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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان پنج شنبه| 26 اسفند 1400| 17  مارس  2022 |  14 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1021 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

با آغاز دوره جدید فعالیت شوراهای اسالمی  
شهر و روســتا در سراسر کشور، بخشی از 
توجه ها به این ســمت معطوف شده که 
این نهاد مدیریت شهری و سایر نهادهای 
مشــابه، چه برنامه ای برای توسعه پایدار 
گردشگری در شــهرها دارند و این سؤال 
از اساس مطرح اســت که نقش و وظیفه 
مدیریت شهری در توســعه گردشگری 
چیست. وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی 
و فرهنگی، شــهرها را به یکی از مقاصد 
مهم و پردرآمد گردشــگری تبدیل کرده 
است. گرچه شاید به نظر برسد که مدیریت 
شهری وظیفه مستقیمی درزمینه توسعه 
گردشگری ندارد، اما ابزارهای توانمندی 
دراختیاردارد که به کارگیــری آنها برای 
توســعه گردشگری یک شــهر ضروری 
است؛ توسعه ای که اگر به صورت پایدار و 
متعادل محقق شود اشتغال زایی، افزایش 
درآمد و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی 
را برای شــهروندان نیز به ارمغان خواهد 
آورد. به باور کارشناســان، »فراهم کردن 
بســترهای توســعه پایدار گردشگری«، 
»ارائــه تســهیالت در زمینــه اقامت و 
اسکان گردشگر«، »حفاظت از بافت های 
قدیمی و تاریخی با کنترل ساخت وساز«، 
»بازاریابی و برندســازی گردشگری برای 
شهرها«، »تجهیز و مناسب سازی فضاهای 
گردشگری« و »ارائه تسهیالت در زمینه 
جابه جایی و حمل و نقــل« از مهم ترین 
وظایف مدیریت شــهری برای توســعه 

گردشگری شهرها است. 
2 ادامه در صفحه 
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نشست و گفت و گوی نمایندگان ادیان و مذاهب پیرامون منجی در اصفهان برگزار شد:

رویکرد شهرداری اصفهان ارائه خدمات عادالنه به تمام پیروان ادیان
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مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به فروش باالی طالی دست دوم در بازار هشدار داد:

حرکت خزنده یک خطر نامحسوس اقتصادی
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رییس گروه احیا و تعادل بخشی منابع استان اصفهان:

 انسان اهمیت حفظ آب
 را درک نکرده است

شفافیت شرط الزم
 برای سالم بودن یک نظام اقتصادی

رییس گروه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت اصفهان هشدار داد : 

 ابتالی 25 درصد جوانان استان
 به چاقی و اضافه وزن  

چهره  برتر چهره روز

 رییس شورای اسالمی
 شهر نجف آباد:

 شهردار نجف آباد در نشست خبری
 با اصحاب رسانه:

 شفافیت؛ ویژگی بودجه 1401 
شهر است

شهر در مسیر شهر هوشمند شدن 
گام برمی دارد

اخبار اصفهان:    رییس شورای اسالمی 
شهر نجف آباد با اشــاره به ظرفیت های 
شــهر نجف آباد، گفت: کل بودجه سال 
1400 وصول شده و بودجه سال آینده با 
55 درصد افزایش به میزان 590 میلیارد 

تومان تصویب شده است.

شهردار نجف آباد با اشاره به افزایش 55 
درصدی بودجه نجف آباد گفت: پس از 
جلســاتی با نخبگان و کارشناسان شهر 
بودجه نجف آباد به 590 میلیارد تومان 
افزایش یافت که 420 میلیارد تومان در 

36زمینه عمرانی خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره   30355   مورخ   1400/12/24     

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان شناسه: 1293463

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

اول51/476/297/258 32/580/000/000 ماه2000004038000077تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرک آزادگان نجف آباد 1
اول41/020/000/00020/306/021/591 ماه2000004038000074 تکمیل مدرسه مشارکتی پریسایی مهرگرد سمیرم2
اول3186/000/0003/719/794/650 ماه2000004038000076 تکمیل پروژه مادر )سالن( آران و بیدگل3
اول61/310/000/00026/198/245/460 ماه 2000004038000075تکمیل هنرستان دکتر سجادیه ناحیه 44
اول41/090/000/00021/748/515/142 ماه2000004038000072 تکمیل مدرسه حجت آباد چادگان5
اول4758/000/00015/156/382/273 ماه2000004038000071تکمیل پروژه نرجس )سالن( کاشان6
اول4618/000/00012/347/322/549 ماه2000004038000070تکمیل مدرسه خانم کبریا کوزه گر آران و بیدگل7

تکمیل پروژه مدرسه 22 بهمن )چمن مصنوعی( 8
اول2303/000/0006/048/239/920 ماه2000004038000073میمه

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2-موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3-تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی    1400/12/25   لغایت مورخ   1400/12/28  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1401/1/15
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   سه شنبه    مورخ  1401/1/16  در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سرجمع 

به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سرجمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24( می باشد 
 نشانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شــرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان   

  )تلفن تماس: 32222889(
4-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک 

مرکزی   ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
5-مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشــد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
 دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

نوبت دوم

آگهـی مناقصـه عمومـی 
)نوبت اول(

چاپ دوم

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر شناسه: 1290059

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد کود دامی )گاوی( پوســیده مورد نیاز خود را با اعتبار اولیه 
24.000.000.000 )بیست و چهار میلیارد( ریال از محل اعتبارات فصل عمرانی بودجه مصوب سال 1401 

شهرداری از واجدین شرایط خریداری نماید. 
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به واحد 
حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
1401/01/21 به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 



ادامه از صفحه یک:
...   در همین حــال، چندی پیش بود 
که محمد محب خدایی، معاون جدید 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری نیز در 
تشریح برنامه های خود اجرای طرح 
»شهر گردشگر« را مهم ترین آنها خواند 
که به موجب آن رویه مدیریت شهری، 
در راستای بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های اقتصادی شهر، از رویکرد 
صرفاً شهروندمحور به نگرش جامعه 
گردشگری داخلی و خارجی در جهت 
ایجاد درآمد پایدار شهری تغییر خواهد 

کرد.
کارشناســان و فعاالن گردشگری، با 
توسعه توریسم در شهرها، پیامدهایی 
در عرصــه اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگی و زیســت محیطی بروز پیدا 
خواهد کرد که هرکــدام آثار مثبت و 
منفی خودشــان را دارند. برای ایجاد 
تعادل میان جنبه های مختلف توسعه 
گردشگری در یک شــهر، به گونه ای 
که پیامدهای مثبت آن بیشتر از آثار 
منفی آن باشد، به برنامه ریزی و اتخاذ 
سیاست های مدیریتی منسجم نیاز 
است. هرچند مدیریت شهری در ایران 
که نهاد شورای اسالمی شهر و روستا و 
شهرداری مهم ترین و مرتبط ترین آنها 
با جامعه شهری است، از منظر قانونی 
وظیفه روشن و مستقیمی در رابطه 
با گردشــگری ندارد، اما از ظرفیت و 
توانمندی بسیار باالیی در جهت توسعه 
پایدار گردشگری شــهری برخوردار 
است. ایجاد و توسعه زیرساخت های 
الزم، ارائه تســهیالت در زمینه ایجاد 
مراکز اقامتی، ارائه تسهیالت در زمینه 
جابه جایی و حمل و نقل و حفاظت از 
بافت های قدیمی و تاریخی با کنترل 
ساخت وساز از جمله مواردی هستند 
که در حیطه وظایف مدیریت شهری 
قرار داشــته و عملی کــردن صحیح 
آنها می تواند تاثیری جدی در توسعه 

گردشگری شهری داشته باشد.
بازاریابــی نقــش مهمــی در توجه 
گردشــگران به یک شــهر و توسعه 
گردشــگری آن ایفــا می کنــد. 
پژوهش هــای صورت گرفته نشــان 
می دهد از جمله قابلیت های مدیریت 
شهری، اطالع رسانی و تبلیغات مؤثر 
اســت. تبلیغ در رابطه با جاذبه های 
گردشگری شــهر و ارائه تسهیالتی 
همچون بروشورهای تبلیغاتی، ایجاد 
پایگاه اینترنتی و تبلیغات تلویزیونی 
و رادیویی، بدون شــک افزایش توجه 
گردشگران را به جاذبه های گردشگری 
آن شــهر در پی خواهد داشــت. از 
دیگر اقدامات مؤثر مدیریت شهری، 
تجهیــز و مناسب ســازی فضاهای 
گردشگری است. بخشی از فضاهای 
تفریحی و فراغتی ایجاد شده از سوی 
شهرداری ها، می تواند قابلیت استفاده 
برای گردشگران داشته باشد و در عین 
حال، کیفیت زندگی ســاکنان را نیز 

افزایش دهد.
یک اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه 
درک ناقصی از مدیریت شــهری در 
امر گردشــگری در ایران وجود دارد، 
گفت: »توســعه گردشگری و تقویت 
گردشگری شــهری یکی از وظایف 
ذاتی مدیریت شهری است. دورانی بود 
که مدیریت شهری نگاهی به مساله 
گردشگری نداشت و توجه خود را تنها 
معطوف به مسائل داخلی شهر می کرد 
اما اکنون آن دوران گذشــته و تحقق 
توسعه گردشگری شهر، از وظایف و 
اهداف اصلی مجموعه مدیریت شهری 
اســت که بیش از هرچیزی در زمینه 
بسترسازی نمود پیدا می کند.« دکتر 
تقی رهنمایی افزود: »شهر تنها یک 
ســکونتگاه و محل خریــد و فروش 
نیست، شهرها حافظه تاریخی بشریت 
هستند. بسیاری از رخدادهای تاریخی 
جهان در شهرها به وقوع پیوسته است.
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بر اساس تعالیم دین 
یهودیت برای آنکه 

منجی ظهور پیدا 
کند باید انسان ها 

جمع شده و از تفرقه 
و جدایی بپرهیزند از 
سوی دیگر بر اساس 
آموخته های دین ما 
انسان ها باید منتظر 

ظهور باشند و این امید 
انسان ها است که بر 

اساس آن نجات شکل 
می گیرد. 

