با 
خدا بود، کالمی دلنشین و نافذ 
و چهره ای نورانــی، جدی و با 
صالبت داشــت، به بزرگتر هر 
قومی احترام می کرد، جویای 
احوال مردم بود، جواب سالم 
کودکان را مــی داد، برای زنان 
احترام ویــژه ای قائــل بود و 
همیشه از ظلم و ستمی که بر 
ایشان وارد می شد ناراحت بود و 
می گفت که دختران چه خوب 
فرزندانــی هســتند، مهربان، 
پاکیزه، خوشبو و آماده خدمت 

به والدین.
وی در ادامه بیان کــرد: بنا به 
فرمایش حضرت علــی )ع(، 
پیغمبر هیچگاه حرف زشــت 
از دهانشــان خارج نمی شد، 
عیب جو و چاپلــوس هم نبود 
و وقتی به خانه می آمدند ســه 
برنامــه به ترتیب بــرای خدا، 
خودشــان و خانواده داشتند و 
غالباً در ساعت هایی که متعلق 
به خود ایشان بود به خواسته ها 
و مشــکالت مردم رسیدگی 
می کردند امــا زمان هایی که 
برای خدا و خانواده بود را با هیچ 
چیز دیگری عوض نمی کردند.

»مهدی بقایــی« با بیــان اینکه 
شــهری  خدمــات  معاونــت 
دســتورالعملی را بــرای آمــاده 
سازی شهر در آستانه سال جدید 
صادر نموده اســت، افزود: از همه 
شهروندان عزیز می خواهیم همراه 
با مدیریت شهری، به سهم خود در 
اجرای این طرح همگانی مشارکت 
کنند، خواه با گذاشتن یک گلدان 
گل در بالکن آپارتمــان گرفته یا 
خودداری از قرار دادن کیسه زباله 
خارج از زمان مقــرر، که همگی به 
تأمین نظافت و زیباســازی شهر 

کمک می کند.

    سیما و منظر شهری، ساماندهی 
می شود

معاون خدمات شــهری شهرداری 
اصفهــان به تشــریح خدمات این 
معاونت در اجرای طرح خانه تکانی 
در ایام اسفندماه پرداخت و گفت: 
ساماندهی ســیما و منظر شهری 
به ویژه وروردی های شــهر، رنگ 
آمیزی کلیــه المان های ســطح 
شــهر شــامل جــداول، نرده ها، 
عالیم ترافیکی و مبلمان پارک ها، 
امحای برچســب ها و آگهی های 
تبلیغاتــی غیرمجاز، پاک ســازی 
مادی هــا، جوی ها و انهــار، جمع 

آوری هرگونــه خاکروبه و امحای 
کلیه دیوارنوشته های غیرمجاز از 

جمله این اقدامات است.
او از پاکسازی رفیوژها و باغچه های 
طولی که ضایعات عمرانی و نخاله 
عمرانی داخل آنها باقی مانده است 
خبر داد و افــزود: از دیگر اقدامات 
طرح خانه تکانی می توان به جمع 
آوری نخاله هــای فاقــد صاحب و 
پیگیری جمــع آوری نخاله های 
دارای صاحــب از طــرف مالــک 
آنها، شناســایی اماکــن و عناصر 
خطرساز و رفع خطر از آنها، جمع 
آوری ویژه اقالم حجیم، کاشــت 
گل های مناسب فصل در باغچه ها 
و فالورباکس ها، هرس و فرم دهی 
اشــجار در مناطق، ســاماندهی 
و بازســازی فضاهای سطح شهر 
و ســاماندهی فضاهــای پیرامون 
مســاجد و ورودی محالت، مراکز 
تجمــع و مراکــز مــورد بازدید 

گردشگران اشاره کرد.

    شــهر مزین به گل های بهاری 
می شود

بقایی اجرای طرح های شــاخص 
و بدیــع گل کاری در باغچه هــا و 
میادین و چهارراه های سطح شهر 
و فالورباکس ها، پاکسازی انهار و 

ساماندهی فضای سبز اطراف این 
انهار را از دیگر اقدامات این معاونت 
در راستای اجرای طرح خانه تکانی 
دانســت و تصریح کرد: نظارت بر 
وضعیت ســرویس های بهداشتی 
عمومی در سطح پارک ها و معابر، 
رفع نواقص و خطــرات تجهیزات 
الکتریکی در ســطح پارک ها، رفع 
نواقص فواره ها و آبنماها در سطح 
شهر، رسیدگی به وضعیت نظافت 
و نورپردازی نمادهــا و تندیس ها 
با هماهنگی ســازمان زیباسازی، 
رسیدگی دائم به وضعیت روشنایی 
پارک ها، میادیــن و پل ها، تعمیر 
نیمکت و ادوات مبلمان شهری در 
پارک ها همچون سطل های زباله، 
رفع نواقص آبخوری ها، آذین بندی 
عمومی در سطح مناطق با همکاری 
سازمان زیباسازی و تکمیل و رفع 
نواقــص تابلوهای شــماره گذاری 
معابر از دیگر اقداماتی اســت که 
برای اجرای طــرح خانه تکانی در 

دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، رنگ آمیزی تابلو اسامی 

خیابان هــا، ترغیب شــهروندان 
برای پاکســازی نماها، بالکن ها و 
تراس منــازل و مغازه هــا، اصالح 
و ترمیــم تابلوهــای راهنمــای 
شــهری و رســیدگی به وضعیت 
سایه بان مغازه ها با همکاری واحد 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
مناطق ۱۵ گانه شماری از اقدامات 
دیگر معاونت خدمات شــهری در 

ایام پایانی سال به شمار می رود.

    کمپ ها و ســتادهای هدایت 
گردشگران زیباسازی می شوند

 معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهــان، زیباســازی کمپ ها و 
ســتادهای هدایت گردشگران را 
از دیگــر بخش های طــرح بزرگ 
خانه تکانــی دانســت و گفــت: 
همچنین جمــع آوری نخاله های 
ســاختمانی از معابر و ورودی های 
شــهر، بازگشــایی پیاده روهایی 
که به علت عملیات ســاختمانی و 
سدمعبر مسدود شده اند، پاکسازی 
زمین هــای بایــر، جمــع آوری 

ماشین های اوراقی و اسقاطی، رفع 
خطر از ســاختمان های مخروبه، 
حذف کلیــه بنرهــا، پالکارها و 
تبلیغات تاریخ گذشــته فرهنگی 
و تجــاری غیرمجــاز و مقابلــه با 
تکدی گــری در معابر بــه همت 
مامــوران پیشــگیری و نظارت بر 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان، 
از دیگر اقدامات ایــن معاونت در 

آستانه سال جدید است.

    دســتورالعمل معاونت خدمات 
شهری برای سایر حوزه های شهری

معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان از ارائه دستورالعمل هایی 
برای سایر حوزه ها خبر داد و گفت: 
ایــن معاونت برای حــوزه عمران 
دســتورالعملی را شامل رفع خطر 
در معابر و رعایت موارد ایمنی در 
کارگاه های عمرانــی، لکه گیری 
آســفالت معابر اصلــی و فرعی و 
اتمام ترمیم ترانس های حفاری در 
شرکت های خدماتی تهیه و تدوین 

نموده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 خانه تکانی شهر در استقبال از نوروز ۱۴۰۱
در آستانه سال 1401 معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان طرح 
»خانه تکانی« را از پنجم تا ۲0 اسفندماه، در بیش از ۲00 محله شهر 
اصفهان اجرا می کند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: برای اجرای طرح خانه تکانی، مجموع نیروهای 
این معاونت بسیج شده و با تجهیزات کاملی شامل بیش از 300 واحد 
خودرو نیسان، ۵۷0 واحد کامیون، ۲1۸ واحد تراکتور و مشارکت بیش 
از ۲۸00 نفر نیروی آماده به خدمت، تالش می کنند شهر را برای سال 

جدید آماده سازی کنند.
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در شــــــهر 

کارشناس دینی و استاد حوزه و دانشگاه:

هر روز می تواند 
برای جامعه بشری 

»بعثت« باشد

این روزها حمله به خودروسازان در اوج است، قبول؛

 فقط محصول خودروسازان
 بی کیفیت است!

ادامه از صفحه یک:
...   دوم، هزینه تمام شده خودروســازان باالست چون انبوهی 
از نیروی غیرالزم دارند، چون اســتخدام آنها تحت تأثیر فشار 
سیاسی بوده، چون »انتصابات فله ای« خارج از اختیار آنان بوده 

است. این تقصیر خودساز است یا ذینفعان؟
سوم، ممکن است ازخود بپرسیم چرا قبل از تحریم که واردات 
آزاد بود تعرفه ۱00 درصدی تحمیل می شد و چرا واردات این 
محصول آزادسازی نشد؟ پاسخ ساده این است که در آن زمان 
نرخ ارز سرکوب می شــد. به بیان دیگروقتی نرخ ارز پایین نگه 
داشته شود محصوالت داخلی از جمله خودرو نسبت به کاالهای 
رقیب خارجی گران در می آید. سیاست گذارچون حاضرنبود از 
سیاست پوپولیستی پایین نگه داشتن نرخ ارز دست بردارد، با 
تحمیل یک تعرفه ۱00 درصد آن را جبران کرد. ادبیات تجارت 
بین الملل به روشنی می گوید که رفاه مصرف کننده با محدود 
کردن واردات در بلندمدت کاهش می یابد اما همان ادبیات نیز 
سرکوب نرخ ارز را سیاستی برای تداوم توسعه نیافتگی معرفی 

می کند.
چهــارم، اصــاًل فــرض کنیــم کــه خودروســازان بدترین 
تولیدکنندگان کشور باشــند. ارزان نگه داشتن نرخ بنزین آیا 
تشویق خودروسازان ناکارآمد اســت یا تنبیه آنها؟ به باور من 
مجموعه خودروی بی کیفیت تنها بــا گزینه بنزین ارزان قابل 
چانه زنی و فروش است. همه جامعه نیز با این بده بستان همراه 
بوده و هســتند. فراموش نکردیم که در آبان ۱398 کســی از 
افزایش قیمت بنزین دفاع نمی کرد. به باور من تلفات جاده ای 
بیش از آنکه محصول ایمنی کم خودروها باشــد محصول این 
است که سالها یارانه دولت به جای اینکه صرف توسعه راه آهن و 
مترو شود که مسافر و بار با قطار، مترو جابجا شود صرف بنزینی 
شد که دودش به حلقمان رفت. تصور نمی کنم مرگ و میر ناشی 

از آلودگی هوا کمتر از تلفات جاده ای باشد.
پنجم، آیــا خودروســازان ما فقــط پراید تولیــد می کنند یا 
خودروهای ممتاز مثل سوزوکی، ســراتو و ماکسیما هم تولید 
می کردند اما چرا جامعه بیشــتر پرایــد را خریداری می کرد؟ 
پاسخ روشن است: چون درآمد سرانه ما ایرانیان پایین است و 
قدرت خرید محصوالت با کیفیت تر که طبعاً گرانتر هم هستند 
را نداریم. ما دوست نداریم این واقعیت را ببینیم و بپذیریم اما 
از سودای داشــتن محصوالت بهتر نیز کوتاه نمی آییم. آیا این 

دوگانگی منطقی است؟
ششــم: همه ما وقتی به نتیجه یک اقتصــاد رقابتی مبتنی بر 
نظام بازار که رفاه شهروندان است نگاه می کنیم حسرت آن را 
می خوریم اما حاضر نیســتیم به هزینه و الزامات آن تن دهیم. 
یکی از الزامات آن مداخله نکردن در امور بنگاه اســت ولی چه 
کســی اســت که از قیمت گذاری خودرو و تثبیت قیمت آن 
درشرایط تورمی کشور خوشحال نبود؟ چه کسی از اینکه برای 
فروش خودرو قرعه کشــی راه بیفتد و بیــن قیمت کارخانه و 

قیمت بازار شکاف باالیی ایجاد شود ناراحت بود؟

    اما تجویز راهبردی چیست؟
یک توافق نانوشته ای میان جامعه، دولت و صنعت خودروسازی 
منعقد شده که اکنون می بینیم نتایجش اصاًل مطلوب نیست. 
این توافق نانوشته )یا به قول بعضی ترتیبات نهادی( باعث شده 
است که بازیگران )اعم از خودروساز، دالل، خریدار و....( برود 
سراغ ماشــین کم کیفیت، پرمصرف، گران اگر می خواهیم به 
نتایج مطلوب برسیم باید این قرارداد نانوشته نامطلوب را با یک 
قرارداد صریح مطلوب جایگزین کنیم که درآن: بنگاه خودروساز 
دولتی نباشــد- صنعت رقابتی باشد- قیمت گذاری از مداخله 
دولت در امان باشــد تا راه دالالن بسته شود- صنعت بی مورد 
حمایت نشود- خودروسازســهامدارخصوصی داشته باشد که 
در تصمیمات داخلی سیاســت زده نشود- خودروساز بتواند با 
خودروسازان مهم جهان همکاری بلندمدت برقرار کند- قیمت 
بنزین به گونه ای باشــد خود به خود خودرو کم مصرف انگیزه 

آفرین باشد.
بنابراین قبل ازهمــه باید بپذیریم که محصــول خوب نتیجه 
یک فرایند خوب اســت. اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم 
باید سلســله تصمیمات درست اما ســختی بگیریم. میانبری 
وجود ندارد که ازتصمیمات آســان وغلط بشود به نتایج خوب 
رســید. میانبرطلبی را کنار بگذاریم. ســال ها میانبر زدیم و 
 برگشتیم همان نقطه اول، برای یک بار هم شده مسیر درست را 

برویم.

اقتصاد دان و استاد یار دانشگاه عالمه 
طباطبایی

امام جمعه موقت اصفهان:

فعالیت های فرهنگی 
و مساجد در اولویت 

بودجه های شهری 
قرار گیرد

امام جمعه موقت اصفهــان گفت: بودجه های شــهری معموالً به 
مساجد و مراکز معنوی کمتر اختصاص می یابد و صرف ساخت و ساز 
می شود و باید فعالیت های فرهنگی و مساجد در اولویت قرار گیرد. 
حجت االسالم والمسلمین سید احمد محمودی در گفت وگو با مهر با 
اشاره به راه های افزایش رونق مساجد اظهار داشت: برای رونق گرفتن 
مساجد باید در مورد اهمیت مسئله نماز و نماز جماعت بیشتر بیان 
شود زیرا نماز در همه ادیان آسمانی در اولویت بوده است. وی افزود: 
پیامبران الهی خود خادم مسجد بودند و مساجد را انبیا ساختند و این 
در حالی است که امروزه متأسفانه اداره مساجد به عهده خادم و هیئت 
امنایی است که اغلب وجه اجتماعی ضعیفی دارند و یا مسن هستند و 
نمی توانند با جوانان ارتباط برقرار کنند که این امر باعث شده جوانان 

و نوجوانان حضور فعالی در مساجد نداشته باشند.

    اولویت صرف بودجه نســبت به مســائل فرهنگی و 
ساخت وساز

امام جمعه موقت اصفهان خاطر نشــان کرد: امام جماعت باید 
تغییراتی در فعالیت های روتین، معمولی و سنتی ایجاد کنند که 
البته بهبود مسائل فرهنگی زمان بر است. وی با بیان اینکه مساجد 
طرح های بلند مدت ندارند، تصریح کرد: اغلب برنامه های مساجد 
مقطعی بوده و جوابگو نیست، از سویی دیگر بودجه های شهری 
به مساجد و مراکز معنوی کمتر اختصاص می یابد و معموالً صرف 

ساخت و ساز می شود.

    افزایش امکانات مساجد برای جوانان
حجت االسالم والمســلمین محمودی ادامه داد: بودجه ها اغلب 

صرف ساخت محراب یا کاشی کاری می شود، هرچند که ظواهر 
ساخت این مراکز اهمیت دارد اما مســائل و نفس خود فعالیت 

فرهنگی اولویت بیشتری دارد.
 وی فرهنگ ســازی و اولویت دادن نماز بین جوانان و همراهی 
خانواده ها در ایــن موضوعات را از دیگر راه هــای جذب جوانان 
و نوجوانان به مســاجد برشــمرد و گفت: عالوه بر این خادمان 
مســاجد باید امکاناتی را در اختیار جوانان قرار دهد. امام جمعه 
موقت اصفهان خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری 
در این امور باید به یک چشــم اندازی برسیم که اهداف برای هر 
دستگاهی مشخص شود و طرح های بلند مدت و کوتاه مدت به 
طور دقیق مشخص شــود که با وجود چند هزار مسجد وحدت 

رویه ایجاد شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

لزوم پرهیز از موازی کاری در حوزه رسیدگی 
به محالت کم برخوردار با محوریت استانداری

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
در حوزه رسیدگی به محالت کم برخوردار، 
پرهیز از موازی کاری و تعدد مراکز تصمیم 
گیری نکته مهمی است و باید با محوریت 
استانداری، تکالیف همه دستگاه ها مشخص 
و با یک مدیریت واحد کارها در این زمینه 
پیگیری شود. محمد نورصالحی با تسلیت 
شــهادت امام کاظم )ع( اظهــار کرد: آغاز 
امامت این امام همام در زمان وجود انشعاب 
بین شــیعیان، موقعیتی اسف بار در جهان 

اسالم آن روز رقم زده بود.
وی افــزود: در آن دوران، امــام کاظم )ع( 
چنان در مخاطره و محاصــره بنی عباس 
بود که یارانشــان از بردن نام ایشــان نیز 
بیمناک بودند، با این حــال راه تقیه را در 
پیش گرفتند و در مسیر علمی راه پدر خود 

را ادامه دادند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
در نهایت پس از ســال ها حضور ایشان در 
زنــدان، موقعیت اجتماعــی و نفوذ باالی 
معنــوی امــام کاظــم )ع( بین مــردم و 
حمایت های شیعیان موجب ترس هارون 

الرشید و شهادت ایشان شد.
وی با اشــاره به نقش حیات سیاسی امام 
کاظم )ع( در تکامل مکتب شــیعه گفت: 

مقارن شــدن ســالروز شــهادت این امام 
بزرگــوار با روز امــور تربیتی اســالمی را 
گرامــی می داریم و امیداریــم آن طور که 
شایسته است ســیره عملی و اخالقی این 
اسوه روشنگری را بشناسیم و در همه ابعاد 
زندگی فردی و اجتماعــی خود از آن بهره 