وی ادامه داد: اصفهان الگوی مناســب 
همزیســتی پیروان مذاهب و ادیان در 
کنار یکدیگر است و این می تواند برای 

سایر کشورها نیز سرمشق باشد.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
این کالنشهر همواره مهد حضور مذاهب 
مختلف و زندگی مسالمت آمیز مردم با 

همدیگر بوده است.
همچنین مدیر بنیاد مهدویت و آینده 
پژوهی اصفهان در این جلســه با بیان 
اینکه حضــرت مهدی )عــج( آخرین 
زنجیره هدایت از ســوی خداوند است 
اظهارداشــت: منجی در تمام ادیان و 
مذاهب وجود دارد و کلید واژه مشترک 

بین تمام ملت ها و امتهاست.
حجت االســالم مهدی نیلی پور گفت: 
ایشان از کعبه قیام خواهند کرد سپس 
به بیت المقدس خواهند رفت و در نهایت 
حکومت را در مسجد کوفه آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه امام دوازدهم شیعیان 
یارانــی همچون حضرت عیســی )ع( 
و برگزیدگانی از حضرت موســی )ع( 
خواهند داشت ادامه داد: چنانچه ۳۱۳ 

انسان شایســته در جهان وجود داشته 
باشد امام زمان )عج( ظهور خواهند کرد.

مدیر بنیاد مهدویــت و آینده پژوهی 
اصفهان تصریح کرد: منجی بشــریت 
مظهر رحمت الهی است و عزت و اقتدار 
ایشان برای دستیابی به قدرت و ثروت 

نیست بلکه برای نجات بشریت است.
همچنین نماینده مســیحیان در این 
نشســت گفت: خداوند از آن زمانی که 
انسان دچار گناه شــد برای او منجی و 
نجات دهنده در نظر گرفت و از آن زمان 

تاکنون منجی وجود داشته است.
»توما گالستانیان« افزود: موضوع نجات، 
زندگی دنیوی و فیزیکی را مد نظر ندارد 
بلکه نجاتگر روح انسان است و در اصل 
نجات در آخرت و زندگــی اخروی رخ 

خواهد داد.
وی اضافــه کــرد: پیامبــران و تمام 

فرستاده های خداوند برای اینکه انسان را 
در مسیر خدا قرار دهند تالش کرده اند.

همچنین نماینده جامعه کلیمیان در این 
نشست با اشاره به اینکه موضوع منجی 
در کتاب های مقدس تورات و َزبور آمده 
است خاطرنشان کرد: دین یهودیت ۱۳ 
محور اصلی دارد که در دوازدهمین آن به 

منجی و ظهور اشاره شده است.
خاخام سلیمان صدیق پور ادامه داد: روز 
رستاخیز به دســت منجی رخ می دهد 
و در آن زمان فوت شدگان احیا و زنده 
می شوند و در پیشــگاه خداوند متعال 

حاضر خواهند شد.
وی اظهارداشت: بر اساس تعالیم دین 
یهودیت برای آنکــه منجی ظهور پیدا 
کند باید انسان ها جمع شده و از تفرقه و 
جدایی بپرهیزند از سوی دیگر بر اساس 
آموخته های دین ما انسان ها باید منتظر 

ظهور باشند و این امید انسان ها است که 
بر اساس آن نجات شکل می گیرد.

صدیق پور تصریح کــرد: عقل و بینش 
انســان ها در زمان ظهور منجی بیشتر 
می شود و در آن زمان فقط با گفتار منجی 
ســر کار ندارند بلکه از درک بیشتری 

درباره ایشان خواهند داشت.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
در این نشست گفت: کاهش ناامیدی در 
جامعه با افزایــش تفکر نجات دهنده و 

منجی محقق خواهد شد.
حجت االســالم و المســلمین مهدی 
فوقی تصریح کرد: زندگی با بهره گیری 
از مهدویت و نجات بخشــی سرشار از 

آرامش و مهربانی است.
نشست و گفت و گوی نمایندگان ادیان 
و مذاهب پیرامون منجی در اصفهان در 

تاالر باغ زرشک اصفهان برگزار شد.

نشست و گفت و گوی نمایندگان ادیان و مذاهب پیرامون منجی در اصفهان برگزار شد:

رویکرد شهرداری اصفهان ارائه خدمات عادالنه به تمام پیروان ادیان
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: رویکرد مدیریت 
شــهری این کالنشــهر ارائه خدمات عادالنه به تمام 
همشــهریان از جمله اقوام و پیروان ادیان الهی است. 
مجتبی شاهمرادی در نشست و گفت و گوی نمایندگان 
ادیان و مذاهب پیرامون منجــی در اصفهان افزود: تمام 
تالش شهرداری این است که شــهروندان زندگی خوبی 

داشته باشند و شهر برای زندگی مهیا باشد.
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شفافیت شرط الزم برای سالم بودن یک 
نظام اقتصادی

حوریه محزونیه :    شرط الزم برای ســالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود 
شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات مالی یک کشور است. ارائه 
اطالعات قابل  اعتماد درباره فعالیت های اقتصادی اولین قدم در این زمینه است. 
از این  رو سازمان امور مالیاتی کشور، با پیاده  سازی پایانه  های فروشگاهی در نظام 
مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی 

اقتصاد کشور راه  اندازی کرده است.
قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان، ابزار دولت برای پایش فعالیت 
های اقتصادی و سیاستگذاری وبرنامه ریزی درست وموثر است که با همکاری 
مشموالن این امر محقق می شود. از سوی دیگر مشاغل نیز از مزایا و قابلیت های 
این سامانه ها در ایجاد نظم،شفافیت و اعتماد بهره مند می شوند. مهمترین اهداف 
و کارکردهای کلیدی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، 
شفاف سازی تدریجی مبادالت و فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد 
زیرساخت مالیات الکترونیکی، تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد  مقاومتی، 
ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، مدیریت جریان مالی، توسعه و تقویت ابعاد کنترلی 

و نظارتی در نظام مالیاتی می باشد.
اولین وظیفه مشموالن ثبت نام در سامانه مودیان است.طبق ماده ۲ این قانون، 
کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت 
نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما 
با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به 
استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی 
که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور 
موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از 

طریق سامانه مودیان صادر کنند.
همچنین طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب 
یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای 
پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم 
کنند.در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاههای 
پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از 

طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعالم کنند.
ثبت معامالت توسط مشموالن یکی از مهترین تکالیف آنان است ، بر اساس ماده 
۵ فرایند کلی ثبت معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان 

به صورت زیر است:
الفـ  صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر 
می شود. در مورد مودیانی که مســتقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، 
عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی 

انجام می شود.
بـ  در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان 
باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به 
کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای 
او منظور می شود. تبصرهـ  مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ 
درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعالم پذیرش یا عدم 
پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله 

تأیید صورتحساب مربوط می باشد.
پـ  در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت 
است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی در طول 
دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش 
مودی بیشتر از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، مودی موظف است مابه 
التفاوت را به ترتیبی که ســازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. 
متقابال در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( 
وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را 

به مودی مسترد کند.
ـ پس از اتمام مواعد مقرر در ماده )۳( این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی  ت 
که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده 

اشخاص مشمول دخالت کنند.
ثـ  به منظور تکمیل اطالعات ســازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه 
مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، 
سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را 
که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان 

اطالع دهد.
یکی دیگر از وظایف مشــموالن گزارش اختالل یا توقف استفاده از پایانه های 
فروشگاهی است. طبق ماده۱۲ این قانون اشخاص مشمول مکلفند در صورتی 
که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم 
نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا 
به هر طریق دیگری که سازمان اعالم می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت 
معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور 
صورتحساب الکترونیکی، فروشــهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب 
دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب های صادره را به سازمان ارسال 
کنند.همچنین بر اساس ماده ۱۳ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی )موقت 
یا دائم( و یا انحالل واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت 
یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف 
بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا 
شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند.در مواردی که تعطیلی 
واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز 
حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد 
و بر اثر آن اطالع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه 

مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان:

پرداختن به حواشی 
از سوی فرمانداران 

پذیرفتنی نیست

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاتداری اصفهان گفت: مسووالن باید 
دائماً دغدغه رفع مشکالت معیشتی مردم 
را داشته باشــند و پرداختن به حاشیه ها و 
مسائل غیر ضروری از سوی آن ها پذیرفته 

نیست.
محمدرضــا جان نثاری معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در 
مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان 
خور و بیابانک اظهار کرد: مســؤوالن باید 
دغدغه دائمی رفع مشکالت معیشتی مردم 
را داشته باشــند و پرداختن به حاشیه ها و 

مسائل غیرضروری از سوی آن ها پذیرفته 
نیســت. وی با بیــان اینکه از مســؤوالن 
می خواهیم از برگزاری جلســه های بی ثمر 
و بیهوده خودداری کنند، گفت: فرمانداران 
وامدار خون شهدا، انقالب و نظام هستند و 

باید بر همین مدار حرکت کنند.
جان نثاری با بیان اینکه مردم باید از فرماندار 
خود تقاضاهایشان را مطالبه کنند، افزود: 
دولت سیزدهم، دولت پاسخگوست و دولت 

برخورد و تحقیر با منتقدان نیست.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهــان خاطرنشــان کرد: 

فرمانــداران باید به این نکتــه دقت کنند 
که فرماندار همه مــردم از همه جریان ها و 

گروه ها هستند.
وی افزود: فرمانداران، مشــکالت مردم را 
رسیدگی کنند و برای رفع دغدغه های مردم 
شــبانه روز تالش کنند و کار و تالش باید 
برپایه اعتقاد باشــد و بدون ایمان و اعتقاد 

نتیجه ای ندارد.
جان نثاری گفــت: باید به افــراد دیندار، 
انقالبی و انســان های دلســوزی که خیر و 
صالح مردم را می خواهند میدان داده شود 

و از آن ها حمایت کرد.