ببریم.
نورصالحــی در ادامه با گرامیداشــت یاد 
شــهدای عملیات کربــالی ۵ اظهار کرد: 
حاج حســین خرازی از فرماندهان نام آور 
این عملیات، تربیت شده مکتب اسالم و از 
محبان واقعی اهل بیت )ع( بود. این شهید 
بزرگوار از افتخارات اصفهان و سندی زرین 

برای این شهر است.
وی در بخــش دیگــری از نطــق خود به 
هم افزایــی نیروهای انقالبی اشــاره کرد و 
گفت: با هم افزایی نیروهای انقالب شرایط 
خوبی برای خدمت به مردم فراهم شــده 
است. نمود این هم افزایی برگزاری جلسات 
ماهیانه بین نماینــدگان مجلس، اعضای 

شــورا و مسئوالن ارشد شــهری و استانی 
است که در جلســه اخیر که جمعه ششم 
اسفند برگزار شد معاون استاندار و فرماندار 

نیز حضور پیدا کردند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان محله 
محوری را موضوع این جلســه ذکر کرد و 
افزود: در بحث محله محوری و رسیدگی به 
مناطق محروم، اقدامات شهرداری بررسی 
و وظایف سایر دستگاهها مورد بحث واقع 

شد.
وی ادامه داد: در این راستا، پرهیز از موازی 
کاری و تعدد مراکز تصمیــم گیری نکته 
مهمی است که باید با محوریت استانداری، 
تکالیف همه دســتگاه ها مشخص و با یک 
مدیریت واحد کارها در این زمینه پیگیری 

شود.
نورصالحی خاطرنشــان کرد: شورای شهر 
مداخله مدیریتی ندارد اما کمک به پیشبرد 
اهداف، کمک به حذف موازی کاری و رصد 
خروجی و تعقیب نتیجــه نهایی می تواند 

توسط شورا انجام شود.
وی از کمیســیون ویــژه آب و مناطق کم 
برخوردار شورای شهر خواست تا مصوبات 
این جلسه را پیگیری کند تا برنامه ای جامع 
برای تکمیل پازل خدمت رسانی تا قبل از 
شروع سال جدید تدوین شود و با ورود به 
سال آینده هر دســتگاه وظیفه خود را در 

حوزه رسیدگی به محالت محروم بداند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به جلسه اعضای شــورا و معاون فرماندهی 
انتظامی اســتان گفت: در این جلسه مقرر 
شــد با برگزاری نشست های فصلی، تفاهم 
و همدلــی بین مســئوالن بــرای آرامش 
شهروندان دنبال شود. وی با اشاره به بازدید 
از شهرک ســالمت و بیمارستان در دست 
احداث پیوند کوثر گفت: این اقدام فرصت 
مناسبی است که اصفهان را مهیای پذیرش 
گردشگر سالمت می کند و الزم است برای 
تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها کمک 
مسئوالن را نیز شاهد باشیم.نورصالحی با 
تسلیت درگذشت حاج رحیم جامی مداح 
اهل بیــت )ع( و پیرغالم حســینی گفت: 
اســتاد جامی بیش از ۷0 ســال در رثای 
اهل بیت مداحی کرد و در بســیاری امور 

مشکالت مردم را بررسی و حل می کرد.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

علی سرزعیم
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

اخباراصفهان:   رئیس پلیس فتا استان در خصوص کالهبرداری مجرمان سایبری از شهروندان به بهانه کمک به افراد نیازمند در آستانه جشن 
نیکوکاری هشدار داد. سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« بیان داشــت: با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و در پیش بودن جشن 
نیکوکاری برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با برانگیختن احساســات هموطنان به دنبال کالهبرداری از آنان بر می آیند. وی افزود: همه ساله 
شهروندان در این ایام با پیام هایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر کمک به نیازمند مواجه می شوند که بسیاری از آنها با هدف کالهبرداری و خالی 
کردن حساب شهروندان ارسال می شــود. پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با هشــدار به مردم در این گونه کالهبرداری ها بر مراقبت 
و هوشیاری بیشــتر کاربران فضای مجازی تاکید کرد و اظهار داشت: از شــهروندان می خواهیم که کمک های مالی خود به نیازمندان را از طریق 
کانال های اعالمی از سوی کمیته امداد امام خمینی )ره( و یا مراکز خیریه معتبر و رســمی ارائه کرده و فریب تبلیغات کانال ها، گروه ها و صفحات 

مختلف در شبکه های اجتماعی را نخورند.

پول نیازمندان 
در جیب مجرمان 
سایبری

توقیف سواری 
سمند پر از 
تریاک

اخباراصفهان:   فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف بیش از ۱00 کیلو تریاک در بازرسی از یک سواری سمند خبر داد. سرهنگ »حسین 
بساطی« بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان با انجام اقداماتی اطالعاتی از حمل محموله ای افیونی در یکی از محورهای 
این شهرستان مطلع و وارد عمل شــدند. وی با بیان اینکه پس از هماهنگی های الزم وطی عملیاتی غافلگیرانه خودروی مورد نظر شناسایی و در 
محور »کاشان-قم« متوقف شد، ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱00 کیلو تریاک که در صندوق عقب و زیر صندلی ها جاساز شده بود کشف شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به دستگیری یک سوداگر مرگ و تحویل او به مراجع قضائی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 

مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.



فرمانـده انتظامـی خمینـی شـهر گفـت: سـارقین 
خـودرو در ایـن شهرسـتان پـس از درگیـری بـا 

پلیـس دسـتگیر شـدند.
سـرهنگ غالمرضـا براتـی شـامگاه سه شـنبه در 
گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: دو نفر سـارق خودرو 
کـه در خمینی شـهر اقـدام بـه سـرقت و شـرارت 
می کردنـد در محـل ارتـکاب جـرم شناسـایی و 

شدند. دسـتگیر 
وی بیـان کـرد: این افـراد قصد حملـه و صدمه به 
پلیس به واسـطه قمه و سـالح سـرد را داشـتند که 
بـا هوشـمندی ماموران، دسـتگیر و اجـازه فرار به 

آنهـا ندادند.
فرمانده انتظامی خمینی شـهر ادامـه داد: تحقیقات 
بـرای بررسـی اقدامـات مجرمانـه آن هـا در حـال 
انجـام اسـت و بـرای رسـیدگی و انجـام مجازات 
بابیـان  تحویـل مقامـات قضایـی می شـوند. وی 

اینکـه مجرمیـن دارای سـابقه انجام جرم هسـتند، 
تصریـح کـرد: آنـان هنـگام مرخصـی از زنـدان 
شهرسـتان  شـده اند.  جدیـد  جرائـم  مرتکـب 
خمینی شـهر بـا ۳۲۰ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۲ 
کیلومتـری غرب اصفهان قـرار دارد. بـه گزارش 
ایرنـا، چند روز گذشـته نیز باند پنج نفره سـارقین 
توسـط  نیـز  نیمه سـاز«  سـاختمان های  »مصالـح 
پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان دستگیرشـده که 
ایـن افـراد بـا سـالح سـرد اقـدام بـه ضرب وجرح 
نگهبـان سـاختمان های در حـال احـداث کـرده 
و امـوال منقـول را بـه سـرقت می برنـد. بـه گفتـه 
رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان آنـان بـه 
۹ فقـره سـرقت خشـن اعتـراف کردنـد و امـوال 
مسـروقه کشـف و به مالباختـگان تحویل خواهد 
شـد و پرونـده ایـن مجرمیـن بـه مقامـات قضایی 

اسـت. ارسال شـده 

گــزارش

هشدار فرماندار شهرضا هشدار داد:

 در خصوص نواحی صنعتی زمین های راکد 
واگذار می شود

فرماندار اردستان:

 ساخت هنرستان فنی دخترانه
قطعی شد

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
دهاقان:

توزیع هشت هزار بسته معیشتی 
 به همت بسیج دهاقان

در سال 1400

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد:

کشف بیش از 2 هزار مواد محترقه غیرمجاز در کاشان

ـــطح  ـــش س ـــت: کاه ـــاد گف ـــف آب ـــالمی نج ـــگاه آزاد اس ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
ــان را  ــت در اصفهـ ــا فرونشسـ ــی آبخوان هـ ــرگ تدریجـ ــی و مـ ــای زیرزمینـ آب هـ
ـــرای ایـــن موضـــوع، تـــداوم زندگـــی در  ـــر ب تشـــدید کـــرده اســـت کـــه نبـــود اقـــدام مؤث
ـــن  ـــه ای ـــزود: چنانچ ـــادی، اف ـــرام ن ـــرد. به ـــد ک ـــه رو خواه ـــش رو ب ـــا چال ـــان را ب اصفه
وضعیـــت ادامـــه پیـــدا کنـــد و بـــرای نجـــات و تغذیـــه اصولـــی آبخوان هـــا اقدامـــی 
ـــم  ـــان خواهی ـــن در اصفه ـــانتی متر فرونشســـت زمی ـــک س ـــر ســـال در حـــدود ی نشـــود ه

ـــت. داش
بـــه گفتـــه وی، خطـــر تخلیـــه کامـــل آبخوان هـــا بـــدون تغذیـــه در منطقـــه برخـــوار 
ـــان را  ـــهر اصفه ـــد ش ـــد بای ـــر برس ـــرز ۲ مت ـــه م ـــر ب ـــت و اگ ـــدی اس ـــال ۱۴۰۹ ج ـــا س ت

ـــرد. ـــا ک ره
ــان  ــود جریـ ــزود: نبـ ــاد افـ ــالمی نجف آبـ ــگاه آزاد اسـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
مـــداوم زاینـــده رود از ســـال ۱۳۷۹، تخصیـــص نیافتـــن حقابـــه ســـاالنه تـــاالب 
ـــت،  ـــارج دش ـــه خ ـــده رود ب ـــال آب زاین ـــی و انتق ـــزان بارندگ ـــش می ـــی، کاه گاوخون
ـــی را  ـــداوم زندگ ـــد ت ـــترده و تهدی ـــت گس ـــی، فرونشس ـــای زیرزمین ـــطح آب ه ـــت س اف

بدنبـــال داشـــته اســـت.
نـــادی اضافـــه کـــرد: مدل هـــای عـــددی و نتایـــج قرائـــت دورســـنجی از ماهواره هـــا 
نشـــان می دهـــد کـــه فرونشســـت زمیـــن در اصفهـــان اتفـــاق افتـــاده و ادامـــه ایـــن 
ــی،  ــازه های تاریخـ ــی، سـ ــات زیربنایـ ــازه ها، تاسیسـ ــرب برسـ ــرات مخـ ــد، اثـ رونـ

ــت. ــد داشـ ــهروندان خواهـ ــی شـ ــت و زندگـ محیط زیسـ
ـــر  ـــال اخی ـــود در ۱۶ س ـــای موج ـــاس آماره ـــر اس ـــه ب ـــان اینک ـــگاه بابی ـــتاد دانش ـــن اس ای
میانگیـــن تخلیـــه آبخـــوان دشـــت اصفهـــان- برخـــوار ۵۱۱ میلیـــون مترمکعـــب در ســـال 
ـــر  ـــتر بیانگ ـــه سنگ بس ـــیدن ب ـــا رس ـــن ت ـــت زمی ـــی فرونشس ـــزود: بررس ـــت، اف ـــوده اس ب
ایـــن بـــود کـــه اصفهـــان دچـــار افـــت آب اســـت و ایـــن معضـــل ابتـــدا در منطقـــه 

»عاشـــق آباد« در شـــمال ایـــن شـــهر مشـــاهده شـــد.
وی افـــزود: همچنیـــن از طریـــق ۲۵۶ دســـتگاه جی پـــی اس فرونشســـت زیـــادی در 

محـــدوده خیابـــان امـــام خمینـــی )ره( و خانـــه اصفهـــان گزارش شـــده اســـت.
نـــادی ادامـــه داد: عمـــق آبرفـــت در میـــدان نقش جهـــان اصفهـــان برابـــر ۱۰۰ متـــر 
ــا ۵۰  ــه، تـ ــت های بی رویـ ــل برداشـ ــه دلیـ ــی بـ ــطح آب زیرزمینـ ــت سـ ــت و افـ اسـ
ـــازه های  ـــام س ـــل تم ـــوان تحم ـــتر از ت ـــیار بیش ـــدد بس ـــن ع ـــه ای ـــود دارد ک ـــانتیمتر وج س

ـــت. ـــه اس ـــن منطق ـــود در ای موج
ــت  ــیل فرونشسـ ــده پتانسـ ــازی های انجام شـ ــج مدل سـ ــاس نتایـ ــر اسـ ــزود: بـ وی افـ
در آبرفـــت بـــه ضخامـــت ۲۸۰ متـــری منطقـــه حبیب آبـــاد اصفهـــان، ۱۹۵ ســـانتیمتر 

ـــود. ـــد ب خواه
بـــه گفتـــه وی، تـــرک در ســـاختمان های مصالـــح بنایـــی، چرخـــش ســـاختمان های 
ـــی و فـــوالدی و افزایـــش تنـــش در تاسیســـات شـــهری از دیگـــر پیامدهـــای مخـــرب  بتن

ـــت. ـــن اس ـــت زمی فرونشس
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی نجف آبـــاد تصریـــح کـــرد: ســـازمان 
ــت  ــاالنه فرونشسـ ــرخ سـ ــترین نـ ــور بیشـ ــی کشـ ــافات معدنـ ــی و اکتشـ زمین شناسـ
ـــرای  ـــاز ب ـــت مج ـــه نشس ـــرده، در حالیک ـــالم ک ـــانتیمتر اع ـــان را ۱۸.۴ س ـــت اصفه دش

ســـاختمان ها بـــا پـــی منفـــرد و مصالـــح بنایـــی تقریبـــاً ۲.۵ ســـانتیمتر اســـت.
ــی و  ــای تاریخـ ــه بناهـ ــاختمان ها ازجملـ ــام سـ ــزود: تمـ ــگاه افـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ
پل هـــای تاریخـــی اصفهـــان آثـــار فرونشســـت زمیـــن را تاکنـــون تجربـــه کرده انـــد 

ــتری از فرونشســـت نمـــود می یابـــد. ــر بیشـ ــز مقادیـ ــا در آینـــده نیـ و یـ
نـــادی بابیـــان اینکـــه اگـــر ســـطح آبخـــوان اصفهـــان پایین تـــر از ایـــن بـــرود، 
ـــن  ـــزود: بنابرای ـــد، اف ـــی نمی مانن ـــت باق ـــورت ثاب ـــر به ص ـــت دیگ ـــای فرونشس ترک ه
امـــروز بخشـــی از ترک هـــای موجـــود بـــر پل هـــای تاریخـــی ناشـــی از افـــت آب 
اســـت و بـــا پیشـــروی فرونشســـت، بـــر تعـــداد ایـــن ترک هـــا اضافـــه خواهـــد شـــد.

ـــا  ـــه آبخوان ه ـــع تغذی ـــوان منب ـــده رود به عن ـــع زاین ـــای بموق  احی
ـــت ضروری اس

عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی نجف آبـــاد اضافـــه کـــرد: بررســـی 
ـــار رســـمی  ـــا ۱۳۹۸ براســـاس آم ـــان از ســـال ۱۳۶۰ ت ـــی اصفه ســـطح آب هـــای زیرزمین
حاصـــل از پایـــش چاه هـــای آب، نشـــان دهنده افـــت آب بـــه میـــزان ۱۸ تـــا ۷۰ متـــر 

ـــت. ـــت اس ـــف دش ـــق مختل در مناط
ــا در گام  ــه آبخـــوان ضـــروری اســـت، امـ ــرد: بازگردانـــدن آب بـ وی تصریـــح کـ
نخســـت بایـــد تخلیـــه آب از آبخـــوان را ســـریع تر متوقـــف کـــرد بنابرایـــن احیـــای 
ـــع  ـــب و بموق ـــان مناس ـــد در زم ـــوان بای ـــه آبخ ـــی تغذی ـــع اصل ـــوان منب ـــده رود به عن زاین

ـــود. ـــام ش انج
ـــی  ـــان مقطع ـــه آبخـــوان و جری ـــون باوجـــود تغذی ـــا اکن ـــه وی، از ســـال ۱۳۶۱ ت ـــه گفت ب
آب زاینـــده رود یـــک متـــر در ســـال در ســـطح آب زیرزمینـــی دشـــت اصفهـــان - 
ــه نکـــردن  ــه آب و تغذیـ ــداوم تخلیـ ــه در صـــورت تـ ــته ایم کـ ــوار افـــت داشـ برخـ

آبخـــوان، امـــکان برگشـــت بـــه شـــرایط اولیـــه را نخواهیـــم داشـــت.
ـــه در  ـــادل مصـــرف و تغذی ـــاد تع ـــات علمـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی نجف آب عضـــو هی
ـــن  ـــزود: در کوتاه تری ـــوان کـــرد و اف ـــده عن ـــن پدی ـــت ای دشـــت را راهـــکار مهـــم مدیری
ـــع ملـــی  ـــه یـــک نقشـــه راه حفاظـــت کوتاه مـــدت و بلندمـــدت از مناب زمـــان ممکـــن تهی
ـــرای  ـــب ب ـــی مناس ـــع مال ـــرف مناب ـــی و ص ـــطحی و آب زیرزمین ـــون آب س ـــم همچ مه
ـــدید  ـــاد و ش ـــابقه زی ـــان باس ـــا، اصفه ـــزارش ایرن ـــه گ ـــت. ب ـــروری اس ـــا ض ـــظ آنه حف
ـــت  ـــه وضعی ـــت ک ـــز اس ـــت قرم ـــا وضعی ـــتانی ب ـــروز اس ـــت، ام ـــدد فرونشس ـــوارد متع م
آن از هشـــدار گذشـــته و بـــه بحـــران تبدیل شـــده اســـت. کارشناســـان، خشکســـالی 
ُســـفره های زیرزمینـــی و همچنیـــن  از  بی رویـــه آب  برداشـــت  طوالنی مـــدت، 
ـــه  ـــد ک ـــی می دانن ـــهر، را از عوامل ـــده رود از دل ش ـــه زاین ـــان آب رودخان ـــذف جری ح
ـــر  ـــت. ب ـــده اس ـــهر ش ـــن ش ـــن در ای ـــت زمی ـــن فرونشس ـــدت گرفت ـــوع و ش ـــث وق باع
اســـاس آمـــار و اطالعـــات ســـازمان زمین شناســـی اصفهـــان، در ســـال ۹۵ فقـــط ۲ 
ـــر  ـــه ب ـــود، درحالی ک ـــر ب ـــن درگی ـــت زمی ـــا فرونشس ـــتان ب ـــن اس ـــاحت ای ـــد از مس درص
ـــی ۱۰  ـــع یعن ـــزار کیلومترمرب ـــدود ۱۰ ه ـــون ح ـــات، اکن ـــن مطالع ـــج آخری ـــاس نتای اس
ـــت. ـــه اس ـــت قرارگرفت ـــاک فرونشس ـــرایط خطرن ـــان، در ش ـــاحت اصفه ـــد از مس درص

بـــه گفتـــه مدیـــرکل ســـازمان زمین شناســـی و اکتشـــافات معدنی اصفهـــان، امـــروزه 
اصفهـــان تنهـــا شـــهر در کشـــور اســـت کـــه فرونشســـت زمیـــن بـــه داخـــل منطقـــه 

مســـکونی آن نفـــوذ کـــرده اســـت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد:
 تخلیه آبخوان ها، فرونشست در اصفهان

را تشدید کرده است

گفت و گو

اراضی  امور  گفت:  شهرضا  فرماندار 
واگذار  واحدهای  شناسایی  با  باید 
شده ای که هنوز در آن ها هیچ اقدامی 
نشده است، تذکر الزم را برای تسریع 
به  واحدها  واگذاری  یا  و  راه اندازی 
دهد.  انجام  شرایط  واجد  متقاضیان 
شهرضا  فرماندار  جعفری،  امیر  سید 
در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
شهرضا با بیان اینکه منابع طبیعی و امور 
اراضی در خصوص زمین هایی که در 
واگذار  صنعتی  واحدهای  به  شهرضا 
بر روی آن  اقدامی  هیچ  هنوز  و  شده 
انجام نشده است باید ورود پیدا کنند، 
اظهار داشت: در چند نقطه از شهرستان 
شهرضا زمین هایی گرفته شده اما هنوز 
هیچ اقدامی بر روی آن انجام نشده، این 

خسارت محض است.
نیازمند  وی افزود: منطقه صنعتی پاتله 
مسؤول  سازمان  یک  شدن  مشخص 
غیردولتی است تا با ایجاد یک مدیریت 
واحد این شهرک ساماندهی شود، در 
حال حاضر ۹۵ هکتار آن مشخص و 

دارای هیأت امنا است.
جعفری گفت: هیأت امنای فعلی پاتله با 
همکاری شرکت شهرک های صنعتی 

تهیه  را  EMP خود  باید طرح  اصفهان 
و برای أخذ مجوزات بعدی به سازمان 
محیط زیست استان ارائه کند تا در ۳ 

ماه آینده این شهرک ساماندهی شود.
امور  کرد:  عنوان  شهرضا  فرماندار 
 ۷۰ وضعیت  بررسی  با  باید  اراضی 
واحد مستقر در شهرک صنعتی پاتله و 
شناسایی واحدهای واگذار شده ای که 
هنوز در آن ها هیچ اقدامی نشده است، 
تذکر الزم را برای تسریع راه اندازی و 
یا واگذاری واحدها به متقاضیان واجد 

شرایط انجام دهد.
وی با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان مشکالت این شهرک 
حوزه  کرد:  بیان  است،  شده  مطرح 
اقتصادی  جهاد  پیکان  نوک  صنعت 
کشور است، اگر چرخ صنعت بچرخد 
آسیب های  و  مشکالت  از  بسیاری 

اجتماعی نیز برطرف می شود.
جعفری با بیان اینکه مشکالت شهرک 
شود،  حل  اصولی  باید  پاتله  صنعتی 
مختلف  طرح های  کرد:  خاطرنشان 
که  شده  مطرح  شهرک  این  برای 
بهترین گزینه تبدیل شدن آن به شهرک 

صنعتی غیردولتی است.

دخترانـه  فنـی  هنرسـتان  اردسـتان گفـت: سـاخت  فرمانـدار 
اردسـتان و تخریـب مدرسـه فتوحی زواره قطعی شـده اسـت.

حمیدرضـا تاملی افـزود: در دیداری که بـا داریوش ورناصری 
معـاون فنـی و نظـارت سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس 
کشـور داشتیم موضوع سـاخت هنرسـتان دخترانه در اردستان 

و تخریـب و نوسـازی مدرسـه فتوحـی در زواره نهایی شـد.
وی اضافـه کـرد: ایـن موضـوع مـورد موافقـت سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور قـرار گرفته، دسـتور تکمیـل و بهره بـرداری 
از سـالن ورزشـی روسـتای کچورسـتاق در بخـش زواره بـه 
صـورت ویـژه، به مدیـر کل نوسـازی و تجهیز مدارس اسـتان 

اصفهـان صـادر و در اولویـت فعالیت هـا قـرار گرفـت.
فرمانــدار اردســتان اظهــار امیــدواری کــرد: ایــن ســالن کــه از 
ــده  ــاه آین ــا دوم ــات ســاخت آن آغــاز شــده ت ســال ۸۵ عملی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. تامل ــرداری ش ــره ب ــاده به ــل و آم تکمی
ــانی  ــفرمهراله رخش ــرای س ــه ب ــورت گرفت ــزی ص ــه ری برنام
مهــر معــاون توســعه و تجهیــز و نوســازی مــدارس کشــور و 
ــتان  ــتان اردس ــه شهرس ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
گفــت: امیدواریــم در ســفرنامبرده بــه اردســتان کــه در آینــده 
نزدیــک اجرایــی خواهــد شــداتفاق هــای خــوب دیگــری نیــز 
انجــام شــود کــه در فرصــت مناســب اطــالع رســانی خواهــد 
شــد. وی در تاریــخ ۳۰ بهمــن ۱۳۹۷ در نشســت شــورای 
آمــوزش و پــرورش اردســتان گفتــه، اردســتان باالتریــن 
ــی را در اســتان اصفهــان دارد کــه  ســطح مدرســه های تخریب
ــالش  ــد ت ــران بای ــام مدی ــت و تم ــی نیس ــل قبول ــوع قاب موض
ــی  ــری و اجرای ــن واحدهــا پیگی ــه نوســازی ای ــا برنام ــد ت کنن
شــود. شهرســتان ۴۳ هــزار نفــری اردســتان بــا بیــش از چهــار 
ــوز و ۷۰ واحــد آموزشــی در ۱۱۸  ــر دانش آم هــزار و ۳۹۵ نف

ــع شــده اســت. کیلومتــری شــمال شــرقی اصفهــان واق

جانشـین ناحیه مقاومت بسـیج شهرستان دهاقان گفت: ناحیه 
مقاومت بسـیج شهرستان دهاقان در سـال جاری هشت هزار 

بسـته معیشتی را در شهرسـتان توزیع کرده است.
سـرگرد پاسـدار عماد بهرامی جانشـین ناحیه مقاومت بسیج 
شهرسـتان دهاقان در حاشیه مراسـم توزیع بسته های معیشتی 
ضمـن گرامی داشـت عیـد مبعث بـا اشـاره به شـیوع بیماری 
کرونـا در جهان و همچنین کشـورمان اظهار داشـت: شـیوع 
بیمـاری کرونـا مشـکالتی را بـرای قشـر ضعیـف جامعـه بـه 

آورد. وجود 
انقـالب  بیـان کـرد: سـپاه پاسـداران  وی در همیـن راسـتا 
اسـالمی بـر اسـاس وظایـف خـود قرارگاهـی بـا نام سـپهبد 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی تشـکیل داد تـا بـا هـم افزایی و 
وحدت با سـایر نهادها و ادارات در راسـتای کمک به مردم 

گام بـردارد.
بهرامـی ادامـه داد: بسـیجیان در مـدت زمانی کـه درگیر این 
بیمـاری بوده انـد خدماتـی چـون ضدعفونـی کـردن معابـر، 
غربالگـری سـالمت در محـالت و ایجـاد کارگاه های تولید 

ماسـک را انجـام داده اند.
جانشـین ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان دهاقان با اشـاره به 
ضـرورت واکسیناسـیون همگانـی در کشـور اظهار داشـت: 
بسـیج بـا ایجـاد مراکـز واکسیناسـیون و اسـتفاده از ظرفیـت 

بسـیجیان در ایـن عرصـه نیـز قدم برداشـت.
وی بـا اشـاره به این کـه افرادی در مناطق مختلف شهرسـتان 
توانایـی تکمیـل و بهره بـرداری از منـازل مسـکونی خـود 
را نداشـتند، افـزود: بسـیجیان دهاقانـی در قالـب گروه هـای 
جهـادی وارد عمـل شـده و توانسـتند منازلـی را تکمیـل و 

دهند. تحویـل 
میـان  در  معیشـتی  بسـته های  توزیـع  بـه  اشـاره  بـا  بهرامـی 
نیازمنـدان بیان کرد: ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان دهاقان 
در سـال جـاری نزدیـک بـه ۸ هـزار بسـته معیشـتی را توزیع 

اسـت. کرده 
جانشـین ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان دهاقان با اشـاره به 
فـرا رسـیدن عید مبعـث گفت: به همین مناسـبت هزار بسـته 
معیشـتی هـر کـدام بـه ارزش ۵۴۰ هـزار تومـان کـه دارای ۷ 
قلم کاال اسـت و به همت اقشـار بسـیج و گروه های جهادی 

بسـیجیان در میان نیازمندان شهرسـتان توزیع شـد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان از کشـف بیش 
از ۲ هـزار مـواد محترقه غیر مجـاز و قاچاق از یک 

واحـد صنفی در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج اصفهان، سـرهنگ 
حسـین بسـاطی بیـان داشـت: در پـی اخبـار واصله 
مبنـی بـر تهیـه و توزیـع مـواد محترقـه غیـر مجـاز 
توسـط فـردی در یـک واحـد صنفـی بیـش از ۲ 
هـزار مـواد محترقـه غیرمجـاز در کاشـان کشـف 

. شد

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن عملیـات یـک متهـم 
شـد،  معرفـی  قضائـی  مراجـع  بـه  و  دسـتگیر 
هـزار   ۲ محـل  از  بازرسـی  در  داشـت:  اظهـار 
قاچـاق مـواد محترقـه غیـر مجـاز و  انـواع   عـدد 

کشف شد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کاشـان از شـهروندان 
مشـابه،  مـوارد  مشـاهده  صـورت  در  خواسـت: 
موضـوع را بـا شـماره فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ در 

میـان بگذارنـد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

حدود ۹۷ درصد از بودجه مالیاتی تأمین شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: امسال در ده 
ماه توانستیم حدود ۹۷ درصد بودجه مصوب مالیاتی را تأمین کنیم 
یعنی عملکرد بودجه در بحث مالیات خوب بوده است و احتمال 

اینکه تا پایان سال به طور کامل محقق شود فراوان است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه امسال در 
الیحه بودجه اتکای زیادی به نفت صورت گرفته بود، اظهار داشت: 
نیاز بود به سمت کم تر شدن سهم نفت و ایجاد پایه های مالیاتی جدید 
برای  فرصتی  دولت جدید  در  امسال  اما  کنیم  بودجه حرکت  در 

پرداختن به آن ایجاد نشد.
وی یادآور شد: امیدوارم سال آینده بخشی از منابع از طریق مالیات ها 

تأمین شود تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، در این 
باره به کمیسیون تلفیق هم نقد وارد است زیرا نباید اتکا به نفت را 
افزایش می داد و نیاز بود با همراهی دولت به روش های دیگری این 

منبع را تأمین کند.
طغیانی پیرامون امکان تحقق درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان 
کرد: تحقق بودجه مالیاتی به عملکرد سال گذشته بستگی دارد؛ امسال 
در ۱۰ ماه توانستیم حدود ۹۷ درصد بودجه مصوب مالیاتی را تأمین 
کنیم یعنی عملکرد بودجه در بحث مالیات خوبه بوده است و احتمال 

اینکه تا پایان سال به طور کامل محقق شود فراوان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با با یادآوری اینکه 
سال ۱۴۰۰ حدأقل ۴۰ درصد تورم داشتیم، بیان داشت: طبق این مورد 

حتی اگر هیچ تغییری در پایه های مالیاتی ندهیم، نیاز است درآمد 
مالیاتی حدأقل ۴۰ درصد بیش تر شود و این میزان افزایش محسوب 

نمی شود.
و  مالیاتی  سامانه های  تکمیل  بحث  برای  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
پایه های مالیاتی که به آن توجه نشده است عزمی جدی دارد، گفت: 
در این جهت اگر پایه های جدید ایجاد شود یا قوانین قبلی مانند سامانه 
مؤدیان، مالیات بر احتکار مسکن، پایانه های فروشگاهی و... به خوبی 

اجرا شود درآمد مالیاتی بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
طغیانی در پایان خبر داد: با روندی که پیش بینی شده است، درآمد 
مالیاتی مطرح شده به شرط تالش، پیگیری و اجرای قوانین دور از 
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان نایین در جلسه 
ستاد ساماندهی جوانان شهرستان بر لزوم اجرای طرح قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت در نایین تأکید کرد.
به گزارش صاحب نیوز؛ جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان نایین 
به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر 

اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان نایین در این جلسه 
ضمن تسلیت شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع( و همچنین تبریک 
عید بزرگ مبعث عنوان نمود: با توجه به موضوع جلسه در خصوص 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید به این قانون به صورت 
بایسته و شایسته پرداخته شود و به این موضوع ورود جدی داشته باشیم 
و این موضوع وظیفه و تکلیفی است که بر عهده دستگاه های مختلف 
اداری و اجرایی گذاشته شده تا برای تشویق و تبیین موضوعاتی که به 

آن ادارات مرتبط می باشد تمام تالش خود را به کار بگیرند.
میرزابیکی افزود: این قانون را باید به اشکال مختلف از طریق فضای 
مجازی و رسانه های مکتوب برای مردم تشریح و تبیین نمود. وی ادامه 
داد: ظرف مدت سه ماه و تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کلیه دستگاهها 
باید اقدامات انجام شده در ۳ ماهه پیش رو در راستای اجرای این قانون 
و همچنین تبیین و تشریح آن برای عموم مردم را در قالب گزارشی به 

فرمانداری ارسال نمایند.
امنیتی و اجتماعی فرمانداری در ادامه ضمن تشکر از  معاون سیاسی 
اقدام پسندیده شرکت سیمان خاکستری نایین در خصوص حمایت 

از این قانون با قرار دادن بسته های تشویقی و حمایتی برای ازدواج و 
فرزندآوری، گفت: تا اواسط دهه شصت نرخ رشد جمعیت ایران بسیار 
باالبوده است و متاسفانه نزدیک به ۲۰ سال است که سیاست های کنترل 
موالید را که برای مدتی کوتاه و موقتی برنامه ریزی شده بود طی چندین 
دولت ادامه دادیم و به جایی رسیدیم که هم اکنون نرخ رشد جمعیت 

در کشور به نقطه بحرانی رسیده است.
وی همچنین در خصوص دستور کار دیگر جلسه در خصوص جهاد 
تبیین نیز عنوان نمود: در حال حاضر در جنگ رسانه ای تمام عیار به 
سر می بریم که هدف از این جنگ و با استفاده از ابزار رسانه و فضای 
دینی،  ارزشهای  و  انقالب  دستاوردهای  دادن  جلوه  وارونه  مجازی، 
نزدیک  آینده ای  در  راستا  همین  در  که  می باشد  انقالبی  و  اسالمی 
جلسه ای با حضور کلیه فعالین عرصه رسانه و مطبوعات و صاحبنظران 
شهرستان برای هم اندیشی در خصوص جهاد تبیین برگزار خواهیم کرد.

میرزابیکی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید تأثیر برخی ویدیوهای 
یک دقیقه ای و حتی یک عکس و یک نوشته کوتاه می تواند از صدها 
موشک مخرب تر باشد. استکبار جهانی و دشمنان ایران اسالمی در صدد 
اند خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را وارونه جلوه داده و 
نسبت به لجن زدایی و تطهیر رژیم ستم شاهی پهلوی اقدام نمایند که در 
این راستا وظیفه بسیار سنگین بر عهده تک تک مسئولین و عالقمندان 
سیستمی  هر  قطعاً  می باشد.  اسالمی  جمهوری  نظام  به  ارادتمندان  و 
نقاط ضعف و نقاط قوت دارد اما اینکه عده ای بکوشند نقاط ضعف 
را بزرگ نشان دهند و و به نقاط قوت نپردازند هم داستان با دشمنان 

فعالیت می کنند.
میرزابیکی نایینی اظهار داشت: متاسفانه در شهرستان نیز یک سری افراد 
فقط در جهت تخریب و ناامیدی مردم و وارونه جلوه دادن خدمات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمتگزاران مردم عمل می نمایند قطعاً 
ما به عنوان کارگزاران حکومت و دولت بری از خطا و مصون از اشتباه 
نیستیم و یکی از ارکان دموکراسی را مطبوعات و رسانه های آزاد می 
دانیم و انتقاد منصفانه را با تمام وجود پذیرا می باشیم اما متاسفانه رسانه ای 
که می تواند مشکالت و نقاط کوری که از دید مسئولین به دور است 
را به سمع و نظر مسئولین برساند تا در جهت رفع مشکالت گام بردارند 
بعضاً با بی عدالتی و بی انصافی خدماتی را که با پول دولت و نظام انجام 
می شود نادیده گرفته و با اهداف خاص ابعاد مختلف خدمت رسانی به 

مردم را بی ارزش جلوه داده و خدمات نظام را از بین می برند.
میرزابیکی نایینی در پایان اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری 
مدظله العالی فرموده اند »امید آفرینی، بصیرت افزایی، توصیه به صبر در 
مقابل دشمنان خارجی با استفاده از منطق قوی و سخنان متین و عقالنیت 
به کارگیری اخالق  با  انسانی  با زینت عاطفه و عواطف  کامل همراه 
اسالمی« باید مدنظر مسئولین و ارادتمندان به نظام اسالمی قرار گیرد تا 
بتوانیم با جهاد تبیین و روشنگری مانع از سیاه نمایی و تخریب دشمنان 
خارجی و داخلی شویم و با استفاده از از بیانیه گام دوم انقالب که به 
عنوان یک نقشه راه برای ماه ترسیم شده است در شکوفایی و تداوم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ارزش های الهی و انسانی مبتنی بر 

آموزه های اسالمی گام برداریم.