تحلیل

مدیر کل بیمه سالمت در جمع خبرنگاران:

۸۵0 هزار نفر در استان اصفهان بیمه رایگان هستند
مدیر کل بیمه سالمت اصفهان گفت: مجموع 
بیمه شدگان در این استان هم اکنون حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد 

نزدیک ۸۵۰ هزار نفر رایگان بیمه هستند.
محمدحسین صفاری در جمع خبرنگاران افزود: 
بیمه سالمت براســاس قانون مجلس شورای 
اسالمی به عنوان سازمانی مستقل است و توجه 
به مناطق محروم و کم برخوردار در اولویت این 
سازمان قرار دارد و براساس منویات رهبر معظم 
انقالب و رویکرد حمایتی، طرح بیمه ســالمت 
همگانی را به صورت رایگان از بهمن ماه اجرا کرد.

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان اظهار 
داشت: با شروع طرح بیمه سالمت همگانی در 
ادامه طرح قبلی است و برآورد می شود که نزدیک 
به ۲۰۰ هزار نفر در اســتان هیچ بیمه درمانی 
نداشته باشند و به دنبال شناسایی و بیمه رایگان 

این افراد هستیم.
وی اضافه کرد: بیمه ســالمت همه افراد بدون 
بیمه را بصورت رایگان بیمه می کند و هر شهروند 
بدون بیمه می تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان، 
پایگاه های بسیج و پایگاه های هالل احمر و ارائه 

مدارک هویتی بیمه سالمت شود.
صفاری خاطرنشــان کرد: پزشک خانواده برای 
روستاها وجود داشت، برای شهرهای باالی ۲۰ 

هزار نفر نیز درحال اجرا است.
وی بیان کرد: پوشش بیمه ناباروری بعنوان یکی 
دیگر از اقدامات در سازمان بیمه سالمت است 
که در راستای سیاست های افزایش جمعیت، از 

سال جاری در دستور کار قرار گرفت.
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان افزود: 
پزشــک خانواده شــهری در برخی استان ها از 

یک سال گذشته شروع شده است اما این طرح 
در استان اصفهان و ۱۵ شهر این استان از جمله 
کالنشهر اصفهان اجرا می شود اما استقبال ضعیف 
و نداشتن اعتماد مردم بعنوان مشکل این طرح 

است که باید رفع شود.
وی با اشــاره به اینکه روزانه ۱۴ هزار نســخه 
الکترونیک در اصفهان صادر می شود گفت: طرح 
بیمه سالمت همگانی شــامل همه افراد ساکن 
شــهرهای باالی ۲۰ هزار نفر جمعیت است که 
به رایگان بیمه می شــوند و یک پزشک خانواده 

خواهند داشت.
وی اظهار داشت: ۳۲۵ هزار نفر در استان بیمه 
سالمت که این از تعداد ۹۵ درصد پزشک خانواده 

نیز دارند و ۱۲ هزار نفر بیمه شده جدید هستند.
صفاری گفت: بیمه سالمت با دیگر صندوق های 
دیگر هیچ تفاوتی ندارد تنها تفاوت این است که 
در ابتدا باید به پزشک خانواده مراجعه کند و از 
مسیر پزشک خانواده ارجاع شود؛ محدودیتی 

برای ارجاع در شهرســتان ها وجود ندارد اما در 
شهر اصفهان برای مراکز سرپایی یا آزمایشگاه 
و تصویربرداری می تواننــد به بخش خصوصی 
مراجعه کنند اما برای بستری باید به بخش دولتی 

مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: ۳۵۰ پزشک خانواده در شهرهای 
باالی ۲۰ هزار نفر استان اصفهان وجود دارد و از 

این نظر رتبه اول را در کشور داریم.
صفاری تاکید کرد: مزیت پزشک خانواده، عالوه 
بر فرانشیز پایین و پرداخت ۶ هزار تومان برای 
ویزیت و برخورداری از پرونده سالمت و غربالگری 

است.
وی با اشاره به اقدام دیگر بیمه سالمت گفت: ۹۹ 
درصد نسخ درمانی در استان اصفهان تا بهمن ماه 
سال جاری بصورت الکترونیکی صادر شده است.

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان افزود: 
مزایای نســخه الکترونیک، کاهش اشتباهات 
پزشکی، به روز شدن پرداختی به پزشکان، کاهش 

تعدد درخواســت ها، و در صورت اجرای کامل 
پرونده الکترونیک سالمت، شفاف سازی می شود 

و از نظر آماری نیز کمک زیادی به ما می کند.
وی یادآور شد: نســخه الکترونیک کار جدیدی 
است که در شروع کار با مقداری مقاومت از طرف 
پزشکان و بیماران همراه شد اما بیشتر مخالفت ها 
برای این تغییر عادت اســت اما بر اساس قانون 
چاره ای جز حرکت به سمت الکترونیکی شدن 

وجود ندارد.
صفاری گفت: صندوق بیمه کارکنان دولت ۳۵۲ 
هزار بیمه شــده دارد، صندوق سایر اقشار ۱۸۰ 
هزار بیمه شــده و در مجموع یک میلیون ۴۰۰ 

هزار بیمه شده در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: ۳۳۰ هزار نفر بیمه سالمت همگانی 
و ایرانیان، ۵۲۰ هزار نفر بیمه روستایی، ۳۵۲ هزار 
نفر کارکنان دولت و ۱۹۰ هزار نفر سایر اقشار و 

ایرانیان است.
اتباع خارجــی که اقامت قانونــی و مورد تأیید 
وزارت کشــور داشته باشــند به صورت رایگان 

بیمه می شوند.
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: اتباع خارجی پیش از ایــن محدود به 
بخش دولتی بودند، اما در زمان حاضر می توانند با 
مراجعه به تمام مراکز طرف قرارداد )حدود ۴ هزار 
مرکز طرف قرار داد بیمه سالمت در استان وجود 

دارد( بیمه شوند.
وی با بیان اینکه بیمه ســالمت امسال معوقات 
ندارد افزود: سال گذشته نزدیک ۵۷۰ میلیارد 
تومان به مراکز طرف قرارداد در استان پرداخت 
شد که این رقم در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال با ۶۰ 

درصد رشد، به ۹۰۷ میلیارد تومان رسید.

عضو جامعه روحانیــت مبارز گفــت: جنایت 
آل سعود در اعدام ۸۱ نفر نقض آشکار حقوق بشر 
است و مسلمانان جهان باید علیه چنین جنایاتی 

بسیج شوند و ساکت ننشینند.
احمد سالک در گفت وگو با ایســنا درباره اعدام 
۸۱ نفر در یک روز در عربستان، اظهار کرد: نوع 
سلطنت حکومت عربستان سلطنتی موروثی است 
و معنا و مفهوم آن این است که مردم دخالتی در 
تعیین حاکمان خود ندارند و دارای ســاختاری 
قبیله ای هستند، مانند کشور نپال که ۱۶۰ سال 

دارای حکومت سلطنتی موروثی بودند.
وی افزود: نکته دوم این است که در حکومت های 
سلطنت موروثی منافع حاکمیت مطرح است و 
هر حرکتی که بر ضرر منافع حکومتی و سلطنت 
موروثی آنان باشد تحمل نمی کنند و مخالفان 
خود را ســرکوب می کنند. زمانی که محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی ســرکار آمد چند نفر از 
شــاهزاده ها را قلع و قمع کرد.این عضو جامعه 

روحانیت مبارز گفت: عقبه اندیشه حکومت های 
ســلطنتی موروثی دو بخش است. یک بخش 
دچار مشکالت ریشــه ای است که به سنت ها و 
آداب و رسوم قبیله ای آنان بر می گردد و بخش 
دیگر آن نوع گرایی است که بر اساس جریانات 
روز دنیا پایه گذاری شده و به تعبیر روشن تر آن 
روشنفکری اســت. خاصیت علت دوم آن است 
که آنچه را بیان می کنند دیکته شــده استکبار 
جهانی است به طوری که ترامپ به عربستان رفت 
و با سعودی ها رقص شمشیر کرد و سپس آنان 
را گاو شــیرده توصیف کرد، اما سران عربستان 
جرت نداشتند جواب این توهین را بدهند.سالک 
تصریح کرد: براســاس همین تفکر عربستان به 
استقبال رژیم صهیونیستی می رود و بعد تکلیف 
می کند که بحرین و امــارات نیز روابط خود را با 