 فرمانده انتظامی خمینی شهر:

سارقین در درگیری با پلیس دستگیر شدند

جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان نایین برگزار شد؛

تأکید فرمانداری بر تبیین و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی



The latest report released by the 
Central Bank of Iran (CBI) indi-
cates that the average housing 
price rose 0.4 percent in the 
capital Tehran during the elev-
enth Iranian calendar month 
Bahman (ended on February 
19), compared to its previous 
month.
It was in fact a slight increase 
when compared to the growth 
in the previous months.
The average housing price in 
the said month increased 16.4 
percent in comparison to the 
same month in the previous 
fiscal year.
Based on the CBI data, the 
average price for one square 
meter of a residential unit in 
Tehran stood at 330.6 million 
rials (about $1,271) during the 
mentioned month.
Housing prices in Iran have 
been constantly rising over the 
past year due to various internal 
and external factors.

And, for the upcoming months, 
a number of factors are men-
tioned to affect the housing 
market in Iran.
One factor is the possibility of 
reviving a 2015 nuclear deal 
signed between Iran and world 
powers.
Some experts believe that if the 
mentioned deal, known as Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), is revived, housing 
price will experience its biggest 
historical drop.
As Mostafa Gholi Khosravi, the 
head of Iran’s Property Advis-
ers Union, has recently stated, 
“The housing market is waiting 
for the results of the [JCPOA] 
negotiations, and with the pos-
itive shock that the agreements 
bring to the market, sales 
will increase in the coming 
months.”
He believes that the market will 
stabilize towards the buyer and 
the price will decrease.

Mohammad Sadeq Al-Hosseini, 
an economist, predicting the 
housing market, said: “If the 
JCPOA is revived, the models 
predict that housing will have 
its biggest historical price de-
cline; so that we will experience 
a 20 to 30 percent reduction in 
housing prices in large cities 
and a smaller reduction in pric-
es in small cities.”
Mehdi Soltan-Mohammadi, a 
housing market expert, is of the 
opinion that in the long run, it 
is not possible to make an ac-
curate forecast, but in the short 
run, housing prices will be low-
er than inflation.
He said, “The amount of price 
increase depends a lot on in-
flation, and if agreements are 
made in terms of the JCPOA, 
and the government has more 
access to foreign currency and 
oil revenues, we will see lower 
forex rates and a noticeable re-
duction in inflation. But if these 

things do not happen and the 
agreement is not reached and 
the pressures continue and the 
government policies are not 

anti-inflation and we see sig-
nificant inflation as in previous 
years, housing prices will also 
be affected and will rise.”
In terms of if the National Hous-
ing Movement can affect prices 
in the housing market, the ex-
pert said, “This plan is still very 
vague and it is not a short-term 
plan, and it will take a long time 
until these houses are built and 
enter the housing market; and 
these houses will not be built 
where we are witnessing a 
sharp rise in prices; like Tehran, 
but will be built in the suburbs 
or in small cities; because in big 
cities, the government does not 
have enough facilities to supply 
land, even if it has, it is in poor 
areas of the city, and as a result, 
an important part of the hous-
ing market, which is expensive 
areas of Tehran, will not be af-
fected by this plan.”
After the National Housing Ac-
tion Plan, the National Housing 
Movement is the government’s 
second major program for pro-
viding affordable housing units 
to low-income classes.
As reported, the construction 
of 750,000 such housing units 
is underway across the country 
under the framework of the Na-
tional Housing Movement.
Regardless of all the factors 
which may affect the hous-
ing market, necessary actions 
should be also taken to control 
this market.
As the head of Iran’s Property 
Advisers Union has said that 
housing prices in the country 
should decrease at least 25 per-
cent in order for people to be 
able to afford to purchase.
Gholi Khosravi has stressed the 
need for establishing a market 
regulation headquarters for the 
housing sector to monitor the 
activities of dealers and real 
estate agencies in order to bal-
ance the prices.

Factors expected to affect housing market in coming months

“Noora” vaccine re-
ceives emergency 
use license

Noora coronavirus vaccine, 
developed and produced by 
Baqiyatallah University of 
Medical Sciences, affiliated 
with the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC), has 
received an emergency use 
license.
Noora is the sixth Irani-
an-made vaccine against coro-
navirus to receive emergency 
use permits from the Minis-
try of Health, after COVIRAN, 
Pastu Covac, Razi Cov Pars, 
Spikogen, and Fakhra, to be 
included in the country’s vac-
cination process.
The third phase of the human 
trial has been completed being 
administrated to 10,000 vol-
unteers, Hassan Abolqasemi, 
chancellor of Baqiyatallah Uni-
versity of Medical Sciences, 
said.
The results of the first and sec-
ond stages of the clinical trial 
showed that Noora is com-
pletely safe and effective and 
people can get it as a booster 
dose, he further noted.
So far, five million doses of the 
vaccine have been produced 
and are ready to be provid-
ed to the Ministry of Health, 
he stated, IRNA reported on 
Monday.
He further highlighted that 
vaccine development under 
harsh sanctions is not an easy 
achievement, however, relying 
on their scientific strength and 
capacity, our researchers have 
done this great work.
Noora is a recombinant pro-
tein vaccine, and initial stud-
ies show that this vaccine can 
provide high immunity to the 
omicron strain.
Domestically-made vaccines
Health Minister Bahram Einol-
lahi has said five coronavirus 
vaccines have been so far pro-
duced domestically.
Made by researchers at the 
Headquarters for Executing 
the Order of the Imam, CO-
VIRAN BARKAT was unveiled 
on December 29, 2020, and 
received the license for public 
use on June 14.
It proved effective against In-
dian strain, according to Hojjat 
Niki-Maleki, head of the infor-
mation center of Headquarters 
for Executing the Order of the 
Imam.
Developed by the Razi Vaccine 
and Serum Research Institute, 
Razi Cov Pars is the second 
Iranian-made vaccine that 
started the clinical trial on Feb-
ruary 27.
Moreover, the Iranian-Aus-
tralian Spikogen vaccine and 
Pastu Covac, developed joint-
ly by the Pasteur Institute of 
Iran and Cuba’s Finlay Vaccine 
Institute, are other vaccines, 
which have received the emer-
gency use license.
Iran is one of the few countries 
that has all vaccine production 
platforms, Mohammad Reza 
Shanehsaz, former head of the 
Food and Drug Administra-
tion, said in June 2021.
Meanwhile, World Health Or-
ganization (WHO) representa-
tive to Iran Jaffar Hussain said 
in September 2021 that the 
Organization was collecting 
the necessary information for 
the registration and certifica-
tion of Iranian-made coronavi-
rus vaccines.

‘Comprehensive 
plan underway to 
prevent power out-
ages in summer’
Head of Iran Grid Management 
Company (IGMC) Mostafa 
Rajabi-Mashhadi has said En-
ergy Ministry is implementing 
a comprehensive program for 
ensuring sustained electricity 
supply during the summer sea-
son’s pick consumption period, 
IRNA reported.
Speaking to the national TV on 
Monday, Rajabi-Mashhadi said: 
“According to the forecasts, 
there is a possibility of early 
temperature rise as of Ordibe-
hesht (the second Iranian cal-
endar month which begins on 
April 21), which means a longer 
peak consumption period and 
indicates that the electricity in-
dustry should be ready to man-
age this period.”
Regarding the state of the coun-
try’s water reserves, the official 
said: “Currently, about 50 per-
cent of the capacity of the coun-
try’s dam reservoirs are full, 
but we cannot say for sure that 
the situation is better than last 
year.” He also mentioned the 
annual overhaul program of the 
power plants across Iran, say-
ing: “Currently, 60 percent of the 
power plants’ annual overhaul 
program has been completed.”
In the past decade, constant 
temperature rising and the sig-
nificant decrease of rainfalls 
across Iran have put the coun-
try in a hard situation regarding 
electricity supply during peak 
consumption periods.
Iran’s Power Generation, Dis-
tribution, and Transmission 
Company (known as Tavanir) 
has previously announced that 
the company was implement-
ing over 40 different programs 
for managing the situation and 
preventing blackouts in the 
country.
Back in October 2021, the In-
dustry, Mining, and Trade Min-
istry inked a memorandum of 
understanding (MOU) with the 
Energy Ministry for constructing 
10,000 megawatts (MW) capac-
ity of power plants across the 
country.
The MOU was signed by Indus-
try Minister Reza Fatemi-Amin 
and Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian.
Speaking at the signing ceremo-
ny, Mehrabian noted that these 
power plants will be built to 
meet the needs of industrial sec-
tors and according to the signed 
MOU, industries will meet their 
electricity needs through them 
and the surplus power will be 
injected into the national grid.
The minister stated that the 
country is currently facing 
14,000 MW of electricity short-
age, adding: “This figure equals 
22 percent of the country’s total 
electricity demand, which we 
cannot provide in various sec-
tors including domestic, indus-
trial, administration, and agricul-
tural areas.”
Pointing out that the construc-
tion of these power plants will 
be operational in the near future, 
Mehrabian said: “Our industries 
haven’t been able to fully imple-
ment their development plans 
due to lack of electricity. We 
hope to see good cooperation 
between the two ministries and 
thus create prosperity in near 
future.”
He said that one of the plans 
of the Energy Ministry is to in-
crease the capacity of the coun-
try’s power plants in proportion 
to the demand.
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Some experts 
believe that if 
the mentioned 
deal, known as 
Joint Compre-
hensive Plan of 
Action (JCPOA), 
is revived, 
housing price 
will experience 
its biggest his-
torical drop

Chief of the Atomic Energy Organ-
ization of Iran (AEOI) has said the 
Islamic Republic has set the goal 
to produce 10,000 megawatts of 
nuclear electricity and this entails 
40 to 50 billion dollars in invest-
ment, Tasnim reported on Satur-
day.
“Production of 10,000 megawatts 
of nuclear electricity is a great 
project which is on the agenda,” 
Mohammad Eslami said.
“Fortunately, we have expert 
workforce in this field,” he added.
Eslami also said if in the past nu-
clear physics was taught only in 
five universities in Iran but now it 
is taught at 20 universities and the 

youth are showing great interest 
in nuclear physics.
In the calendar year 1399 (March 
2020-2021) Iran had the capacity 
to produce 85,000 megawatts of 
electricity, a report on the website 
of the Energy Ministry says.
The AEOI chief went on to say 
that Iran enjoys a unique status in 
terms of science and technology.
“This is not a slogan and it is quite 
noticeable in nuclear, defense and 
medical fields,” he remarked. 
Eslami who served as transport 
and housing minister in the previ-
ous administration added that Iran 
intends to develop its research 
studies.

Iran and Armenia have expressed 
readiness for holding 17th meeting 
of the two countries’ Joint Econom-
ic Committee in the near future, 
the portal of Iran’s Energy Ministry 
Paven reported.
In a meeting between Iranian En-
ergy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
and Armenia’s Ambassador to Teh-
ran Arsen Avakian, the two sides 
discussed various issues among 
which was the preparations for the 
holding of the mentioned commit-
tee meeting.
The 16th Iran-Armenia Joint Eco-
nomic Committee meeting was held 
in Tehran during June 30-July 2, 
2019.

Iran and Armenia have been taking 
serious measures to boost their 
economic ties in line with the two 
countries’ positive political rela-
tions.
Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin is go-
ing to visit Armenia on top of a 
high-ranking delegation on March 3 
to follow up on the implementation 
of economic agreements previously 
reached between the two sides.
As reported by the portal of Iran’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO), Fatemi-Amin will be accom-
panied by TPO Head Alireza Pey-
man-Pak and a handful of officials 
from his ministry during this visit.

Nuclear chief says Iran plans to produce 
10,000 megawatts of nuclear electricity

Iran-Armenia Joint Economic Committee 
meeting to be held soon



Naser Bakhtiari appointed as new 
Raja head

Naser Bakhtiari was appointed as the 
new head of the Iranian Raja Railway 
Transport Company in a ceremony 
on Sunday, Tasnim news agency re-
ported.
Bakhtiari, who has previously served 
as the deputy governor-general of 
Kohgiluyeh-Boyer Ahmad Province 

and has also been a member of the 
board of some major industrial com-
panies, replaced Mohammad Rajabi.
As the passenger wing of the Islamic 
Republic of Iran Railways (RAI), the 
Iranian Raja Railway Transport Com-
pany, is one of the country’s biggest 
railway companies.
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Production by ma-
jor automakers up 
7% in 11 months 
yr/yr

Three major Iranian carmakers, 
namely Iran Khodro Compa-
ny (IKCO), SAIPA Group, and 
Pars Khodro, manufactured 
828,698 vehicles during the 
first 11 months of the current 
Iranian calendar year (March 
21, 2021-February 19, 2022), 
up 7.3 percent compared to the 
figure for the previous year’s 
same period.
According to the Codal website, 
during the said 11 months, 
IKCO manufactured 429,823 
vehicles, which was 0.5 percent 
less than the output in the same 
period of the previous year.
During this period, this indus-
trial group was able to produce 
288,842 vehicles in the Peuge-
ot group, 46,527 vehicles in the 
Samand group, 46,399 Dena 
vehicles, 33,287 Rana vehicles, 
and 7,951 Tara vehicles.
SAIPA manufactured 293,462 
vehicles in the mentioned pe-
riod. Production by this auto-
maker rose 0.7 percent in com-
parison to the previous year’s 
same time span.
Pars Khodro also manufac-
tured 105,413 vehicles in the 
period under review, 12.7 per-
cent more than the output in 
the first 11 months of the past 
year.
Back in January, Industry, Min-
ing, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin announced the 
implementation of a two-year 
plan for the auto industry based 
on which this industry will un-
dergo serious changes and im-
prove significantly.
Stating that nine transforma-
tion projects have been pre-
pared for the automobile in-
dustry, Fatemi-Amin said: “The 
general plan is that in [the Irani-
an calendar year] 1401 (begins 
on March 21) the structure of 
the automobile industry and 
the relations between parts 
manufacturers and automakers 
will be reformed and the over-
all promised production target 
will be achieved in [the Iranian 
calendar year] 1404 (begins in 
March 2025).”
Iran’s major carmakers had 
manufactured 900,714 vehicles 
in the previous year (ended on 
March 20, 2021), which was 
4.3 percent more than the fig-
ure of its preceding year.
According to Codal data, during 
the past year, IKCO manufac-
tured 480,338 vehicles, which 
was 21.9 percent more than 
the output in its preceding year, 
which was 393,812 vehicles.
SAIPA manufactured 317,321 
vehicles, with a 12.6-percent 
fall from 363,379 vehicles 
manufactured in 1398. And 
Pars Khodro manufactured 
103,055 vehicles in the past 
year, showing a 2.8-percent 
drop from the output of its pre-
vious year, which was 106,072 
vehicles.
Iranian Industry, Mining, and 
Trade Ministry’s programs for 
the current Iranian calendar 
year show that the manufactur-
ing of 1.2 million cars has been 
put on the agenda.

 Manufacturing of washing machine in Iran has increased 
23 percent during the first ten of the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-January 20, 2022), as compared to 
the same period of time in the past year, the data released by 
Industry, Mining, and Trade Ministry indicate.
As reported, 1.18 million washing machines have been man-
ufactured in the ten-month period of this year.
Home appliances manufacturing has increased 78 percent 
to stand at 15 million sets in the past Iranian calendar year 
(ended on March 20, 2021).
Rise in home appliances manufacturing and export has been 
also planned for the current year.
Manufacturing of home appliances in Iran has risen 9.7 per-
cent during the first half of the present year.
Last year, the industry was able to achieve 78 percent growth 
despite the restrictions on the manufacturing sector, Deputy 
Industry, Mining and Trade Minister Mehdi Sadeqi Niaraki 
has said, adding, “While foreign brands left Iran, manufac-
turers were able to achieve this leap by relying on domestic 
capacities.”
Back in April 2021, the official had said that considering the 
Iranian home appliance industry’s infrastructure and ca-
pacities, the country will be able to become an exporter of 
such products in the near future because most of the raw 
materials needed by the mentioned sector are produced do-
mestically.
Stating that the Industry, Mining, and Trade Ministry will 
definitely support domestic manufacturers and national 
brands, the official added: “Today we have the necessary 
manpower, knowledge, and infrastructure in the field, so 
there is no reason to look for foreign sources to meet the 
country’s demands.”

Over the past few years, the Iranian government has been 
following a new strategy for supporting domestic production 
to neutralize the impacts of the U.S. sanctions while reduc-
ing the reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the pioneers 
in this regard and like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a significant rise in the 
past two years so that this industry’s production capacity 
increased by 24 percent in the past Iranian year, and by 10 
percent in its preceding year.
In early April 2021, the secretary of the Association of Indus-
tries of Household Appliances of Iran said, “We expected to 
produce about 12 million units, including small and large ap-
pliances in the previous year, however, the figure increased 
to about 15 million by the yearend, registering a 24 percent 
growth compared to the preceding year.”
“We also had good growth in after-sales service, product 
quality improvement, indigenization and exports, so that last 
year $345 million worth of home appliance products were 
exported,” Abbas Hashemi added.
Pointing to the advantages of home appliance industry in 
Iran, the official said: “Production of home appliances in the 
country is an advantage considering cheap energy and work-
force and the country’s geographical situation”, he noted.
“This industry should be more supported,” he stressed.
Regarding the return of foreign brands to the country, 
Hashemi said: “we should prevent the imports of foreign fin-
ished products into the country in order to support domestic 
producers.”
He further noted that foreign companies can invest in this 
industry and co-produce their products with local manufac-
turers.

1. The shoulder shrug is a universal 
signal of not knowing what’s going on.
According to Barbara Pease and Allan 
Pease, authors of “The Definitive Book 
of Body Language,” everybody does the 
shoulder shrug. 
The shrug is a “good example of a 
universal gesture that is used to show 
that a person doesn’t know or doesn’t 
understand what you are saying,” they 
write.
“It’s a multiple gesture that has three 

main parts,” they continue. “Exposed 
palms to show nothing is being con-
cealed in the hands, hunched shoulders 
to protect the throat from attack, and 
raised brow, which is a universal, sub-
missive greeting.” 
2. Open palms are an ancient display of 
honesty.
Ever notice how when someone swears 
to tell the truth in a court of law, they put 
one hand on a religious text and raise 
their other hand into the air, palm facing 

whoever they’re speaking to? 
That’s because, the Peases write in “The 
Definitive Book of Body Language,” an 
open palm has been associated with 
“truth, honesty, allegiance, and submis-
sion” throughout Western history. 
3. A pointed finger with a closed hand 
is an attempt at displaying dominance.
If someone is closing their palm and 
pointing with their index finger, then 
they’re trying to display dominance, 
though it doesn’t always work out. 

“The Palm-Closed-Finger-Pointed is a 
fist where the pointed finger is used 
like a symbolic club with which the 
speaker figuratively beats his listeners 
into submission,” the Peases write. 
“Subconsciously, it evokes negative 
feelings in others because it precedes 
a right overarm blow, a primal move 
most primates use in a physical at-
tack.” 
4. Look for a lack of crinkles around the 
eyes to detect a fake smile.
Making a genuine smile — also known 
as a Duchenne smile — is nearly im-
possible to do on command. It’s why 
family photos tend to look so awkward. 
The smile, it turns out, is all about the 
crow’s-feet around your eyes. When 
you’re smiling joyfully, they crinkle. 
When you’re faking it, they don’t. 
If someone’s trying to look happy but 
really isn’t, you won’t see the wrinkles.
5. Raised eyebrows are often a sign of 
discomfort.
In the same way that real smiles shape 
the wrinkles around your eyes, Univer-
sity of Massachusetts professor Susan 
Krauss Whitbourne says worry, sur-
prise, or fear can cause people to raise 
their eyebrows in discomfort.
So if someone compliments your new 
hairstyle or outfit with their eyebrows 
raised, it may not be sincere.
6. Eye contact shows interest — both 
positive and negative.
When you look at someone in the eyes, 
it sets an arousal state in the body. 
“How that arousal is interpreted, how-
ever, depends on the parties involved 
and the circumstances,” writes Clare-
mont McKenna College organizational 
psychologist Ronald E. Riggio. “Being 

stared at by a stranger who appears 
large or ominous can be seen as a threat 
and elicit a fear response ... However, 
the gaze of a partner causes arousal 
that can be interpreted positively.” 
7. But if they look into your eyes for too 
long, they might be lying.
In an attempt to avoid looking shifty-
eyed, some liars will purposefully hold 
their gaze a touch too long, so that it’s 
slightly uncomfortable. 
They may also stand very still and not 
blink.
8. Crossed legs are usually a sign of 
resistance and low receptivity, and are 
a bad sign in a negotiation.
Psychologically, crossed legs signal 
that a person is mentally, emotionally, 
and physically closed off — which may 
mean they’re less likely to budge in a 
negotiation.
9. A shaking leg signals a shaky inner 
state.
“Your legs are the largest area of your 
body,” University of Massachusetts 
professor Susan Whitbourne says, “so 
when they move, it’s pretty hard for oth-
ers not to notice.” 
A shaky leg signals anxiety, irritation, or 
both, she says. 
10. Crossed arms can signal defensive-
ness, depending on the context.
It’s easy to seize on body-language 
cues, but it’s important to be aware of 
the context. While crossed arms typ-
ically indicate that someone is closed 
off, people are also more likely to cross 
their arms when it’s cold and when their 
chair doesn’t have an armrest. 
Be aware of the environment before 
making a decision or changing strategy 
based on these types of behaviors.

What you say communicates only about half of what people hear.
According to UCLA professor Albert Mehrabian, 55% of the message you convey comes from your body language.
That’s why studying body language has such a long history.

10 Tactics for Reading People’s Body Language 
By: PARISA JAMADI

Manufacturing of washing machines increases 23%

Source: https://www.entrepreneur.com/article/239840

Head of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) Alireza Peyman-Pak 
held a meeting with the country’s 
top exporters on Monday to discuss 
trade-related issues and ways for 
boosting the country’s non-oil ex-
ports. As reported by the TPO portal, 
during this meeting, Peyman-Pak 
emphasized the government’s ap-
proach in using the experiences of 
the country’s businessmen who are 
active in the field of foreign trade for 
advancing its development goals. 
“The government has tried to make 
exporters and trade organizations 
the main executors of the country’s 
trade-related policies and the Trade 
Promotion Organization has made 
every effort to solve the problems of 
this sector,” the TPO head stressed. 
According to the official, teamwork, 
consultation and constructive collabo-
ration will lead to the expansion of the 
country’s trade capacities. “This year 
we were able to achieve a significant 
growth in the non-oil exports, which 
was realized due to the increased co-
operation between the private sector 
and government organizations,” Pey-

man-Pak said. He pointed out that one 
of the determining factors in the field 
of trade in any country is coordination 
and teamwork among various sectors.
“Collaboration among all entities al-
lows us to expand the country’s busi-
ness capacity and we will use all the 
available tools in this regard,” he said.
Emphasizing the need for exporters 
to be present in trade delegations and 
accompany officials in their visits to 
other countries, he continued: “The 
presence of private sector represent-
atives can lead to a better result in 
the negotiations because exporters 
and traders have the most knowledge 
about the domestic and foreign mar-
kets and can provide the best advice 
to government officials.”
The Trade Promotion Organization 
of Iran has recently taken a new ap-
proach for interacting with the private 
sector, and meetings between gov-
ernment officials and private sector 
representatives are held regularly as 
think-tanks in which future economic 
policies and strategies are discussed 
and solutions are provided for the ex-
isting problems in various sectors.

TPO head meets top exporters 
to discuss trade issues
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یکی از این بانوان خانم نسیمه بارانی 
از کارکنــان شــاغل در بخش بهره 
برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اســت که بارهــا درعرصه 
های مختلف درخشیده که از جمله 
می توان به کســب عنوان »کارمند 
نمونه« در ســال 1390 و »برگزیده 
خدمت« در سال 1395 اشاره کرد. 
وی اخیراً نیز به عنوان »مادر نمونه« 
در صنعت آب و برق کشــور از سوی 
علی اکبــر محرابیان وزیــر نیرو و 
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور مورد 
تکریم و تجلیل قرار گرفت. آنچه در 
پی می خوانید حاصل گفت و گویی 

کوتاه با این مادر نمونه است.
در ابتدا خود را معرفی کرده 
و سابقه فعالیت خود را در 
شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان ذکر کنید.
اینجانــب نســیمه بارانــی، دارای 
مدرک کارشناسی شیمی کاربردی 
هستم. از خرداد سال 1378 افتخار 
همکاری با شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان را دارم و در طول این 
سال ها به عنوان کارشناس، مسئول 

آزمایشگاه و بهره بردار شبکه فاضالب 
آبفای منطقه 6، رئیــس اداره بهره 
برداری و توسعه آب آبفای منطقه 1 و 
رئیس اداره توسعه و بهره برداری آب 
آبفای منطقه 3 شهر اصفهان مشغول 

فعالیت بوده ام.
در چنــد ســال اخیــر 
شــما همواره بــه عنوان 
کارمندنمونه، پژوهشــگر 
نمونه و اخیراً به عنوان مادر 
نمونه در صنعت آب و برق 
معرفی شده اید؛ چگونه به 
این عناوین دست یافته اید؟

از همان ابتدای شروع به فعالیتم در 
آبفای استان اصفهان، سعی کرده ام 
با ارائه روش ها و راهکارهای نوین در 
صنعت آب و فاضالب کشور، در جهت 
ارتقاء روش های موجود گام بردارم. 
در نخســتین اقدام، با ارائه طرحی، 
روش نصب انشعابات فاضالب )لوله 
و حوضچه( در سال 1387 اصالح و 
استانداردسازی شد که حتی منجر به 
تدوین و صدور دستورالعمل اجرایی 

نیز گردید.
از اقدامات قابل توجه دیگر می توان 
به شســت و شوی شــبکه فاضالب 

آبفای منطقــه 1 شــهر اصفهان با 
استفاده از روش الیروبی اشاره کرد 
که منجر به تهیه فهرست بهای خاص 
شست و شوی شــبکه فاضالب نیز 
شــد. تعویض 200 کنتور فرسوده 
به منظور افزایش درآمد شرکت، به 
روزرسانی نقشه شبکه آب و فاضالب 
 GIS مناطق 1 و 3 با همکاری واحد
و تعویض کلیه شــیرآالت فرسوده 
خطــوط انتقــال آب در قطرهای 
400 تا 800 میلی متر اشــاره کرد. 
در همایش ملــی مدیریت مصرف 
و کیفیت آب در ســال جاری هم با 
ارائه مقاله »بررســی نقش تعویض 
کنتورهای خانگــی در کاهش هدر 
رفت ظاهری« به عنوان پژوهشــگر 

برتر برگزیده شدم.
چندی پیــش و همزمان با 
سالروز والدت حضرت زهرا 

)س( نیز از سوی وزارت نیرو 
به عنوان مادر و بانوی نمونه 
انتخاب شدید و از وزیر نیرو 
تقدیر نامه دریافت کردید، 
چه شد به این عنوان دست 

یافتید؟
این که در کنار کار و فعالیت اداری، 
فرزندانی را پرورش داد که به درجات 
باالی علمی دســت پیدا کنند، جز 
با همراهی و پشــت کار آن ها میسر 
نیست. داشتن همســر خوب برای 
یک زن در راه دستیابی به اهدافش 
بســیار مهم و تأثیر گذار اســت که 
خوشبختانه همسر و فرزندان بنده، 
همراهان بســیار خوبی در این چند 
ســال بوده اند. فرزند اولم در ســال 
جاری در رشته پزشکی دانشگاه ایالم 
پذیرفته شد و فرزند دوم بنده نیز در 
حال تحصیل می باشد. موفقیت های 

خود را مدیون اطرافیــان و خانواده 
خود هستم که مشــوق و همراه من 

بوده اند.
در پایان چــه توصیه ای به 
همکاران و بانوان شاغل در 

ادارات دارید؟
اگر عالیق خود را به خوبی و با پشتکار 
دنبال کنند و در کنــار آن با توکل 
به خدا از پشــتیبانی خانواده خود 
همراه باشند، قطعاً به موفقیت دست 
پیدا می کنند. صبور بودن در هنگام 
مشــکالت نیز در دســت یافتن به 

اهداف، مهم و ضروری است.
در پایــان نیز از امینــی مدیر عامل 
محترم و اکبری معاون محترم توسعه 
و بهره بــرداری آب شــرکت آبفای 
استان اصفهان و سایر همکارانی که 
در این راه همراه و پشــتیبان بنده 

بوده اند نهایت تقدیر و تشکر دارم.

در فرهنگ ما ایرانیان؛ مادر نماد ایثار، گذشت و الگوی صبر 
محسوب می شــود. نمادی که با پرورش فرزندانی شایسته 
باعث پیشرفت و ســربلندی خانواده و جامعه می شود. در 
این میان بانوانی هستند که در کنار انجام وظیفه در جایگاه 
خانه داری، مادری و همسری، دوشــادوش مردان به انجام 
فعالیت های خدماتی و مهندســی در دستگاه های دولتی و 

خصوصی مشغولند.
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مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح 
تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی تا 15 فروردین 

در سراسر استان در حال اجرا است.
جواد محمدی فشارکی گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی 
نوروزی بر عملکرد اصناف و نحوه خدمت رسانِی متصدیاِن 
واحدهای صنفی به شهروندان و با هدف رصد و پایش بازاِر 
مصرِف کاال و خدمات، با حضور 91 بازرس متخصص و 246 

بازرس افتخاری در استان در حال اجراست.مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: بازرسان در صورت 
مشــاهده و دریافت هر گونه گزارش تخلف از واحدهای 
صنفی، عالوه بر برخورد قانونی با ُمخالِن بازار، پرونده آنان را 
با قید فوریت برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان ارسال می کنند.به گفته وی با توجه به اینکه خرید 
پوشــاک در این روزها رونق دارد فروشــندگان پوشاک 

در پاســاژها و مراکز خرید موظف هستند عالوه بر نصب 
برچسب روی پوشاک، فقط 20 درصد سود دریافت کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از شهروندان 
درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای 
صنفی، از جمله گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از 
شبکه، درج نکردِن قیمت و نصب نکردِن نرخنامه، صادر 

نشدن صورتحساب گزارش های خود را اطالع دهند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
خبر داد:

بازار نوروز اصفهان 
زیر ذره بین بازرسان 

اصناف
ایســنا/اصفهان دوچرخــه، از دیرباز 
وسیله محبوب حمل ونقل در اصفهان 
بوده و هنــوز هم مردم شــهر، توجه 
ویژه ای بــه دوچرخه دارنــد، تا آنجا 
که یکــی از المان های شــهر، پیرمرد 
دوچرخه سواری اســت که در یکی از 
پرترددترین مناطق شــهر، یعنی پل 

فلزی ایستاده است.
در گذشته که تردد وسایل نقلیه موتوری 
در باغ شهر اصفهان کمتر رواج داشت، 
دوچرخه ســواری طرفــداران زیادی 
داشت، اما حاال که تقریباً هر شهروند 
یک خودرو دارد، دوچرخه سواری روز 
به روز کمرنگ تر می شــود و مدیران 
و مسئوالن شــهر باید فکری به حال 
شرایط دوچرخه سواری کنند تا »هم 

شهروند را خوش آید و هم هوا را!«
آمار باالی تردد ماشــین ها در شــهر، 
یکی از دالیل افزایش شــاخص های 
آلودگی هوا در اصفهان اســت. در این 
بین محیا شدن شرایط مناسب برای 
دوچرخه سواران می تواند باعث تشویق 
و ترغیب شهروندان در رده های سنی 
مختلف به اســتفاده از دوچرخه و در 
نتیجه، بهبود کیفیت وضعیت هوای 

اصفهان شود.
این در حالی اســت کــه جایگزینی 
دوچرخه بــا خودرو، عــالوه بر بهبود 
کیفیت هوا، می تواند باعث ارتقا سالمت 
شهروندان شود. بر این اساس توجه به 
ایجاد جایگاه استاندارد تردد دوچرخه 
در کالن شــهر اصفهان حیاتی به نظر 

می رسد.
پیش تر، مدیریت شهری اصفهان، در 
چند مرحله اقدام به ایجاد جایگاه های 
مناســب برای تردد دوچرخه در شهر 
اصفهان کرده بــود، اما حــاال به نظر 
می رسد این طرح های چندمرحله ای، 
ناقص و یا با مشکالتی مواجه هستند 
که الزام بازنگری بــه آن ها وجود دارد.

محمدرضا فالح، رئیس کمیســیون 
هوشمند ســازی و حمل ونقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این باره به ایسنا 
گفت: در دوره پنجم عزم شورای شهر و 
شهرداری بر این بود که مسیرهایی برای 
تردد دوچرخه در بیشتر خیابان های 
ســطح شــهر ایجاد کند و مبلغ قابل 
توجهی نیز  در این زمینه هزینه شــد، 
درحالی که بسیاری از این مسیرها فاقد 
استاندارهای الزم برای دوچرخه سواری 
هســتند و اعتراضات مردمی در این 
خصوص به شهرداری رسیده بود.وی 
ادامه داد: با تغییر مدیریت و با تشکیل 
جلســات کمیســیون حمل ونقل و 
ترافیک، قرار شد بر روی کلیه مسیرهای 
دوچرخه ســواری مطالعــه انجــام و 
مسیرهای غیراستاندارد، حتی المقدور 
استانداردسازی شــود و اگر مسیری 
قابلیت استاندارد شــدن را نداشت، یا 
مورد اعتراض اهالی محل و خیابان بود، 
به طورکلی حذف شود.فالح با بیان اینکه 
جزییات این طرح باید مطالعه  و توسط 
شهرداری مناطق انجام شود، افزود: اگر 
بنا بر استانداردســازی معبری باشد، 
هزینه آن چنانی برای شهرداری ندارد.

رئیس کمیسیون هوشــمند سازی و 
حمل ونقل شورای شهر اصفهان، عرض 
نامناســب معابر دوچرخه، آسفالت بد 
و مصالح نادرست را ازجمله مشکالت 
مسیرهای غیراستاندارد برشمرد و افزود: 
بعضی از این مسیرها به بار انداز مغازه ها، 
پارکینگ موتورســیکلت و خودروها 
تبدیل شده و الزم است نسبت به رفع 
این معضل هم اقدام شــود.وی اظهار 
کرد: انتظار می رود استانداردســازی 
مســیرهای دوچرخه، شهروندان را به 
استفاده از دوچرخه تشــویق  کند و با 
ایجاد بســترهای مناسب، شهروندان 
استفاده از وســیله حمل ونقل پاک را 
ترجیح دهند و در کاهش چشــمگیر 
آلودگی هوا رخ دهد.در این سال ها که 
دغدغه هوای پاک، یکی از موضوعات 
مهم و مورد توجه جامعه جهانی است، 
هر شــهروند با اســتفاده از دوچرخه، 
حمل ونقل عمومی و پیاده روی، نقش 
چشــمگیری در بهبود شــرایط آب و 
هوایی شهر خود ایفا می کند. گفتنی 
اســت، پویش های مردمی زیادی در 
سال های اخیر در شهر اصفهان برگزار 
شــده که هدف همه آن هــا کمک به 
متولیان شهری برای کنترل بار ترافیک 
و آلودگی هوا بوده اســت؛ پویش هایی 
همچون »سه شنبه های بدون خودرو« 

و »بفرمایید دوچرخه«. 
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مسیرهای دوچرخه در اصفهان 
استانداردسازی می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
مجموعه ای از راهبردها و سیاســت های محوری کشور است، 
گفت: به صورت مختصر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در میانه راه هستیم.
»اقتصاد مقاومتی« اصطالحی اســت که در سال 1389 برای 
اولین بار توسط مقام معظم رهبری به منظور سامان دهی نظام 
اقتصادی کشور متناسب با شرایط جاری داخلی و بین المللی 
و با مبنا قرار دادن اصول انقالب مطرح شــد و در سال 1392 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از شرایط سخت 

اقتصادی ابالغ شد.
اقتصاد مقاومتی کاهش وابســتگی ها و تاکید روی مزیت های 
تولید داخل و تالش برای خوداتکایی اســت، حمایت از تولید 
ملی، کار و ســرمایه ایرانی، محدودســازی اقتصــاد دولتی و 
آزادسازی اقتصاد، توجه به نخبگان و بهره گیری از فناوری نوین، 
جلوگیری از سوداگری و فعالیت های غیر مولد، مردمی سازی 
اقتصاد و توانمندســازی آحاد مردم، اولویت تولید بر واردات و 
حمایت از خرید کاالی داخلی، تدوین دقیق نقش دولت و مردم 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت جدی مســئوالن از تولید 
ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت صاحبان سرمایه و نیروی 
کار، تثبیت قیمت ارز در بازار، اشتغال زائی و ایجاد فرصت های 
شغلی و تقویت نقش مردم و باال بردن مشارکت مردمی از جمله 
راهکارهایی اســت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد 
شده است. حال باید دید وضعیت پیشبرد سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در کشور چگونه است؟
دانشیار گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با ایسنا، با 
ارزیابی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار 
کرد: اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از راهبردها و سیاســت های 
محوری کشور است و نه می توان گفت آنچه در ماه ها و سال های 
اخیر در اقتصاد ایران انجام شده بی اعتنایی کامل نسبت به آن 
بوده و نه می توان گفت که به طور جامع و ســازگار مورد توجه 