اسرائیل حسنه کنند. بنابراین هرگونه حرکت 
مخالفی که شیعیان منطقه ظهران انجام دهند یا 
هرگونه حرکت انقالبی دیگر را که علیه حاکمیت 
ســلطنت موروثی مبتنی بر صهیونیسم شکل 
بگیرد بــه خون می کشــانند و حکومت وهابی 
حاکم بر عربستان سعودی به هیچ وجه نمی تواند 
شــیعیان را تحمل کند.وی ادامه داد: به همین 
دلیل در یک روز ۸۱ نفر را به شــکل وحشیانه 
گردن زدند که تعداد زیادی از اعدامی ها شیعه 
بودند. جنایت آل سعود نقض آشکار حقوق بشر 
است و همین عربســتان به جمهوری اسالمی 
ایران ایراد می گرفت کــه در جریان فتنه، ایران 
اسالمی حقوق بشــر را رعایت نکرده است و با 
کشته سازی در صدد بد وجهه کردن ایران بود؛ یا 
زمانی که دستگاه قضایی یک یا دو نفر قاچاقچی 

را اعدام می کند ایران را به نقض حقوق بشر متهم 
می کنند. آمریکا و غرب همواره علیه ایران سالح 
حقوق بشر را به کار می گیرند و عربستان هم از این 
حربه بهره می برد.این عضو جامعه روحانیت مبارز، 
گفت: این در حالی است که هیچ حقوق بشری در 
عربستان سعودی رعایت نمی شود و زنان در این 
کشور هیچ حقوقی ندارند. هزاران غیرنظامی در 
یمن در محاصره دارو و غذا هستند و بی رحمانه 
توسط سعودی ها کشته می شــوند، اما صدای 
مدافعان حقوق بشر از جمله غرب بلند نمی شود و 
برای عربستان حقوق بشر مطرح نیست. بنابراین 
جنایتی که عربستان با محوریت وهابیت در دنیا 

انجام می دهد باید به شدت محکوم شود.
سالک خاطرنشان کرد: داعش و سازمان القاعده 
را عربستان و آمریکا حمایت کردند و با دالرهای 
عربستان و نقشه سازمان سیا و موساد این جنایات 
انجام می شود و مسلمانان دنیا باید علیه چنین 

جنایاتی بسیج شوند و ساکت ننشینند.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز:

جنایت اخیِر آل سعود نقض آشکار حقوق بشر است



رئیس ستاد خدمات سفر و اسکان مسافران نوروزی شاهین شهر و میمه 
از آمادگی این شهرستان، در استقبال و اسکان میهمانان نوروزی، خبر 

داد.
سید محمدرضا کاظمی طبا در گفت وگو با ایسنا با اعالم آمادگی 
شاهین شهر و میمه در استقبال از میهمانان نوروزی، اظهار کرد: هم زمان 
با فرا رسیدن سال نو ستاد سفر و اسکان مسافران نوروزی به منظور 
تسهیل سفر، آماده سازی و استقبال شاهین شهر و میمه از گردشگران و 

میهمانان نوروزی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه سهل انگاری و ساده انگاری در شیوع ویروس کرونا 
ستاد  تأکید  افزود:  می دهد،  افزایش  را  کرونایی  پیک  بروز  احتمال 
خدمات سفر شهرستان بر تداوم فعالیت مراکز درمانی و واکسیناسیون 
در ایام نوروز و نظارت صنوف فعال در حوزه گردشگری بر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا است.

فرماندار شاهین شهر و میمه با تأکید بر لزوم تعامل، همراهی، همگامی 
و هم افزایی ۹ کارگروه ستاد خدمات سفر شاهین شهر و میمه، افزود: 
بین  هماهنگی  گرو  در  نوروزی  مسافران  به  مناسب  خدمات  ارائه 

دستگاهی در شهرستان است، همچنین نهادهای مرتبط موظف اند به 
منظور تسهیل شرایط سفر برای میهمانان نوروزی عالوه بر نظافت و 
آراستگی معابر و تفرجگاه ها بر نحوه فعالیت جایگاه های سوخت نیز 

نظارت کنند.
اینکه  بیان  با  نوروزی  مسافران  اسکان  و  سفر  خدمات  ستاد  رئیس 
است،  جنوب  به  شمال  مواصالتی  محور  در  میمه  و  شاهین شهر 
تأمین سالمت مسافران  و  ایمن  تأمین شرایط سفر  خاطرنشان کرد: 
بر عهده میزبان است و نهادهای مرتبط باید به ارزیابی تجهیزات و 
امداد و نجات، مرمت و لکه گیری  پایگاه های  امدادی در  آمادگی 
تابلو و عالئم هشدار دهنده  آسفالت جاده های مواصالتی و نصب 
اقدام کنند و تمهیدات الزم در راستای پیش بینی خطرات احتمالی 

نظیر؛ وقوع سیالب و بارش های بهاری احتمالی اندیشیده شود.
کاظمی طبا، ادامه داد: مجموعه های اسکان نوروزی باید در شاهین شهر 
و میمه به منظور رفاه حال میهمانان مهیا شود و بر سرویس دهی مناسب 
استراحت گاه ها و اماکن بین راهی این شهرستان به طور شایسته نظارت 

شود.

مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: تالش در مسیر حفظ محیط زیست و 
منابع محیط طبیعی، سپاس از خداست و باالتر از نگاه زمینی ما، خداوند هم 
قدردان این همت و مسئولیت اجتماعی خواهد بود.حسین مقنی، در آیین آغاز 
یازدهمین دوره جشنواره طرح داناب استان اصفهان، اظهار کرد: کاشان شهری 
کویری است که نیاز به آب به شدت احساس می شود، بنابراین با درک شرایط 

حال و آینده باید برای سازگاری با مصرف بهینه آب تالش کنیم.
آنها  نفر   ۱۳۵ اصفهان  استان  برگزیده   ۱۷۳ و  هزار  یک  از  افزود:  وی 
دانش آموزان شهرستان کاشان هستند، اما افتخار باالتر آن است که حدود ۷۰۰ 

نفر از شهروندان ما به اهمیت و ضرورت منابع آب پی برده اند.
به گزارش ایسنا، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان، تأکید کرد: افتخار 
ماست که دانش آموزان ما برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور تالش 
با خلق آثار هنری به دیگران هم منتقل  می کند و اندیشه های نیک خود را 
می کنند. وی از فرهنگیان مجری طرح داناب در مدارس کاشان، گفت: تالش 

در مسیر حفظ محیط زیست و منابع محیط طبیعی، سپاس از خداست و باالتر از 
نگاه زمینی ما خداوند هم قدردان این همت و مسئولیت اجتماعی شما است.

دبیر اجرایی طرح ملی داناب در استان اصفهان گفت: آثار ارسالی در سال 
تحصیلی ۹۹ بیش از ۱۲ هزار اثر بود که با توجه به نظر داوران نسبت به سال 

گذشته ۶۲ درصد رشد کیفی و کمی داشته است.
مهنور گیتی فر در آیین آغاز یازدهمین دوره جشنواره طرح داناب، اظهار کرد: 
مخاطب این طرح، دانش  آموزان دوره متوسطه هستند تا مسائل و چالش های 
اصلی حوزه آب مثل مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، 
بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام مند یاد 
بگیرند. وی افزود: طرح داناب از سال ۸۹  به عنوان پایلوت اجرا شد و با توجه به 
ضرورت اقدام های جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ مدیریت 
مصرف آب، با توافق سازمان آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان طی یک دهه استمرار  پیدا کرده است.

فرمانـدار تیـران و کـرون گفت: فقدان سـند و برنامه چشـم انداز در در این شهرسـتان مانع 
از بهـره داری حداکثـری از ظرفیت هـای موجـود شـده اسـت. علـی محمدی کیا در سـتاد 
سـاماندهی جوانـان تیـران و کرون در محل فرمانداری این شهرسـتان افـزود: تدوین برنامه 
و افـق کوتـاه مـدت، میـان مدت و بلنـد مدت برای هر منطقه ای به دسـت جوانان، توسـعه 

را هدفمنـد و سـرمایه ها را حفـظ می کند.
وی بیـان کـرد: تیـران و کـرون دارای منابـع ارزشـمندی در حـوزه معـادن فلزی اسـت اما 
کمتـر از این ظرفیت اسـتفاده شـده و بیشـتر بـه دنبال ایجاد شـهرک های صنعتـی با وجود 

تعارضـات رفته انـد و حجـم درخواسـت ها بـه سـمت صنایع بوده اسـت.
فرمانـدار تیـران و کـرون از جوانـان ایـن شهرسـتان خواسـت تـا بـا همفکـری و همکاری 
مشـترک بیـن همدیگـر بـرای تدوین یک چشـم انـداز و برنامه به نقطه مشـترک برسـند.

وی ادامه داد: ارائه طرح و پیشـنهاد برای تقویت موتور پیشـران شـهر ضروری اسـت تا از 
روزمرگـی و رکود در فعالیت ها خارج شـویم.

محمـدی کیـا انباشـت دسـتورالعمل ها بـرای سـازمان های اداری را معضلـی بـرای نظـام 
مدیریتـی کشـور دانسـت و اظهـار داشـت: مدیـران و کارمنـدان بخـش زیـادی از وقـت 
خـود را بـر پاسـخ دهـی به نامه هـا و انجام دسـتورالعمل ها صـرف می کننـد. وی همکاری 
مشـترک بیـن مسـئوالن و دبیـران سـازمان های مردم نهـاد برای پیشـبرد فعالیت هـا را مؤثر 
خوانـد و یادآورشـد: مـوازی کاری بیـن نهادهای اداری و تشـکل های مـردم نهاد از جمله 
عوامـل ناکارآمـدی برخی از فعالیت ها و نبود نتیجه هدفمند اسـت. در این نشسـت دبیران 
سـمن های جوانـان دغدغه هـا و نیازهـای حوزه جوانـان را بیـان کردند. شهرسـتان تیران و 

کـرون بـا بیـش از ۷۲ هـزار نفر جمعیـت در ۴۵ کیلومتـری غرب اصفهان اسـت.

رئیسستادخدماتسفرواسکانمسافراننوروزیشاهینشهر:

شهر پذیرای میهمانان نوروزی شد

رئیسستادخدماتمدیرآموزشوپرورشکاشان:

حفظ منابع آبی مسئولیت اجتماعی است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:

کارکردهای اینماد برای کشور انکارناپذیر است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای 
درگاه  و  است  انکارناپذیر  حاکمیت  و  مردم  اینترنتی،  کسب وکارهای  برای  اینماد 
یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط )CODR( یک پروژه 
ملی در زمینه قضایی است. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند 
 )CODR( رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط
گفت: اینماد برای کسب وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی 
دارد که یکی از مهم ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل 

در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
نماینـده مـردم نجـف آباد و تیـران در مجلس ادامه داد: سـامانه جدیـدی که با حضور 
معـاون قـوه قضائیـه، وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، وزیـر دادگسـتری و بخـش 
خصوصـی رونمایـی شـد، از یـک طـرف امـکان ثبـت و پیگیـری شـکایت صرفـاً از 

طریـق یـک درگاه را بـرای مـردم فراهـم می کنـد که مراحـل مختلف به رسـیدگی به 
شـکایت خـود اعـم از مذاکـره بـا کسـب وکار، ارجـاع بـه مراجـع اداری، داوری و ... 
را در یـک رونـد مشـخص صرفـاً از طریـق یـک درگاه مشـاهده و پیگیـری کنند؛ هم 
فرایندهـای رسـیدگی بـه شـکایات بـرای کسـب وکارهای اینترنتـی را از جهـت عـدم 

امـکان ثبـت شـکایت صـوری، تکـراری و ... را بـه شـدت بهبـود می دهد.
 )CODR( وی توضیح داد: مهم ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط
این است که یکی از پیشرفته ترین روش های حل اختالف جایگزین رسیدگی قضایی 
در دنیاست و کاماًل در راستای سیاست های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه 
قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و شبه قضایی 
است. در این روش اختالف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاماًل برخط 
و در مدت زمان محدود رسیدگی می شود و رأی صادره برای طرفین الزم االجراست. 

اجرایی  ضمانت  بر  عالوه  اداری  اجرایی  ضمانت  سامانه  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری های متداول است. به عبارت دیگر قبل 
از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب وکار 
اینترنتی پیش بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت 

کاهش می دهد.
عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراها در مجلـس بیـان کـرد: این پـروژه با 
هماهنگـی کمیسـیون قضایـی مجلس و قـوه قضائیه توسـط دولت انجام شـده و قوای 
سـه گانه از ایـن سـامانه و بـه صـورت کلی رویکرد حـل اختالف جایگزین رسـیدگی 
قضایـی کـه موجـب کاهـش زمـان رسـیدگی و رأی تخصصی تـر و منصفانه تـر شـده 
و احقـاق حقـوق مـردم و افزایـش رضایتمنـدی آن هـا را در پـی دارد کامـاًل حمایـت 
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فرماندارتیرانوکرونانتقادکرد:

نبود برنامه توسعه ای در شهر

شهردار نجف آباد با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی بودجه نجف آباد گفت: پس 
از جلساتی با نخبگان و کارشناسان شهر بودجه نجف آباد به ۵۹۰ میلیارد تومان 

افزایش یافت که ۴۲۰ میلیارد تومان در زمینه عمرانی خواهد بود.
عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن 
تبریک روز جوان با اشاره به انسجام و همراهی و همصدایی مدیریت شهری 
نجف آباد، گفت: به گفته رهبر معظم انقالب، نجف آباد شهر علم و دین و ایثار 
و نگاه روشن به مسائل است، شهر نجف آباد سهم بسزایی هم در پیروزی انقالب 

اسالمی و استمرار نظام و انقالب اسالمی داشته است.

وی در ادامه افزود: نجف آباد بیش از ۲۵۰۰ شهید تقدیم کرده است و این 
عدد بیش از برخی استانها است و ۸۰ نفر از این شهدا از سرداران و فرماندهان 
دفاع مقدس هستند، این شهر خانواده هایی را دارد که چهار شهید تقدیم انقالب 
اسالمی کرده است. یکی از برادران این خانواده های ۴ شهیدی عضو شورای 
شهر است، ۱۳ خانواده با ۳ شهید و ۲۲۰ خانواده با ۲ شهید در نجف آباد زندگی 

می کنند و آمار این شهر در تقدیم شهدا نمونه است.
 نجف آباد پیشتاز حماسه و ایثار

شهردار نجف آباد با اشاره به وجود ۲ لشکر در استان اصفهان و وجود لشکر 
هشت نجف اشرف در شهر نجف آباد، اظهار کرد: در تقدیم شهدای مدافع حرم 
نیز نجف آباد پیشتاز بوده است و شهید حججی گل سرسبد این شهدا است که 
در جهان ایشان را می شناسند. حضور ۷۰۰ دانش آموز شهید از ویژگی های نجف 

آباد است و تنها در دبیرستان شهید منتظری ۲۳۴ شهید دانش آموز وجود دارد.
مؤمنی با اشاره به روز پنجم اسفندماه روز حماسه و ایثار نجف آباد، اظهار کرد: 
نجف آباد قدیمی ترین شهر جدید کشور است و میزبان قومیت های متعددی 
است که با مسالمت و دوستی بسیار در کنار یکدیگر زندگی می کنند. یکی از 
مسائل متفاوت مدیریت شهری نجف آباد فضاسازی ها و فعالیت هایی نظیر ویژه 

نامه دهه فجر است که امسال با موفقیت انجام شد.
در  با محدودیت هایی  علیرغم شرایط کرونایی  اینکه  با وجود  داد:  ادامه  وی 
برنامه های  توانستیم  خوبی  به  اما  بودیم  مواجه  فجر  دهه  مراسمات  برگزاری 

متعددی در این ایام انجام بدهیم، همچنین گرامیداشت هفته ایثار و شهادت نجف 
آباد که نیز با برنامه های بسیار خوب و متنوعی همراه بود. کاروان نمادین اعزام 
به جبهه و برنامه های متنوع و گسترده فرهنگی هنری از جمله اقداماتی بود که به 

مناسبت هفته حماسه و ایثار نجف آباد برگزار گردید.
 رشد 55 درصدی بودجه نجف آباد

شهردار نجف آباد با بیان اینکه درآمد شهر و بودجه شهر پاسخگوی نیازهای شهر 
نیست، تصریح کرد: سلسله جلساتی با حضور نخبگان و مدیران شهر و اعضای 
میلیارد  به ۵۹۰  را  بودجه  افزایش  با ۵۵ درصد  و  برگزار کردیم  شورای شهر 
رساندیم. ۴۲۰ میلیارد تومان این بودجه در حوزه عمرانی است و افزایش بودجه 
برکاتی در خصوص رشد و توسعه شهری را دارد و مابقی بودجه نیز بودجه 

جاری شهرداری است.
وی به اقداماتی مؤثر در حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری نجف آباد اشاره 
کرد و گفت: ۲۲ دستگاه اتوبوس فرسوده شهر با هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد تومان 
نوسازی و ارتقا پیدا کرده و ۳۷ اتوبوس دیگر با تأمین ۸ میلیارد تومان هزینه 
بازسازی و نوسازی به ناوگان حمل و نقل شهر اضافه خواهد شد، همچنین به 
دلیل عرض کم گذر و معابر شهری منابعی در خصوص خرید مینی بوس های از 
دو شرکت توانمند و پیشرفته داخلی در دستور کار قرار گرفته و امیدوار هستیم 
در ابتدای سال آینده این خودروها در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی نجف 

آباد قرار بگیرد.

امامی با اشاره به توجه شهرداری نجف آباد به خانواده معظم شهدا و پاسداشت 
شهدای شهر، اظهار کرد: از همان ابتدای کار ارتباط نزدیکی با خانواده شهدا 
داشته ایم و به مناسب روز شهید نیز سرکشی و بازدیدی از خانواده شهدا داشته 
و در تالش هستیم تا همواره خدماتی برای خانواده شهدا داشته باشم و هرچه در 

این زمینه انجام بدهیم کم است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز نجف آباد، خاطرنشان کرد: سرانه فضای 
سبز شهر نجف آباد بسیار ناچیز و کم است و مشکالت آبی باعث آسیب دیدن 
فضای سبز شده است، در تالش هستیم با اقداماتی نظیر خرید پساب و استفاده 
از آب خاکستری برای توسعه فضای سبز اقدامات مؤثری انجام بدهیم. در زمینه 
سگ های ولگرد مشکالت قانونی وجود دارد و البته شهرداری این سگ ها را 
برای  باالیی  بسیار  جمع آوری و در مجموعه ای نگهداری می کند که هزینه 

شهرداری دارد و در حال تالش برای ساماندهی این معضل هستیم.
 حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاری در نجف آباد

شهردار نجف آباد با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری در شهر نجف آباد، 
تصریح کرد: ظرفیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری در شهر نجف آباد در 
عرصه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی وجود دارد و در حال برنامه ریزی و 
ارائه برنامه هایی در خصوص جذب سرمایه گذار از استان اصفهان و نقاط مختلف 
کشور هستیم و پروژه های مختلفی در نظر گرفته ایم تا با مشارکت سرمایه گذاران 

به نتیجه برسد.