قرار گرفته است.
محمد واعظ گفت: برای مثال در الیحه بودجه 1401 دولت به 
مجلس، ابعادی از اهداف اقتصاد مقاومتی وارد شده است، اما این 

موارد هنوز از جامعیت کامل و الزم برخوردار نیست.
وی توضیح داد: برای مثال در حالیکه سعی شده حجم کسری 
بودجه عملیاتی دولت در سال 1401 کمتر شود، اما همچنان 
نرخ رشد اجزایی از مخارج دولت باالست و در نتیجه از آن حیث 

اقتصاد مقاومتی مورد توجه الزم و کافی قرار نگرفته است.
این اســتاد اقتصاد با اعتقاد بر اینکه در اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی در میانه راه هســتیم، ابراز امیدواری کرد: با 
تجمیع افکار و مقابله با انسدادهای فکری به مفهوم جامع، شاهد 

تحقق این راهبرد باشیم.
وی درباره گالیه و انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت 
پایین لوازم خانگی و خودرو و همچنین قیمت باالی آن با وجود 
حمایت از این دو صنعت، اظهار کرد: مسائل دو صنعت ذکر شده 
تا حد زیادی به معضل عدم تولید فناوری داخلی بستگی دارد، 
به این معنا که در صنعت خودرو بیشتر و در صنعت لوازم خانگی 

با شدت کمتری تولیدکنندگان داخلی مونتاژ می کنند.
واعظ توضیح داد: متاسفانه صنایع ما در عمیق ترین الیه فناوری 
که طراحی مفهومی است، مقلد هستند، البته آنچنان که گفته 
شــد در تولید لوازم خانگی این معضل با شدت کمتری مواجه 
اســت و تا وقتی تولیدکنندگان داخلی این دو صنعت توانایی 
طراحی را نداشته باشــند، توقعات مقام معظم رهبری و مردم 

ایران تحقق نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به قدرت طراحی، مستلزم استقرار 
واحدهای کارآمد تحقیق و توسعه در این صنایع و کارآمدسازی 
واحدهای تحقیق و توسعه موجود است، تصریح کرد: این کار 
خود مســتلزم اتصال واحدهای تحقیق و توسعه با شبکه علم 
و فناوری کشــور به خصوص در دانشــگاه ها است، در غیر این 
صورت عماًل و باطناً ایــن دو صنعت به الیه های عمیق فناوری 
دست نخواهند یافت و در نتیجه دامنه تاثیرگذاری محدودی بر 

قیمت و کیفیت خواهند داشت.
به گفته این اســتاد دانشــگاه، به صورت مختصــر در اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در میانه راه هستیم.
وی دربــاره وجود تحریم هــا و تأثیر بر اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: تحریم ها از یک طرف مانع اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی شده و از سوی دیگر زمینه هایی 

را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مهیا کرده است.
واعظ ادامــه داد: قبــل از تحریم هــا واردات ســهل و باالی 
لوازم خانگی مانع رشد و توسعه داخلی شــد و اگر چنانچه آن 
جریان تداوم می یافت، ما دســتاوردهای سه سال اخیر صنایع 

کنونی و تولید لوازم خانگی را در اختیار نداشتیم.
استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان افزود: از سوی دیگر تحریم ها 
هزینه تجارت با خارج را همچون خرید دانش فنی، خرید مواد 
اولیه، مواد واسطه ای و ... را برای بنگاه های تولیدی داخل به طور 
متوسط حدود 15 درصد در مقایسه با شــرایط غیرتحریمی 

افزایش داده است.

گفت و گو

یک استاد اقتصاد:

اجرای سیاست های 
اقتصادمقاومتی در میانه راه است

اقتصاد استان

در گفت و گو با »مادر نمونه« وزارت نیرو مطرح شد؛

صبور بودن در زمان بروز مشکالت ضروری است

مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: 40 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه زاینده رود از سال 

1398 تاکنون ساماندهی و الیروبی شده است.
به گزارش صاحب نیوز؛ احمدرضــا صادقی در گفتگو با مهر 
اظهار داشــت: حدود 40 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود از سال 1398 تا 1400 ساماندهی و الیروبی و 70 

کیلومتر آن جاده ساحلی احداث شده است.
او ادامه داد: نزدیک به 1.5 کیلومتر در باالدست سد زاینده رود 
در محدوده روستای ِدهباد سفلی و پل اُورگان از سال گذشته 
تاکنون ساماندهی و 2 کیلومتر از بستر رودخانه الیروبی شده 

است.

  الیروبی ۵ کیلومتر از بســتر رودخانه به سمت تاالب 
گاوخونی

صادقی افزود: عملیات ســاماندهی رودخانــه زاینده رود در 
محدوده شهرستان لنجان به وسعت 1.4 کیلومتر در روستای 
چم نور و 600 متر در روستای چم علیشاه انجام و بیش از پنج 
کیلومتر از بستر رودخانه در این منطقه الیروبی شده است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اضافه کرد: یک کیلومتر از بستر رودخانه در شهرستان مبارکه 
نیز از باالدست به سمت پایین دست، الیروبی و عملیات اصالح 

بستر انجام شده است.
صادقی ادامه داد: بیش از 1.5 کیلومتر از رودخانه زاینده رود در 
شهرستان اصفهان و ورزنه در روستاهای اوشگهران و قورتان 
ساماندهی و پنج کیلومتر از بســتر رودخانه به سمت تاالب 
الیروبی شده است که سبب تســهیل جریان آب به سمت 

گاوخونی و جلوگیری از تشدید تهدیداتی مانند سالک شود.

  الیروبی ۳۵ کیلومتر از رودخانه های استان اصفهان
مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به عملیات ساماندهی و الیروبی سایر رودخانه های استان 
در یک سال اخیر، ابراز داشــت، 35 کیلومتر از رودخانه های 

استان در دو سال اخیر الیروبی شده است.
صادقی افزود: 1.7 کیلومتر دیواره ساماندهی و هفت کیلومتر 
از بستر رودخانه تیدجان خوانسار با همکاری شهرداری این 
شهر الیروبی شــد.او با بیان اینکه در رودخانه مرق کاشان 

حدود 600 متر دیواره با ارتفاع چهار متراحداث شده است، 
تصریح کرد: حدود 1.2 کیلومتر دیوار در مسیل مزرعه خطیر 
و مسیل دستجرد به نطنز احداث شده و بیش از 2 کیلومتر از 
رودخانه هریزه کوهپایه الیروبی و یک هکتار از اراضی تحت 
تصرف آزاد شده است.صادقی با بیان اینکه 420 متر از رودخانه 
سلطان حسین دیوارکشی شده است، افزود: پنج کیلومتر از 
بستر این رودخانه و نیز مسیل کهنگ اردستان الیروبی شده 
است؛ همچنین در رودخانه محمدآباد منطقه جرقویه 600 
متر دیواره ساماندهی و الیروبی در یک کیلومتر از بستر آن 

انجام شده است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به اینکه در یک سال اخیر حدود یک کیلومتر از مسیل 
رودخانه پالسجان شهرستان فریدن با حذف معاندرها )پیچ 
رود( آزادسازی و اصالح شده، گفت: ساحل سازی در حریم 
این رود در حال انجام است اما به دلیل سردی هوا در روزهای 
اخیر متوقف شده است.صادقی در پاسخ به اینکه آیا با ساحل 
سازی در حریم رودخانه ها به ویژه رودخانه زاینده رود اراضی 
حاصلخیز کشاورزی حریم رودخانه از بین نمی رود؟ گفت: 
وقتی تصرفات به سمت رودخانه پیش برود کنترل تصرفات 
از دست خارج می شود و در عمل زمانیکه تا نزدیک رودخانه 
چاه غیرمجاز و لوله غیر مجاز وجود دارد احداث این جاده ها 

حفاظت از رودخانه را راحت می کند.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

ساماندهی و الیروبی ۴۰ کیلومتر از حریم و بستر زاینده رود

رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان درخصوص قیمت کاالهای شــب عید گفت: در این مدت 
نوســانات زیاد ماه های قبل را در کاال و خدمات نداشتیم و فراوانی کامل وجود دارد و نسبت به 

سال های قبل آرامش بیش تری بر بازار حاکم است.
رســول جهانگیری رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان درخصوص قیمت کاالهای شب عید اظهار داشت: در این مدت نوسانات زیاد ماه های 
قبل را در کاال و خدمات نداشتیم و فراوانی کامل وجود دارد و نسبت به سال های قبل آرامش 

بیش تری بر بازار حاکم است.
وی درخصوص روند نظارت بر قیمت ها توضیح داد: واحد بازرسی اتحادیه های مربوطه بازرسی 
و نظارت خود را دارند، در کنار آن بازرســی اصناف نیز نظارت می کند و در این مدت این مورد 

مطرح نبوده که قیمت ها ناگهانی افزایش پیدا کند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه در موضوع عرضه و تقاضا ثبات برقرار است، یادآور شد: قیمت کاال 
و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد اما آنالیز تخصصی که توسط متخصصان 

اصناف شکل می گیرد نیز تعیین کننده قیمت ها است.
میوه شب عید به وفور ذخیره سازی شده است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان درخصوص میوه شب عید گفت: امسال برای میوه شب 
عید مشکلی نداریم، مرکبات شمال و جنوب کشور و سیب به وفور ذخیره سازی شده و مشکلی 

برای عرضه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اکثر مردم 2 دز واکسن خود را زده اند و امیدواریم بتوانیم در عید میزبان خوبی 
برای مسافران نوروزی باشیم، عنوان کرد: در شــرایط کنونی که کشور تحت فشار است نباید 
تنها مسافر رامحدود به توریسم خارجی کنیم و اگر بر گردشگران داخلی سرمایه گذاری کنیم و 

هزینه های سفر را کاهش دهیم اقتصاد شهرها و کشور رونق پیدا خواهد کرد.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان گفت: مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در صورت رعایت 
مصرف بهینه تا سه پله از پرداخت گازبها معاف شدند. ابوالقاسم عسکری بیان داشت: در راستای 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بر اساس بند »ی« 
تبصره 8 قانون بودجه ســال 1400 و آیین نامه اجرایی هیات وزیران، مشترکین گاز طبیعی 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با رعایت الگوی مصرف، حجم گاز مصرفی آنها 
درسه پله اول قرار داشته باشد، از پرداخت گازبها معاف هستند. وی افزود: بر اساس این قانون 
مشترکین گاز طبیعی که اطالعات محل اسکان، کد ملی و کد اشتراک آنها توسط کمیته امداد 
و یا بهزیستی تأیید و ارسال شده باشــد، در صورت مصرف متعارف و قرار گرفتن در محدوده 

مصرفی سه پله نخست، از پرداخت هزینه گازبها معاف هستند.
این مقام مســئول بیان کرد: این معافیت به مددجویان کم مصرف تعلــق گرفته و در صورت 
عبور از میزان مصرف تعیین شــده و قرار گرفتن در پله های چهارم و باالتر، مشمول این قانون 
نخواهند بود. وی گفت: هم اکنون جلسات و مکاتبات الزم از سوی شرکت گاز استان اصفهان 
با کمیته امداد و اداره کل بهزیستی اســتان برای دریافت اطالعات انجام شده و پس از بررسی 
اطالعات دریافتی، برنامه ریزی گردیده تا در صورت رعایت الگوی مصرف و قرار گرفتن در سه 
پله نخست گازبهای آن ها رایگان گردد. سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، اظهار داشت: به 
صورت همزمان از ابتدای ابالغ طرح مذکور، بسترسازی الزم در سامانه های صدور صورت حساب 
شرکت ملی گاز و سایر سامانه های استانی برای اجرای این قانون فراهم گردیده است. عسکری با 
بیان اینکه، بخشی از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و اداره کل بهزیستی استان مستأجر 
هستند و محل زندگی آنها تغییر می کند، گفت: در صورت جابه جایی مددجویان، بایستی سریعاً 
کد اشتراک گاز، کدپستی و آدرس جدید را به ادارات بهزیســتی و کمیته امداد سطح استان 

تحویل نمایند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

میوه شب عید به وفور ذخیره سازی شده است
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

معاف شدن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت گاز بها



رئیس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: باید تدبیری 
صورت گیرد که امور مرتبط با حوزه توانمندسازی و 
تسهیل گری اشتغال در حوزه شهرداری به صورت 
منســجم و واحد در ذیل کمیســیون مناطق کم 
برخوردار قرار گیرد تا اقداماتی که امروز در حال انجام 

است انسجام پیدا کند.
مجید نادراالصلی در تذکرات خود در سی و دومین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
تعظیم شعائر اسالمی از مهمترین وظایف مسئوالن 
است و در این خصوص باید اقدامات بهتر و جدی تری 
در مناسبت ها انجام شود. وی با اشاره به سفر تعدادی 

از اعضای شورای شهر به یزد گفت: مسئوالن شورای 
شهر یزد در این دیدار، مردم اصفهان را مورد تکریم 

قرار دادند که باید از بابت این موضوع تشکر کنیم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به طرح 
استقرار دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: این طرح براساس تأکید و نقش 
آفرینی مؤثر در انجام اقدامات قانونی برای زاینده رود 

به تصویب شورا رسید.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه شهرداری موظف شد 
پس از ۳۰ روز از تصویب، آیین نامه ها و سیاست ها 
و برنامه های اجرایی طرح را تدوین و ارائه کند اما تا 
کنون چنین الیحه ای ارســال نشده است که باید 

دستور الزم در این خصوص صادر شود.
نادراالصلــی با اشــاره به لــزوم تقویــت حوزه 
توانمندسازی و تسهیل گری اشتغال تصریح کرد: 
باید تدبیری صــورت گیرد که این امــور در حوزه 
شــهرداری به صورت منســجم و واحــد در ذیل 
کمیسیون مناطق کم برخوردار قرار گیرد تا اقداماتی 

که امروز در حال انجام است انسجام پیدا کند.
وی با تأکید بر لزوم پرداخت همه مطالبات کارکنان 
شهرداری تا پیش از آغاز سال نو گفت: زیرمجموعه 
شهرداری باید تکریم شوند و پرداخت به موقع حقوق 
و مطالبات در شهرداری می تواند الگویی برای سایر 

سازمان ها و دستگاه ها باشد.
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

اقدامات حوزه 
توانمندسازی و 

تسهیل گری اشتغال 
انسجام پیدا کند

اخبار اصفهان:  رئیس پلیس راه 
استان با اشــاره به تعطیلی های عید 
ســعید مبعث و احتمال مسافرتها در 
روزهای آخر هفته از تمهیدات ترافیکی 
این پلیس در جاده های استان اصفهان 
خبر داد.ســرهنگ اصغر زارع رییس 
پلیس راه استان اصفهان ضمن تبریک 
عید سعید مبعث بیان داشت: با توجه به 
تعطیلی عید سعید مبعث  و احتمال 
مســافرت ها و افزایش تردد خودروها 
طی روزهای پایانــی هفته پلیس راه 
استان اصفهان به منظور افزایش ایمنی، 
ایجاد کشش وتســهیل در امر عبور و 
مرور در راه های استان و پیشگیری از 
تصادفات و حوادث ناگوار، تمهیدات 
ترافیکی ویژه ای در جاده های استان 
اجرا می کند. وی افزود: پلیس راه استان 
در طرح  با اســتفاده از توان نیرویی و 
خودرویی خود اقدام به روان ســازی 
ترافیــک در محورهــای مواصالتی 
استان اصفهان می نماید و از رانندگان 
و مســافران عزیز هم انتظــار داریم  
همکاری الزم را با ماموران پلیس راه 
داشته باشند که بتوانیم سفری ایمن 
برای مســافران و رانندگان عزیز رقم 

بزنیم. 

رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

تمهیدات ترافیکی ویژه آخر 
هفته در جاده های استان 

اصفهان

خبر روز
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یلدا توکلی:   اگر چه جاذبه های 
گردشــگری در کشورمان چشم 
هر جهانگردی را خیره می کند و 
معروفیت ایــن دیدنی ها آنچنان 
است که گردشگران از کشورهای 
مختلف و در فصل هــای متنوع 
سال برای دیدن این زیبایی ها به 
ایران می آیند اما هنوز جای کار در 
حوزه گردشگری بسیار زیاد است 
حوزه ای که شاخه های مختلفی 
دارد و در حال حاضر تا رســیدن 
به جایگاه واقعــی فاصله داریم به 
طوریکه متاسفانه ســهم ایران از 
گردشــگری خوراک صفر درصد 

می باشد.

    سبک های آشپزی یکی از 
مهم ترین فاکتورهای سفر

گردشــگری خوراک در حقیقت 
می تواند بــرگ برنــده ای برای 
توســعه گردشــگری داخلی و 
خارجی یــک کشورباشــد، به 
گونه ای که ضمن تنوع بخشیدن 
به ســبد محصوالت گردشگری، 
از آن به عنــوان نماینده ای تمام 
عیار بــرای شناســایی و معرفی 
هرچه بیشــتر فرهنگ و آداب و 
رســوم مــردم محلی اســتفاده 
کــرد. در واقع اهمیــت موضوع 
گردشــگری خوراک را از نتایج 
حاصل از نظرسنجی ها می توان 
دریافت کرد که بیش از ۸۸ درصد 
گردشــگران در جهان، آشنایی 
با ســبک های مختلف آشپزی و 
خوردن غذاهای سنتی کشورهای 
مختلف را از مهم ترین فاکتورهای 
ســفر خود می داننــد همچنین 
سازمان گردشگری جهانی وابسته 

به ســازمان ملل هم پیش از این 
اعالم کرده، ۳۰ درصد درآمد کل 
گردشگری جهان وابسته به صنایع 

غذایی است.