شهردارنجفآباددرنشستخبریبااصحابرسانه:

 شهر در مسیر شهر هوشمند شدن گام برمی دارد

آگهي مزایـده )نوبت  اول(
شهرداري چادگان به استناد مجوز به شماره 1400/58 مورخ 1400/8/9 شوراي محترم اسالمي شهر چادگان در نظر دارد جايگاه CNG واقع در بلوار خرمشهر ) ازطرف 

چادگان به داران ( را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرايط به مدت يکسال شمسی واگذار نمايد 
قیمت پایه : با توجه به ارزيابی کارشناس محترم رسمی دادگستری قیمت پايه اجاره ماهیانه به مبلغ 73/000/000 ريال و ساالنه به مبلغ 876/000/000 ريال اعالم نموده است . 
میزان سپرده شرکت در مزایده :  میزان سپرده جهت شرکت در مزايده به مبلغ 43/800/000 ريال می باشد لذا شرکت کنندگان می بايستی مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 

3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانك ملي چادگان واريز نمايند .
میزان سپرده جهت تضمین قرارداد : با توجه به ارزيابی هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری مجموع قیمت تجهیزات ، زمین و اعیانی شامل ) محوطه سازی و ديوارکشی و 
جايگاه سوخت گیری و اتاقك های تأسیساتی و ساختمان اداری ( جايگاه مذکور به مبلغ 79/479/000/000 ريال می باشد که در اين خصوص ارائه اسناد خزانه و يا ضمانت نامه بانکی 

جهت انعقاد قرارداد مورد قبول می باشد .
-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده : شرکت کنندگان مي توانند از روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 لغايت روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 با مراجعه به شهرداری و ضمن بازديد 
از جايگاه مذکور نسبت به دريافت فرم های ) مشخصات شرکت کنندگان ، و تعهد شرکت کننده ( از دبیرخانه شهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت شرکت در مزايده به انضمام 
اسناد و مدارک شرکت و تأيیديه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران ) شرکت های مجاز بهره بردار ( و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت ) الف ( و پیشنهاد قیمت نیز 

در پاکت ب ضمیمه گردد .
ــ پیشنهاد دهندگان بايستی پیشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 به دبیرخانه حراست شهرداري تحويل و رسید دريافت نمايند.

1ـ  پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/10 رأس ساعت 14/35 بعدازظهر درمحل شهرداري چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مي گردد. 2ـ  شهرداري 
چادگان در رد يا قبول هريك از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتي که بعداز موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3ـ  چنانچه هرکدام از 
برندگان اول ، دوم و سوم شرکت کننده در مزايده انصراف نمايند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 4ـ  کلیه هزينه های مالی از قبیل هزينه آگهی،کارشناسی و غیره که در 
اثر مزايده حادث گرديده به عهده برنده مزايده خواهد بود. 5ـ  شرکت کنندگان بايستی شرايط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره يك ماده 
82 مکرر قانون تشکیالت وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی را در نظر داشته باشند . 6ـ  برنده مزايده می بايستی پس 
از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت يك هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غیر اينصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد .  7ـ  فقط اشخاص حقوقی )شرکت های 
معتبر بهره بردار و دارای مجوز بهره برداری ومورد تأيید شرکت پخش فرآورده های نفتی ( مجاز به شرکت در اين مزايده می باشند .  8ـ  اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده 
برنده مزايده می باشد  9ـ  کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزايده می باشد  10ـ   برنده مزايده حق واگذاری و انتقال کلی و جزئی قرارداد به اشخاص 
ثالث را نخواهدداشت. 11ـ  بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در جايگاه CNG با هماهنگی شهرداری به عهده پیمانکار می باشد و به مراتب پیمانکار موظف است 
نسبت به بیمه نمودن کارکنان و اشخاص ثالث و تجهیزات ، ابنیه ، تأسیسات و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل براساس قانون کار و رفاه اجتماعی و بخشنامه و آئین نامه ها 
اقدام نمايد  و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالٌ بر عهده برنده مزايده بوده و برنده مزايده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان - اشخاص ثالث - تجهیزات ، ابینه،تأسیسات 
خود برابر قانون اقدام نمايد . 12ـ  در اين آگهی هیچگونه شرايطی را برای استخدام شرکت کنندگان در مزايده و برنده مزايده و افراد سببی و نسبی پیمانکار و حتی نیروهای تحت امر 
ايشان در حال و آينده نخواهد داشت . و برنده مزايده ) بهره بردار ( متعهد می شود هیچگونه ادعايی در خصوص استخدام خود از شهرداری نداشته باشد . 13ـ  کلیه هزينه های آب 
و برق و گاز مصرفی ، و تعمیر و نگهداری جايگاه CNG احتمالی همگی بر عهده برنده مزايده می باشد و برنده مزايده می بايستی پس از تسويه حساب با ادارات ) گاز ، برق ، آب و غیره 
( به صورت دوره ای اين شهرداری را به صورت مکتوب مطلع نمايد . 14ـ  کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بايستی از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام ومشخصات استفاده نمايند . 
15- شرکت کنندگان بايستي عالوه بر حسن شهرت ،عدم سوءسابقه منع قانونی برای انجام موضوع مزايده و عقدقرارداد مربوطه را نداشته باشند. 16ـ  فعالیت جايگاه وارائه خدمات 

بصورت شبانه روزی و درطول 24 ساعت خواهدبود.
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آگهی  مزایـده عمومی  شماره 1400/13

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  شناسه : 1293967

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای آيین نامه اجرايی ماده 5 قانون تنظیم برخی از مقررات دولت )2(، بخشی از تجهیزات و ساختمان مرکز پشتیبانی 
مرغ بومی را از طريق مزايده عمومی و يا تعهدات مندرج در اسناد مزايده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و با شماره مزايده 5000004624000001 به صورت 

الکترونیکی به مدت سه سال از طريق عقد اجاره واگذار نمايد. 
مشخصات ملک: 

توضیحاتمحل وقوع ملكاجاره بها ماهانه )ريال(کاربرینام ملك

بخشی از تجهیزات 
و ساختمان مرکز 

پشتیبانی مرغ بومی 
اداری

سال اول 100.000.000
سال دوم 120.000.000
سال سوم 140.000.000

جاده قلعه شور 
- کبوتر آباد

1- واجد شخصیت حقوقی ثبت شده در زمینه فعالیتی مرتبط 
2- داشتن حداقل سه سال ســابقه فعالیت در زمینه تولید و تکثیر مرغ بومی مورد تايید معاونت بهبود و 

تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
3- ارائه رزومه فنی در خصوص توانايی انجام کار

4- پذيرفتن شرايط سازمان جهاد کشاورزی در خصوص اصالح ساختار و به روز نمودن مرکز مرغ بومی

- زمان انتشار: در سايت ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26
 http://iets.mporg.ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://setadiran.ir مهلت دریافت اسناد: 1400/12/26 لغايت 1401/01/10 در سامانه ستاد به نشانی -

- تاریخ بازدید: از 1401/01/06 لغايت 1401/01/09
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/23

- مبلغ سپرده: 216.000.000 ريال به عبارت دويست و شانزده میلیون ريال 
- مبلغ سپرده بايد به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر يا فیش نقدی مبنی بر واريز به حساب شماره 4061042007670524 به نام تمرکز وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران )شماره شبا IR310100004061042007670524 ( بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاريخ صدور حداقل می بايست به مدت 

سه ماه دارای اعتبار باشد. 

* وزارت اطالعات؛ چشم بینا و قبضه محکم نظام اسالمی

*امنیت پایدار در گرو مسئولیت عمومی 

آگهي مزایـده )نوبت  اول(
شهرداري چادگان به استناد مجوز به شماره 1400/58 مورخ 1400/8/9 شوراي محترم اسالمي شهر چادگان در نظر دارد جايگاه CNG واقع در بلوار خرمشهر ) ازطرف 

چادگان به داران ( را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرايط به مدت يکسال شمسی واگذار نمايد 
قیمت پایه : با توجه به ارزيابی کارشناس محترم رسمی دادگستری قیمت پايه اجاره ماهیانه به مبلغ 73/000/000 ريال و ساالنه به مبلغ 876/000/000 ريال اعالم نموده است . 
میزان سپرده شرکت در مزایده :  میزان سپرده جهت شرکت در مزايده به مبلغ 43/800/000 ريال می باشد لذا شرکت کنندگان می بايستی مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 

3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانك ملي چادگان واريز نمايند .
میزان سپرده جهت تضمین قرارداد : با توجه به ارزيابی هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری مجموع قیمت تجهیزات ، زمین و اعیانی شامل ) محوطه سازی و ديوارکشی و 
جايگاه سوخت گیری و اتاقك های تأسیساتی و ساختمان اداری ( جايگاه مذکور به مبلغ 79/479/000/000 ريال می باشد که در اين خصوص ارائه اسناد خزانه و يا ضمانت نامه بانکی 

جهت انعقاد قرارداد مورد قبول می باشد .
-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده : شرکت کنندگان مي توانند از روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 لغايت روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 با مراجعه به شهرداری و ضمن بازديد 
از جايگاه مذکور نسبت به دريافت فرم های ) مشخصات شرکت کنندگان ، و تعهد شرکت کننده ( از دبیرخانه شهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت شرکت در مزايده به انضمام 
اسناد و مدارک شرکت و تأيیديه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران ) شرکت های مجاز بهره بردار ( و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت ) الف ( و پیشنهاد قیمت نیز 

در پاکت ب ضمیمه گردد .
ــ پیشنهاد دهندگان بايستی پیشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1401/01/9 به دبیرخانه حراست شهرداري تحويل و رسید دريافت نمايند.

1ـ  پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/10 رأس ساعت 14/35 بعدازظهر درمحل شهرداري چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مي گردد. 2ـ  شهرداري 
چادگان در رد يا قبول هريك از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتي که بعداز موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3ـ  چنانچه هرکدام از 
برندگان اول ، دوم و سوم شرکت کننده در مزايده انصراف نمايند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 4ـ  کلیه هزينه های مالی از قبیل هزينه آگهی،کارشناسی و غیره که در 
اثر مزايده حادث گرديده به عهده برنده مزايده خواهد بود. 5ـ  شرکت کنندگان بايستی شرايط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره يك ماده 
82 مکرر قانون تشکیالت وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی را در نظر داشته باشند . 6ـ  برنده مزايده می بايستی پس 
از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت يك هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غیر اينصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد .  7ـ  فقط اشخاص حقوقی )شرکت های 
معتبر بهره بردار و دارای مجوز بهره برداری ومورد تأيید شرکت پخش فرآورده های نفتی ( مجاز به شرکت در اين مزايده می باشند .  8ـ  اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده 
برنده مزايده می باشد  9ـ  کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزايده می باشد  10ـ   برنده مزايده حق واگذاری و انتقال کلی و جزئی قرارداد به اشخاص 
ثالث را نخواهدداشت. 11ـ  بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در جايگاه CNG با هماهنگی شهرداری به عهده پیمانکار می باشد و به مراتب پیمانکار موظف است 
نسبت به بیمه نمودن کارکنان و اشخاص ثالث و تجهیزات ، ابنیه ، تأسیسات و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل براساس قانون کار و رفاه اجتماعی و بخشنامه و آئین نامه ها 
اقدام نمايد  و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالٌ بر عهده برنده مزايده بوده و برنده مزايده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان - اشخاص ثالث - تجهیزات ، ابینه،تأسیسات 
خود برابر قانون اقدام نمايد . 12ـ  در اين آگهی هیچگونه شرايطی را برای استخدام شرکت کنندگان در مزايده و برنده مزايده و افراد سببی و نسبی پیمانکار و حتی نیروهای تحت امر 
ايشان در حال و آينده نخواهد داشت . و برنده مزايده ) بهره بردار ( متعهد می شود هیچگونه ادعايی در خصوص استخدام خود از شهرداری نداشته باشد . 13ـ  کلیه هزينه های آب 
و برق و گاز مصرفی ، و تعمیر و نگهداری جايگاه CNG احتمالی همگی بر عهده برنده مزايده می باشد و برنده مزايده می بايستی پس از تسويه حساب با ادارات ) گاز ، برق ، آب و غیره 
( به صورت دوره ای اين شهرداری را به صورت مکتوب مطلع نمايد . 14ـ  کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بايستی از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام ومشخصات استفاده نمايند . 
15- شرکت کنندگان بايستي عالوه بر حسن شهرت ،عدم سوءسابقه منع قانونی برای انجام موضوع مزايده و عقدقرارداد مربوطه را نداشته باشند. 16ـ  فعالیت جايگاه وارائه خدمات 

بصورت شبانه روزی و درطول 24 ساعت خواهدبود.
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آگهی  مزایـده عمومی  شماره 1400/13

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  شناسه : 1293967

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای آيین نامه اجرايی ماده 5 قانون تنظیم برخی از مقررات دولت )2(، بخشی از تجهیزات و ساختمان مرکز پشتیبانی 
مرغ بومی را از طريق مزايده عمومی و يا تعهدات مندرج در اسناد مزايده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و با شماره مزايده 5000004624000001 به صورت 

الکترونیکی به مدت سه سال از طريق عقد اجاره واگذار نمايد. 
مشخصات ملک: 

توضیحاتمحل وقوع ملكاجاره بها ماهانه )ريال(کاربرینام ملك

بخشی از تجهیزات 
و ساختمان مرکز 

پشتیبانی مرغ بومی 
اداری

سال اول 100.000.000
سال دوم 120.000.000
سال سوم 140.000.000

جاده قلعه شور 
- کبوتر آباد

1- واجد شخصیت حقوقی ثبت شده در زمینه فعالیتی مرتبط 
2- داشتن حداقل سه سال ســابقه فعالیت در زمینه تولید و تکثیر مرغ بومی مورد تايید معاونت بهبود و 

تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
3- ارائه رزومه فنی در خصوص توانايی انجام کار

4- پذيرفتن شرايط سازمان جهاد کشاورزی در خصوص اصالح ساختار و به روز نمودن مرکز مرغ بومی

- زمان انتشار: در سايت ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26
 http://iets.mporg.ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://setadiran.ir مهلت دریافت اسناد: 1400/12/26 لغايت 1401/01/10 در سامانه ستاد به نشانی -

- تاریخ بازدید: از 1401/01/06 لغايت 1401/01/09
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/23

- مبلغ سپرده: 216.000.000 ريال به عبارت دويست و شانزده میلیون ريال 
- مبلغ سپرده بايد به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر يا فیش نقدی مبنی بر واريز به حساب شماره 4061042007670524 به نام تمرکز وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران )شماره شبا IR310100004061042007670524 ( بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاريخ صدور حداقل می بايست به مدت 

سه ماه دارای اعتبار باشد. 

* وزارت اطالعات؛ چشم بینا و قبضه محکم نظام اسالمی

*امنیت پایدار در گرو مسئولیت عمومی 



As announced by a provincial 
official, 73 idle industrial units 
have been revived in Alborz 
province during the current 
Iranian calendar year (ends 
on March 20).
Hamidreza Oqabneshin, the 
managing director of the 
province’s Industrial Parks 
Company, also said that the 
mentioned units returning to 
the production cycle created 
jobs for 1,017 persons.
One of the most important 
programs of Alborz Prov-
ince’s Industrial Parks Com-
pany is the revival of stagnant 
and inactive units, which 
tries to revive these stagnant 
units and return them to the 
production cycle by using the 
existing capacities, he further 
stressed.
By forming a working group 
and using the capacity of 
executive bodies, an effort is 
made to identify the problems 

of production units and then 
provide appropriate solutions 
to solve their problems, the 
official added.
The scope of activities of the 
revived units included food 
industry, animal and poultry 
feed, metal, textile, chemical, 
packaging, detergent, medical 
equipment, dairy and house-
hold appliances, Oqabneshin 
said and announced that 
5.01 trillion rials (about $20 
million) has been invested to 
revive these units.
As announced last week by 
the head of Iran Small Indus-
tries and Industrial Parks Or-
ganization (ISIPO), over 1,900 
idle industrial units have been 
revived in the industrial parks 
and zones of the country in 
the current Iranian calendar 
year.
Ali Rasoulian also said the 
number of idle units is de-
creasing.

Referring to the high demand 
for investment in industrial 
parks and zones he said: “Giv-
en that the demand for invest-
ment in this filed is high, we 
seek to provide infrastructure 
such as water, electricity and 
gas for the companies so that 
the capabilities of these areas 
to attract investors will be de-
veloped.”
Of course, the important point 
is that the applicants must 
also complete the construc-
tion, install the machinery, 
obtain the operation and pro-
duction licenses within the 
framework of the obligations 
and within the legal period 
specified in the land use right 
contract, he added.
The official had previously 
said that the number of idle 
industrial units is hoped to 
reach 2,000 units by the end 
of the present year.
The ISIPO head had also an-

nounced that 1,557 stagnant 
and semi-active units re-
turned to the production cycle 
in the industrial parks with a 
financing of 35 trillion rials 
(nearly $140 million), provid-
ing employment for 27,000 
people, in the last Iranian cal-
endar year.
With the aim of reactivating 
stagnant units or units that are 
operating below capacity, 900 
consultants from the private 
sector and knowledge-based 
companies were selected in 
the form of industry clinics 
across the country to recog-
nize the weaknesses of these 
units, Rasoulian stated.
“Despite the two major chal-
lenges of sanctions and 
coronavirus pandemic, which 
imposed severe restrictions 
on the country, we tried to 
activate domestic capacities 
by turning to localizing the 
technology of manufacturing 
parts and equipment”, he 
added.
Sanctions have caused prob-
lems for financial exchang-
es and the export of goods 
to other countries, he said, 
adding, “The negative effects 
of coronavirus pandemic on 
various parts of the country, 
including industry, are not 
hidden from anyone, and the 
economic growth of some 
countries has reached below 
zero during this period.”
Iran is proud that despite 
these restrictions and pres-
sure from these two impor-
tant challenges, its industry 
has grown by more than 
seven percent, according to 

the statistics and reports from 
various sectors, the official 
further highlighted.
Also, as announced by Depu-
ty Industry, Mining, and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niara-
ki, over 6,500 new industrial 
units were established across 
the country during the past 
year which created jobs for 
over 121,000 people.
Touching upon the Industry 
Ministry’s plans for the re-
alization of the motto of the 
current year which is named 
the year of “Production: sup-
port and the elimination of ob-
stacles” by the Leader of the 
Islamic Revolution, the official 
has said: “In the year that has 
been dedicated to the produc-
tion sector by the Leader of 
the revolution, the orientation 
of all government organiza-
tions and executive bodies 
should be towards supporting 
the country’s industrial and 
mining units.”
Niaraki pointed to a 40-per-
cent increase in the issuance 
of establishment licenses for 
industrial units in the previous 
year, saying: “The number of 
establishment licenses in-
creased to more than 36,000 
last year, which shows that 
people are encouraged to 
invest in the productive sec-
tors.”
He also mentioned an 85-per-
cent rise in the allocation of 
land for establishing indus-
trial units across the country 
and noted that over 4,500 
hectares of land were handed 
over to applicants in the previ-
ous calendar year.