    منــوی تکــراری در 
رستوران ها

وجود بیــش از ۲۵۰۰ نوع غذا و 
۱۰۹ نوع نوشــیدنی و انواع نان و 
شیرینی در کشورمان باعث شده 
است مکتب آشــپزی ایران جزء 
یکی از سه مکتب اصلی خوراک 
کنار مکاتــب آشــپزی رومی و 
چینی قرار بگیــرد و البته وجود 
این ظرفیت عظیم همراه با حسن 
تعامل و مهمان نوازی مثال زدنی 
ایرانیان می تواند عاملی مناسب 
برای ایجــاد انگیــزه و رغبت در 

گردشــگران به منظــور انتخاب 
ایران به عنوان گزینه سفر باشد. 
اما از آن طرف متأسفانه، در سایه 
نادیده گرفتن جایگاه مهم و نقش 
راهبردی جهانگردی خوراک در 
توسعه گردشــگری ایران، امروز 
شــاهدیم که برنامه های تدوین 
شــده و اقدامات صــورت گرفته 
در این راستا نتوانسته آنگونه که 
باید و شاید در مراکز گردشگری 
نمود عملی پیدا کند. به گونه ای 
که باید گفت در ایران به جز چند 
رســتوران در چند شهر محدود، 
غالباً رستوران ها صرفاً دارای یک 
منوی تکراری به صورت ترکیبی 
از چند نوع غذای منحصراً ایرانی 
هســتند که این موضــوع قطعاً 
اثر روانی نامناســبی برای جذب 

گردشگر خواهد داشت.

    سهم گردشگری خوراک 
ایران در مقایســه با کشور 

همسایه
همه این ها در حالی است که برخی 
کشــورها علی رغم دارا بودن یک 
ســوم ظرفیت غذایی ایران با اتکا 
بر اصول موجود در اقتصاد تجربی، 
توانســته اند با ارائه منویی بسیار 
متنوع و جذاب از انــواع غذاهای 
گوناگون محلی و خارجی موجب 
ایجاد حس هیجان و لذت بخشی 
در گردشگران این کشور شود. در 
همین همسایگی کشورمان یعنی 
کشور ترکیه و علی رغم دارا بودن 
یک سوم ظرفیت غذایی ایران، این 
کشور توانسته با ارائه منویی بسیار 

متنوع و جذاب از انــواع غذاها به 
یکی از مقاصد محبوب "گردشگران 
خوراک" در دنیا تبدیل شود و به 
درآمدی بالغ بــر ۵ میلیارد دالر 
دست یابد اما سهم کشورمان در 
این حوزه متاسفانه نزدیک صفر 

است.

    نگاه ویژه آقــای وزیر به 
گردشــگری خوراک سایر 

کشورها
اما در ایــن میان و ســهم صفر 
درصدی گردشــگری خوراک در 
ایران، سیدعزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری و 
صنایع دســتی در هر سفری به 
کشــورهای مختلــف، ویژگی 
گردشگری آن منطقه را معرفی 
و توجه به گردشگری خوراک در 
برنامه های سفر ضرغامی جایگاه 
ویژه ای دارد در حالیکه این صنعت 
در کشــور ایران ضغیف اســت و 
به نوعی باید ایــن وزارت خانه به 
معرفی بیشتر صنعت گردشگری 
خــوراک ایــران بپــردازد. البته 
برندسازی گردشــگری خوراک، 
کار عجیب و شگفت انگیزی نیاز 
نــدارد. همین کــه خوراک های 
ایرانی به عنــوان میراث فرهنگی 
ناملموس شناســایی و ثبت ملی 
شــده و پرونده هــای آن بــرای 
ثبت جهانی در یونســکو آماده و 
رایزنی های فرهنگی و سیاســی 
انجام و پرونده ثبت شهرهای خالق 
گردشگری خوراک برای عضویت 
در شبکه شهرهای خالق یونسکو 
تدوین شود، اولین و مهم ترین گام 

برداشته شده است.

»غذاگردی« مقوله دیده نشده در صنعت گردشگری ایران است!

سهم ما از سفره اقتصاد گردشگری، هیچ

کارشناسان از یک احتمال نزدیک به یقین می گویند:

ورود رمزارزها به تجارت رسمی
رییس سازمان توســعه تجارت چندی قبل از ورود رمزارزها به عرصه تجارت ایران خبر 
داد، خبری که هرچند از به کارگیری شیوه ای جدید در این عرصه خبر می دهد اما به نظر 

می رسد هنوز راهی طوالنی تا تثبیتش وجود دارد.
به گزارش ایســنا، هرچند رمزارزها در سال های گذشــته با افزایش قابل توجه اقبال در 
بازارهای جهانی مواجه شده اند اما همچنان بسیاری از نهادهای رسمی اقتصادی با تردید 
به آنها می نگرند. این بازار که در سال های اخیر سودی قابل توجه نصیب تعدادی از سرمایه 
گذارانشان کرده اما در ماه های گذشته تحت تأثیر عوامل مختلف، قیمت بسیاری از رمزارزها 
روندی کاهشی را تجربه کرده و همین موضوع تردیدها درباره آینده این ارزها را بیشتر کرده 
است. با این وجود به نظر می رسد با توجه به ظرفیتی که در این بازار وجود دارد، در سال های 
آینده، میزان اقبال نسبت به آنها افزایش خواهد یافت و حتی امکان استفاده از رمزارزها در 
بازارهای رسمی و تجارت نیز وجود دارد، موضوعی که مسئوالن تجاری ایران نیز از آن خبر 
داده اند اما صحبت های رییس کمیسیون فن آوری های نوین اتاق تهران نشان می دهد که 

هنوز راهی طوالنی تا تثبیت رمزارزها در عرصه تجارت باقی مانده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این عقیده است که تا زمانی 
که سیکل و چرخه استفاده از رمزارزها تکمیل نشود، نمی توان انتظار داشت که رشد قابل 
مالحظه ای در استفاده از رمزارزها در حوزه واردات و صادرات رقم بخورد. اگرچه، ممکن 

است استفاده از این ابزار برای پرداخت های خرد و مراودات در مقیاس کوچک انجام شود.
فرزین فردیس، دلیل عدم گرایش فعاالن اقتصادی برای اســتفاده از این ابزار را ترس و 
محافظه کاری به حق فعاالن اقتصادی دانست و گفت: هنوز دستورالعمل مشخصی تدوین 
نشده و در عین حال مشخص نیست که اگر فعاالن اقتصادی، بخشی از تجارت بین الملل 
خود را با ابزار رمزارز انجام دهند، ســازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر سازمان ها 
و نهادهای مشــابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی خواهند داشت. به بیان بهتر، آیا 
حسابرسان بخشنامه یا استانداردی در اختیار دارند، که زمان رسیدگی به حساب ها به آن 

استناد کرده و استفاده از رمزارزها را مورد تأیید قرار دهند.
او افزود: مساله این است که در حال حاضر، دستورالعمل های حسابرسی، این مجوز را به 
حسابرسان نمی دهد و اساساً پذیرفته نیست که رمزارزها در صورت های مالی شرکت به 

رسمیت شناخته شود.

گزارش خبری
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اقتصاد

آگهـی مزایـده

آگهـی مزایـده

بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

مجید باغستانی - معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان
 و رییس اداره تصفیه و ا مور ورشکستگی استان اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از    ورشکسته شــمس الدین کالنتری  در نظر دارد؛ یک دستگاه خودرو 
 پژو پارس مشــکی متالیک، مدل 1382 بنزینی به شــماره موتور 22828213584 و شماره شاســی 82820180 و به شماره انتظامی

 13 ایران 737 د 28   را از طریق  مزایده  به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

توضیحات:  -خودرو به علت توقف طوالنی در پارکینگ و قرار داشتن در معرض نور خورشید و سایر شرایط جوی نیاز به بازسازی کامل اتاق، صافکاری و 
رنگ آمیزی دارد. همچنین سایر قطعات مانند الستیک ها، باتری، نوارهای دور شیشه ها، تودوزی صندلی ها و داشبورد، نیاز به تعویض و تعمیر دارند.

قیمت پایه مزایده:  ارزش خودرو به مبلغ 400.000.000 ریال معادل چهل میلیون تومان می باشد.
زمان مزایده: روزیکشنبه مورخ 1400/12/22 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 )ژاله( ،  اداره تصفیه امور ورشکستگی
شرایط مزایده:  1- مزایده به صورت حضوری می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت اداری روز شنبه 
مورخ 1400/12/21 به دفتر ا داره تصفیه واقع در خیابان نیکبخت به انضمام فیش 5% مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند.   2- کلیه شرکت کنندگان 
در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره IR110100004061012907670593  واریز نمایند. 
3- فروش نقدی و اقساطی می باشد که مبلغ 5% در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد که حداکثثر 
مهلت 10 روز می باشد.  4- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید، مسئول کسر احتمالی 
قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد 
نخواهد شد. 5- زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/22 می باشد. ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  6- اداره تصفیه در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.  7- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر  و هماهنگی جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه 

تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 
 تلفن: 031-36611086

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از    شرکت ورشکسته آب معدنی اوسان دیمه  در نظر دارد؛  ماشین آالت و تجهیزات و لوازم خط تولید آب معدنی با شرایط و 
مشخصات زیر  از طریق  مزایده  به فروش برساند: 

شرح مورد مزایده

مشخصات:  - اقالم ماشین آالت و تجهیزات دست دوم وارداتی در سال 1382 از کشور آلمان شامل: ماشین آالت باز کن در بطری، تخلیه بطری، شستشوی بطری، دستگاه شیشه پر کن 80 نازله 
با برند استیل، انواع لوازم جانبی نگهداری، اتیکت زن، درب بند بطری، سکوها، حمل پالت درب بند، صندوق گذاری، کابل های رابط، لوله گذاری ها، اتصاالت سازه های فلزی کاندایرها، روکش 
ها، عایق ها، مخازن، تغذیه میکسرها، موتورآالت، گیربکس ها، خطوط انتقال بطری استیلی، کابین و میزهای فرمان، مجموعه پمپ ها، اتوماسیون مکانیکی الکتریکی و سایر قطعات و لوازم 

مکانیکال و پنوماتیک و زیر سخت های متحرک شده 
- ماشین آالت و تجهیزات مذکور در تعداد 9 عدد کانتینر فلزی 12 متری واقع در محدوده چشمه دیمه )کوهرنگ( موجود و مقداری از آن نیز در شهرک صنعتی مورچه خورت می باشد. 

- لک در محدوده پالکی ثبتی 28 اصلی معروف به کوجان با سند عادی و کاربری کشاورزی شامل دو قطعه ملک مجاور هم حد فاصل دو شهر با مادی به اسامی مادی آزادان و مادی یونارت که فعال 
فاقد آب می باشد که قطعه اول به مساحت 600 متر مربع در کنار حریم مادی آزادان و قطعه د وم به مساحت 1100 متر مربع در کنار حریم مادی یونارت می باشد. 

- ملک در طرح فضای سبز شهرداری منطقه 8 اصفهان قرارداد دارد.

توضیحات و قیمت پایه مزایده:  با توجه به اینکه کلیه اقالم فوق دست دوم، مستهلک، فاقد کارایی، غیر فعال قدیمی، افت مدل شده  و بعضا اسقاطی و خارج از رده و با شرایط صنعتی روز اینگونه 
خطوط تولیدی اختصاصی می باشد و برای بازسازی و راه اندازی و بروز رسانی تامین قطعات یدکی و برنامه ریزی نیاز به هزینه گذاری برای تامین قطعات یدکی، جابجایی و بازنگری سیستم های  
الکتریکی، الکترونیکی اتوماسیون دارد و از طرفی ا قالم مورد مزایده فاقد مدرک، مستندات رسمی و مشخصات گمرکی می باشد. لذا کلیه اقالم و ماشین آالت و تجهیزات مذکور به صورت 

کیلویی به شرح زیر برآورده قیمت گردیده است. 
- برآورد کلی اقالم حدود و معادل 150.000 کیلوگرم )یکصد و پنجاه تن( می باشد. - قیمت هر کیلو گرم پایه مزایده 480.000 ریال می باشد. - ارزش کل اقالم براساس وزن تقریبی و قیمت پایه 
هر کیلوگرم 480.000 ریال مبلغ 72.000.000.000 ریال می باشد. - خریدار باید 75 درصد مبلغ مورد مزایده را نقدا در موعد مقرر پرداخت نماید تا پس از توزیع نهایی کل اقالم و مشخص شدن 

وزن دقیق و قیمت نهایی مورد مزایده نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
زمان مزایده: روزدوشنبه مورخ 1400/12/23 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 )ژاله( ،  اداره تصفیه امور ورشکستگی
شرایط مزایده:  1- مزایده به صورت پاکتی می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/12/22 به دفتر ا داره تصفیه واقع در 
خیابان نیکبخت به انضمام فیش 5% مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند.   2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
IR110100004061012907670593  واریز نمایند. 3- فروش نقدی و اقساطی می باشد که مبلغ 5% در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد که حداکثر 
مهلت 10 روز می باشد.  4- زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 می باشد. 5- به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 
میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  6- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.  7- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر  و هماهنگی جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 

 تلفن: 031-36611086
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرپرســت ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان گفت: اجرای 
۴۷ طرح پیشــران در این استان 
به حدود ۱۶ هــزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری نیاز دارد که در 
صورت تأمین آن، رشد اقتصادی 
مطلوبی در شهرســتان ها محقق 

می شود.
محمدرضا قاسمی افزود: ۴۷ طرح 
پیشــران برای اســتان اصفهان 
در بخش هــای معــدن، صنعت، 
خدمات و کشاورزی تعریف شده 
که تعدادی از آنهــا در حال اجرا و 
برخی مطالعه شده یا در حد ایده 

است.
قاســمی با اشــاره به اینکه این 
طرح ها با ۱۶ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری بمنظور تحقق رشد 
اقتصادی هشت درصدی احصا شده 
اســت، تاکید کرد: اگر تخصیص 
منابع به ســمت ایــن طرح های 
پیشران باشــد، تغییرات خوبی 
ایجاد می شود و می توانیم به سمت 
رشــد اقتصادی هشت درصدی 

حرکت کنیم.
وی بابیان اینکه طرح های پیشران 
برای سرمایه گذاری اولویت دارند 
و به توسعه هرچه بیشتر مناطق 
مختلف منجر می شــوند، اظهار 
داشــت: این طرح ها با استفاده از 
اسناد آمایش ســرزمین و توسعه 
منطقه ای، جدول داده ســتانده 
استانی و اسناد آینده نگری تعریف 

و تدوین شده اند.
قاســمی با اشــاره به اینکه این 
طرح ها در قالب های حاکمیتی، 
مشارکتی و خصوصی اجرا خواهند 
شد، خاطرنشــان کرد: با توجه به 
محدودیت های مالی و اعتباری، 
برخی از طرح ها بصورت مشارکتی 
تعریف و بــرای ترغیــب بخش 
خصوصی بمنظور مشارکت در آن، 
تسهیالتی در نظر گرفته شده است.

وی، سرمایه موردنیاز برای اجرای 
طرح های پیشران استان اصفهان 
در بخش خدمــات )۲۰ طرح( را 
پنج هــزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، 
بخش صنعت )۱۵ طرح( ۹ هزار 
و ۴۳۵ میلیــارد تومــان، بخش 
کشاورزی )۱۰ طرح( ۴۴۰ میلیارد 
تومان و بخش معــدن )۲ طرح( 

۵۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
وی با تاکید بــر اینکه این طرح ها 
با نگاه به مســائل محیط زیست و 
دانش بنیان تعریف شــده است، 
خاطرنشان کرد: برخی از طرح های 
پیشران بطور کلی در سراسر استان 
و ســایر آنها در شهرســتان های 

مختلف اصفهان اجرا می شود.
سرپرســت ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اصفهــان یکی از 
طرح های دانش بنیــان را ایجاد 
منطقــه نمونه اُرگانیک کشــور 
)زراعی، باغی و دامــی( خواند و 
گفت: اجرای این طــرح به تولید 
بذرهای هیبریدی در داخل کشور 
و بی نیــازی از واردات آن منجــر 

خواهد شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: طرح های 
پیشران پس از تصویب نهایی در 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
اصفهان به دســتگاه های اجرایی 
مختلــف و فرمانداری هــا ابالغ 

می شود.
به اســتناد گزارش منتشره ایرنا 
ازجمله طرح های پیشران استان 
اصفهــان در قالــب حاکمیتی 
می توان به تکمیل پروژه چشمه 
لنگان و احــداث اورژانس هوایی 
و هســته ای در اصفهان و کاشان 

اشاره کرد.

پدیده تلخ به نام برگشت محصول از کشورهای مقصد در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد:

آفتُکش ها، تهدیدی برای سالمت محصوالت کشاورزی اصفهان

رئیس پلیس فتا استان اصفهان از دام کالهبرداران به بهانه حراج آخر فصل خبر داد و گفت: بیشتر تبلیغات حراج آخر فصل در فضای مجازی که ادعا 
دارند کاالی خود را پایین تر از قیمت بازار می فروشند با هدف کالهبرداری از کاربران اینترنت است.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، اظهار کرد: 
مجرمان سایبری با تبلیغ کاالهای ارزان قیمت و طرح های وسوسه انگیز فروش پوشاک، کیف و کفش و سایر کاالها قصد تطمیع شهروندان را دارند 
و به این بهانه اقدام به کالهبرداری از آنان می کنند.وی افزود: مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی، اعتماد خریدار را جلب کرده و از او می خواهند 
بخشی از پول کاالی سفارش داده شده خود را واریز کرده و پس از دریافت کاال مابقی وجوه را واریز کند که معموالً بعد از واریز وجوه هیچ گونه کاالیی 
دریافت نکرده، شخصی پاسخگو نیست و یا کاالی تحویلی به آن ها، تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی است.سرهنگ مرتضوی در خصوص دیگر 
ترفند این مجرمان سایبری گفت: در راستای تبلیغات مجرمان سایبری به بهانه حراج آخر فصل، شاهد ارسال لینک های جعلی از طریق پیامک ها یا 
شبکه های اجتماعی هستیم که با سرقت اطالعات کارت بانکی شهروندان حساب آن ها خالی می شود. به گزارش ایسنا و به نقل از فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، رئیس پلیس فتا استان به شهروندان توصیه کرد که فریب آگهی های منتشر شده در فضای مجازی در کانال ها و گروه ها با وعده های 
حراج آخر فصل، تخفیف ویژه، قیمت های باور نکردنی و ... را نخورند و خاطرنشان کرد: اگر قصد خرید آنالین دارید حتماً از فروشگاه های اینترنتی 

دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهید، زیرا این فروشگاه های اینترنتی در عین مجاز و معتبر بودن ملزم به رعایت قوانین هستند.

مراقب حراج های قالبی آخر سال باشید

خبر اول
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سرمایه گذاری مورد نیاز طرح های پیشران 
اصفهان اعالم شد؛

۱۶ هزار میلیارد تومان
غذای ســالم به عنوان مهمترین دستاورد 
زراعت و باغبانی اســتان اصفهان و کشور 
به دلیل اســتفاده از آفتُکش ها و ُسموم با 
تهدیدهایی در سال های اخیر روبه رو بوده، 
موضوعی که به اذعان کارشناسان، نیازمند 

بازنگری و برنامه ریزی برای رفع آن است.
بر اســاس ضوابط کنوانسیون بین المللی 
حفظ نباتات که ایران نیز عضو آن اســت 
و طبق معاهدات جهانی، کشورها ملزم به 
رعایت میزان باقی مانده آفتُکش ها و سموم 
در بافت های گیاهی بمنظور حفظ سالمت 

و کیفیت محصوالت کشاورزی هستند.
به گفته مسووالن ســازمان حفظ نباتات 
کشور، میانگین مصرف سم در هر هکتار 
از اراضی کشــاورزی ۴۰۰ گــرم و معادل 
یک چهــارم میانگیــن جهانی اســت اما 
به تازگی و با توجه به مســائل پیش آمده 
درباره برگشــت محصوالت کشاورزی از 
برخی کشــورها، رییس ســازمان حفظ 
نباتــات کشــور تاکید کرد که برگشــت 
محصول از کشورهای مقصد بدلیل سموم 
بیش از حد نبوده زیرا هر کشور استاندارد 
بین المللی )MRL( مخصوص خود را دارد 
و هیچ گونه گزارشــی مبنی بر وجود سم 
در محصوالت کشــاورزی بیش از اندازه 

استاندارد، نداشتیم.
شــاپور عالیی مقدم افزود: علت برگشت 
برخی محصوالت کشــاورزی این بود که 
مقررات و پروتکل های کشــورهای مقصد 
عوض شــده اســت یعنی به جای اینکه 
در کشــور مقصد، محصوالت را بررســی 
کنند و گواهی بهداشتی و سالمت بدهند 
می خواهند بدانند محصول در کدام مزرعه 
تولید می شود و چه عملیاتی روی محصول 
اتفاق می افتد، چه میزان ســم و آفتکش 
اســتفاده و چه میزان تغذیه گیاهی انجام 

می شود.
پُر واضح است که دسترسی به غذای سالم 
از حقوق اولیه شهروندان هر کشور است اما 
اظهارات مطرح شده درباره اهمیت تولید 
محصوالت با کیفیت کشاورزی و صادرات 
آن بار دیگر ذهن ها را به سمت استفاده از 
ُســموم و آفتکش ها در زراعت و باغبانی 
و تهدیدهای احتمالی آن برای ســالمت 

مصرف کننده سوق داد.

  باقیمانده آفتُکش ها در محصوالت 
کشاورزی، تهدیدکننده سالمت مردم

دانشیار سم شناسی و فیزیولوژی حشرات 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در این زمینه 
به ایرنا گفت: هر ســال با وجــود اینکه از 
روش هــای مختلف مبارزه بــا آفات بهره 
گرفته می شود، بخش قابل توجهی )حدود 
یک سوم( از محصوالت کشاورزی با آفات 
)حشــرات، کنه ها، نرمتنان و جوندگان(، 
عوامــل بیماری زا )قارچ هــا، باکتری ها و 
ویروس ها( و علف های هرز در باغ، مزرعه 
و گلخانه و پس از برداشت )در انبار( از بین 

می روند.
جهانگیر خواجــه علی افــزود: اگر برای 

این بخش کنترل صورت نگیرد خســارت 
می تواند بسیار شدیدتر باشد و گاه صد در 

صد محصول را نابود کند.
به گفتــه وی، در کنتــرل ایــن عوامل 
خسارت زا از روش های مختلف شیمیایی 
)نظیر آفتکش ها( و غیر شیمیایی )نظیر 
کنترل زیستی، فیزیکی، زراعی و ژنتیکی( 
استفاده می شود که هر کدام دارای مزایا و 

معایب خاص خود هستند.
استاد دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود: با 
وجود پیشــرفت های زیاد در بکارگیری 
روش های غیر شیمیایی کنترل آفات در 
سال های گذشته، همچنان در بسیاری از 
موارد کشاورزان متکی به کاربرد آفتکش 

ها هستند.
وی ادامه داد: اگر آفتکش ها به صورت بی 
رویه استفاده شوند، معضالت شدید زیست 
محیطی بــه بار خواهــد آورد و همچنین 
باقی مانــده آنها در محیــط و مواد غذایی 
مشــکالتی برای سالمتی انســان ایجاد 

خواهد کرد.
خواجه علی گفت: در بسیاری از کشورهای 
دنیا، هر ســاله با انتشــار آمار و اطالعات 
پایش باقی مانده آفتکش ها در محصوالت 
کشــاورزی، مصرف کنندگان از سالمتی 
محصوالتــی که مصــرف می کنند مطلع 
می شوند اما متاسفانه آمار و اطالعات کافی 
در ایران در این زمینه وجــود ندارد یا در 
دســترس مردم و حتی محققان قرار داده 
نمی شود به همین دلیل نگرانی ها در این 

رابطه باید پاسخ داده شود.
وی تصریح کــرد: برگشــت محصوالت 
کشــاورزی صادراتــی ایــران از ســوی 
کشورهایی نظیر روسیه این نگرانی را در 

بین مردم تشدید کرده است.
خواجه علی با بیــان اینکه به منظور حفظ 
محصوالت کشــاورزی و همچنین امنیت 
و ســالمت غذایی جامعه در سطح جهانی 
مقــررات ســختگیرانه ای بــرای کاربرد 
آفتکش ها وضع شده است، افزود: قوانین 
متعدد برای نظارت بر سالمت محصوالت 
کشــاورزی در کشــور به تصویب رسیده 
اســت اگرچه خالء های قانونی زیادی نیز 

وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای این 
قوانین بر عهده سازمان حفظ نباتات کشور 
)وزارت جهاد کشاورزی( و سازمان غذا و 
دارو )وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی( است.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: نظیر 
بسیاری از قوانین دیگر، مقررات بکارگیری 
آفتکش ها به خوبی به کشاورزان آموزش 
داده نشده و اجرا نمی شود و سازمان های 

ناظر نیز توان اجرای دقیق آنها را ندارند.
وی، انتخاب آفتکش مجــاز هر محصول، 
بکارگیری غلظت یا مقدار صحیح آفتکش 
در واحد سطح و رعایت فاصله زمانی کاربرد 
آفتکش تا برداشــت محصول را مهمترین 

اصول اولیه بکارگیری این ماده بیان کرد.
خواجه علی افزود: اگر هر یک از این ســه 

مورد رعایت نشود، ممکن است باقی مانده 
غیر مجاز از آفتکــش روی محصول باقی 
بماند و ســالمت مصرف کننده را تهدید 
کند، بنابراین ســؤال اساسی این است که 
کشــاورزان ما چه میزان از این سه اصل 
ســاده آگاهی دارنــد و آیــا آموزش های 

ضروری را دیده اند.
به گفتــه این اســتاد دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، از نظر بهره وری تولید و عملکرد، 
اصفهــان در رتبه های باالی کشــاورزی 
کشور قرار دارد و به نظر می رسد بخشی از 
این عملکرد باال به دلیل کاربرد غیر اصولی 

آفتکش ها و کودهای شیمیایی باشد.
وی ادامه داد: استان اصفهان در بکارگیری 
روش های زیستی )بیولوژیک( کنترل آفات 
نیز پیشرو است اما تنها در بخش اندکی از 
محصوالت کشاورزی چنین روش های غیر 

شیمیایی بکار گرفته می شود.
 بــه گفتــه وی، الــزام دریافــت گواهی 
بهداشــتی و ســالمت برای محصوالت 
کشــاورزی صادراتــی می تواند مشــکل 
صادر کنندگان را کمتر کند. خواجه علی 
افزود: به منظور تأمین غذای ســالم الزم 
اســت وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و 
بهداشت، گام های موثرتر بردارند و با به روز 
کردن قوانین، پر کردن خالء های قانونی 
و نظارت دقیق بر اجــرای قوانین فعلی از 
تولید و عرضه محصوالت کشاورزی دارای 
 باقیمانده غیر ُمجاز آفتکش ها ممانعت به 

عمل آورند.

  آگاهی و آموزش به کشاورزان درباره 
سموم کافی نیست

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرســتان اصفهان در این پیوند به ایرنا 
گفت: باقیمانده سموم در بخش کشاورزی 
به میــزان مصــرف و کیفیت ســموم بر 
می گردد که نیاز است فروشندگان سموم 
 از میــان دانــش آموختگان دانشــگاه ها

 باشند.
حسین محمدرضایی افزود: فروشندگان 
سموم باید هنگام فروش، آموزش مصرف 
و زمان ماندگاری ســموم را به خریداران 
آموزش دهند زیرا هر سمی دوره مصرف 
و ماندگاری خاصی دارد یعنی وقتی ســم 
را مصرف می کنیم باید ایــن دوره بگذرد 
تا سم از محصول خارج شود و در محصول 

باقی نماند.
وی با بیان اینکه ســموم بر اســاس نوع و 
ماهیــت، دوره مانــدگاری مختلف دارد، 
افزود: سازمان ترویج جهاد کشاورزی باید 
دستور العملی برای مصرف سموم مختلف 
به باغداران و کشاورزان ارائه دهد تا پس از 
گذشت دوره مصرف سموم، برداشت میوه 

و صیفی انجام شود.
محمدرضایی ادامه داد: گاهی کشاورزان 
زودتــر از دوره مصرف ســم، محصول را 

برداشت و عرضه می کنند.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان، گفت: بدلیل هزینه باالی سموم 
اروپایی، سموم کم کیفیت بصورت بسته 
بندی از چین و هند وارد کشــور می شود 
یا اینکه مــواد اولیه آن از این کشــورها 
وارد شــده و برای سود بیشــتر، برخی از 
کارخانه هــای داخلی از خلــوص آنها کم 
می کنند که این موضوع برای کشاورزان و 
مصرف کننده درد سر و سردرگمی ایجاد 

کرده است.
به گفته وی، اســتفاده از این ســموم کم 
کیفیت و اســتاندارد نبــودن آنها یکی از 
موضوع های مهمی اســت کــه باید مورد 
توجه مســووالن و کشــاورزان قرار گیرد 
 تا از مصرف نادرســت ســموم جلوگیری 

شود.
محمدرضایی گفت: کم شدن حجم مصرف 
ســموم شــیمیایی در بخش کشاورزی 
به منظور حفظ مســائل زیست محیطی و 
تولید محصوالت سالم در کشور باید مورد 
برنامه ریزی قرار گیرد و سموم شیمیایی 
پرخطر، تقلبی یا تاریخ گذشــته از چرخه 

تولیدات کشاورزی حذف شود.
وی افزود: باید از واردات سموم و مواد اولیه 
بی کیفیت جلوگیری شود زیرا این موضوع 
می تواند خطراتی را برای مصرف کنندگان 
 محصوالت کشــاورزی به دنبال داشــته

 باشد.
محمدرضایی تصریح کرد: سموم زیستی 
)بیولوژیک( به دلیل کارایی پایین نسبت به 
سموم شیمیایی کمتر مصرف می شوند که 
باید استفاده از این سموم بین کشاورزان و 

باغداران ترویج شود.

  بهتریــن روش بــرای جلوگیری از 
خسارت سموم، کنترل تلفیقی است

معاون حفــظ نباتــات ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان در این زمینه 
به ایرنا، گفت: به تازگی ســموم و آفتکش 
های مورد استفاده در کشاورزی به سوی 
بیولوژیک و استفاده از عصاره های گیاهی، 

قارچی و باکتریایی سوق داده شده است.
تقی شــیخ علی با بیان اینکــه نظارت بر 
این بخش بیشــتر بر عهده سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی است، افزود: در استان 
اصفهان، ســموم قاچاق به هیچ عنوان در 
معرض دید نیست اما گاهی داخل منازل 
که نظارت سخت است نگهداری می شود 
که در صــورت گزارش یا مشــاهده مورد 
مشکوک با کمک ســازمان های صنعت، 
معــدن و تجــارت و تعزیــرات پیگیری 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه افزون بــر ۹۵ درصد 
سمومی که در گلخانه ها مصرف می شود، 
مجاز است، تصریح کرد: اگر چه سموم برای 
سالمتی بدن خطرناک است اما اگر میزان 
مصرف ســم، کمتر از میزان تعریف شده 
بر اساس استانداردها باشد مشکلی برای 

موجودات زنده ندارد.
معاون حفــظ نباتــات ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
قانون آزمایش سموم مربوط به سال ۱۳۴۶ 
بوده و به روز نشــده اســت، تاکید کرد: 
بهترین روش برای جلوگیری از خسارت 
ســموم، کنترل تلفیقی یعنی استفاده از 
روش های مختلف غیر شیمیایی در کنار 

مبارزه شیمیایی است.
شــیخ علی افزود: اســتفاده از سموم اَمن 
در کشــاورزی و باغبانــی در کنار نظارت 
مستمر بهترین راهکار برای مدیریت این 

موضوع است.
پیگیری های خبرنــگار ایرنا برای دریافت 
جزییات و پاسخ های دقیق تر در این زمینه 
از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
به نتیجه نرسید.به گزارش ایرنا، بیشترین 
محصوالت کشــت شــده در گلخانه های 
اصفهان بر اســاس اعالم جهاد کشاورزی 
به ترتیب فلفــل دلمه ای، گــوج فرنگی 
)معمولی، گیالسی و زیتونی(، بادمجان، 
خیار، ســبزیجات برگی و گل های زینتی 
است و آلوئه ورا، موز، انبه، آناناس و برخی 
گیاهــان دارویی نیز در ماه هــای اخیر به 
کشت های گلخانه ای اســتان اضافه شده 
است.مجموع اراضی زراعی استان اصفهان 
حــدود ۴۸۶ هــزار هکتار اســت؛ تولید 
ســاالنه انواع غالت، حبوبات و محصوالت 
علوفه ای، جالیزی و انواع ســبزی، صیفی 
و گیاهان زینتی استان اصفهان در شرایط 
عادی حدود چهار میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تُن برآورد می شــود.مجموع اراضی باغی 
اســتان اصفهان نیز حدود ۸۰ هزار هکتار 
است؛ مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای 
استان در شــرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار 

تُن برآورد می شود.

اخبار اصفهان :   مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری اصفهان درباره اقدامات و فعالیت های 
اخیر این سازمان و هزینه های درنظر گرفته شده برای این 

پروژه ها توضیح داد.

»حمیدرضا ابطحــی« در این باره گفت: ســازمان فاوا در حوزه 
شبکه، مرکز داده و زیرساخت، ۶ پروژه را در دستور کار دارد که 
عبارتند از »افزایش ظرفیت ذخیره سازی مرکز داده شهرداری 
اصفهان با ظرفیت حدود ۱.۳ پتابایت« که بودجه ای بالغ بر ۱۶۵ 

میلیارد ریال برای آن، مشخص شده است.
پروژه دیگر در این حوزه »افزایش ظرفیت پردازشــی مرکز داده 
شهرداری اصفهان« اســت که با ۹۱۰ میلیارد ریال هزینه انجام 

شده است.
او »راه اندازی سرویس پشتیبان گیر پایدار بر روی ساختار تاپ 
در مرکز داده« را پــروژه دیگری در حوزه شــبکه، مرکز داده و 
زیرساخت دانســت و افزود: برای این پروژه نیز ۷ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
همچنین پروژه »اصالح و راه اندازی تعدادی از دکل و میله های 
مخابراتی حوزه های شــهرداری بالغ بر ۸ دکل مخابراتی« نیز از 

سوی سازمان فاوا با هزینه ۸۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.
دو پروژه دیگر در حوزه شبکه، مرکز داده و زیرساخت، »اصالح 
و افزایش ۲۲ لینک بی سیم حوزه های شهرداری« و »نصب و راه 

اندازی سیســتم نظارت تصویری در حوزه های شهرداری )۵۳۰ 
دوربین(« است که ابطحی درباره آنها گفت: پروژه اول با هزینه ای 
بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و پروژه دوم با هزینه ای بالغ 

بر ۳۷ میلیارد ریال انجام شده است.

   پروژه های حوزه نرم افزار
مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان از انجام ۶ پروژه در 
حوزه نرم افزار نیز خبر داد و اظهار کرد: یکی از این پروژه ها »تولید 
ســامانه جدید یکپارچه بودجه و اعتبارات شهرداری اصفهان« 

است که برای آن بالغ بر ۶ میلیارد ریال هزینه شده است. 
پروژه دیگر، »تأمین سیســتم مکان مبنای طراحی و مدیریت 
شبکه فیبر نوری شهرداری« اســت که با هزینه ۴ میلیارد ریال 
انجام شده اســت.به گفته او،  »تهیه ســامانه الکترونیکی اسناد 
و مدارک پژوهشی تاریخی شــهرداری اصفهان« پروژه دیگری 
در حوزه نرم افزار اســت که با هزینه ۳۴۵ میلیون ریال به انجام 

رسیده است.
به گفته مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان، »تأمین سامانه 

پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان پسماند« و »تأمین 
سامانه نظارت بر قراردادهای فضای سبز و نگهداری و تعمیرات« 
دو پروژه دیگر در حوزه نرم افزار هستند که پروژه اول با ۲ میلیارد 
و ۴۴۰ میلیون ریال و پروژه دوم با ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال 
انجام شده است.همچنین »توسعه سامانه هسته های فرهنگی 
اجتماعی محالت در ســال ۱۴۰۰« پروژه دیگری در این حوزه 
است که برای انجام آن ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال هزینه شده 

است.

  پروژه های حوزه اطالعات مکانی
اطالعات مکانی حوزه دیگری است که سازمان فاوا دو پروژه مهم 
خود را بر مبنای آن انجام داده است. ابطحی درباره این دو پروژه 
اظهار کرد: پروژه اول »تکمیل و غنی ســازی اطالعات مکانمند 
معابر شــهر اصفهان )گروه اول(« اســت که با هزینه ۴ میلیارد 
و ۲۱۷ میلیون ریال انجام شــده و پــروژه دوم »تولید و نصب 
پالک های پستی در محدوده پایلوت منطقه ۸« است که برای آن 

۱ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان:

بسترهای فناوری اطالعات شهرداری در حال توسعه است
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