73 idle industrial units revived in Alborz province

IRGC foils Israeli 
sabotage at For-
dow, captures plot-
ters: IRNA
The Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) has detained 
members of a spy network 
planning to sabotage the un-
derground Fordow nuclear fa-
cility, the official news agency 
IRNA reported on Monday.
The plot involved an agent 
paid by Israel attempting to 
approach a person working 
with advanced IR-6 centrifug-
es at the plant, the news agen-
cy said.
The agent was provided with 
secure communications and 
paid in cash and cryptocur-
rencies to approach the plant 
employee using a contact at a 
cover company in Hong Kong 
as a mediator who was in re-
ality an Israeli spy officer, ac-
cording to Press TV.
After approaching the plant 
employee, all wages are ex-
changed in cash and digital 
currency so that no traces 
remain. 
The Israeli operative then 
contacts the plant employee 
through the agent and orders 
software as he gradually moves 
to approach him himself. 
The plant employee continues 
to cooperate after knowing 
about the real identity of the 
Israeli spy, but that is when all 
their moves are being moni-
tored by the IRGC’s intelligence 
arm.
According to IRNA, the IRGC 
Nuclear Command was able to 
prevent one of the major sab-
otages of the country’s nuclear 
facilities in cooperation with 
the IRGC’s Counterintelligence 
Command. 
The sabotage attack was set to 
happen before Norouz which 
marks the end of the Iranian 
year on March 20.
Iran’s nuclear program has 
been the subject of sabotage 
for more than a decade. Sev-
eral Iranian scientists have also 
been assassinated by Israel.
The last Iranian scientist assas-
sinated by Israel was Mohsen 
Fakhrizadeh. He was assassi-
nated in a convoy outside Teh-
ran on November 27, 2020, in 
a complicated operation. A sat-
ellite-controlled machine-gun 
with “artificial intelligence” was 
used to assassinate the scien-
tist, IRGC deputy chief Briga-
dier General Ali Fadavi said at 
the time.

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

Iranian British 
national Naza-
nin Zaghari is re-
leased from prison
Nazanin Zaghari, a British-Ira-
nian national who had been 
serving prison terms in Iran on 
charges of trying to overthrow 
the Islamic Republic system, has 
been released, news agencies 
reported on Wednesday.
The IRIB news agency said 
Zaghari has been delivered to of-
ficials of the British government 
and along with Anoush-e Ashou-
ri, who had also been detained 
and imprisoned for security 
charges, was on the way to fly 
to Britain.  
Zaghari was released after six 
years in prison. She had been 
detained by the IRGC intelligence 
service on espionage charges 
while trying to leave Iran in 2016. 
Hojjat Kermani, Zaghari’s lawyer, 
had told IRNA on Tuesday that 
his client’s passport has been 
delivered to her, but the exact 
date for her departure from Iran 
was not clear yet.
Kermani added that Zaghari’s 
prison term for one of her con-
victions had ended in March 
2021.

Iranian parliament 
links Saudi mass ex-
ecution to NATO-cre-
ated Ukraine war 
The Iranian parliament issued 
a statement on Tuesday fault-
ing the United States and its 
Western allies for creating the 
Ukraine crisis which instead 
provided an opportunity for 
Saudi Arabia to execute 81 
persons.
The Russian military opera-
tion in Ukraine, which many 
say has resulted from efforts 
by Ukraine to join NATO, is 
being abused by Saudi Ara-
bia to kill opponents in large 
numbers at home, though the 
Saudi kingdom claims they 
were murderers and aligned 
to terrorist groups.
The Iranian parliament said 
now that the global communi-
ty remains focused on a com-
motion created through NATO 
expansion to the east under 
the leadership of the United 
States, “the cruel regime in 
Saudi Arabia has beheaded 
more than 80 freedom-seek-
ing Shia and Sunni individu-
als.”
Elsewhere in its statement, the 
parliamentarians said, “This 
regime (Saudi Arabia), which 
has been destroying Yemen’s 
infrastructures and commit-
ting the most heinous acts 
against its oppressed people 
for long years before the eyes 
of the international communi-
ty and the self-proclaimed hu-
man rights defenders, is com-
mitting horrific murders and 
no protest voice is heard from 
the satanic throats” of the 
United States and its friends.   
They added “we as the repre-
sentatives of the Islamic Con-
sultative Assembly, while con-
demning this horrific crime 
and being disappointed by the 
international bodies toward 
such crimes, ask the Foreign 
Ministry of the Islamic Repub-
lic of Iran” to do its duties to 
shed light on this mass exe-
cution through “legal meas-
ures”.
Saudi Arabia on Saturday ex-
ecuted 81 people. It was the 
largest known mass execution 
carried out in the kingdom in 
its modern history.
According to AP, the kingdom 
claimed some of those execut-
ed were members of al-Qa-
eda, the Islamic State group 
and also backers of Yemen’s 
Houthi rebels. 
A Saudi-led coalition has been 
battling the Houthis since 
2015 in neighboring Yemen.
Those executed included 73 
Saudis, seven Yemenis and 
one Syrian. The report did not 
say where the executions took 
place.
Saudi Arabia did not say how 
the prisoners were executed, 
though death-row inmates 
typically are beheaded in the 
country.
An announcement by Sau-
di state television described 
those executed as having “fol-
lowed the footsteps of Satan” 
in carrying out their crimes.
The kingdom’s last mass exe-
cution came in January 2016, 
when the kingdom executed 
47 people, including a prom-
inent opposition Shiite cleric 
who had rallied demonstra-
tions in the kingdom.In 2019, 
the kingdom beheaded 37 
Saudi citizens, most of them 
minority Shiites, in a mass 
execution across the country 
for alleged terrorism-related 
crimes. 
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Head of Iran’s Civil Aviation Organization (CAO) 
Mohammad Mohammadi-Bakhsh said the country 
has imported 10 passenger airplanes with an aver-
age age between 15-20 years over the past three 
months, Tasnim news agency reported.
Speaking in a press conference on Wednesday, 

Mohammadi-Bakhsh announced that the CAO is 
negotiating with European companies to supply 
the equipment and parts needed by the country’s 
airlines.
“Our negotiations for the supply of airplane parts 
are being pursued simultaneously with the negoti-
ations for the revival of the nuclear deal,” the CAO 
head said.The official noted that his company has 
a specific plan and strategy to solve the problems 
of the aviation industry in recent years, saying: “For 
the past 42 years, despite the country’s toughest 
sanctions, the aviation industry has survived.”
“Despite the sanctions of the last four decades, we 
have provided the most services and have met the 
needs of airlines in repairing and supplying parts 
using domestic capacities,” he added.
He further stated that currently, seven ATR air-
planes are active in Iran Air, which means six of 
the airline’s ATR fleet are going through overhaul 

operations.
“Normally about 25 percent of an airline’s airplanes 
should go through maintenance in each overhaul 
period,” he added.
Having the oldest airline in West Asia and second 
oldest in Asia, Iran started developing its aviation 
industry nearly 80 years ago and this industry is 
still improving in the country.
Developing this industry would have major positive 
outcomes for the country’s economy; in addition 
to creating new job opportunities for thousands of 
people; it will increase the air traffic while creat-
ing a capillary network across the country which 
would impact all other economic areas like indus-
try, agriculture, tourism, trade and etc.
The Iranian Atmospheric Science and Meteorolog-
ical Research Center was established in 1989 with 
the aim of meeting the scientific needs of the coun-
try in the related areas.

Iran imports 10 second-hand airplanes over past 3 months

More than 2.5 million tons of ba-
sic commodities were transport-

ed from the ports of Mazandaran 
province, in the north of Iran, to 

the designated destinations during 
the first 11 months of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2021-Februaray 19, 2022), accord-
ing to a provincial official.
Hassan Jahanian, the director-gen-
eral of road maintenance and trans-
portation of the province, said, 
“From the beginning of this year 
to the end of the eleventh month, 
150,498 bills of lading have been 
issued to transport all cargos, with 
a tonnage of 5,419,496 tons, from 
the ports of the province, including 
Fereydunkenar, Amirabad and Now-
shahr ports, of which 120,619 bills 
of lading for a volume of 2,580,667 
tons were related to basic goods.”
Back in May 2021, former Iranian 
President Hassan Rouhani had or-
dered the Islamic Republic of Iran 

Customs Administration (IRICA) 
to take the necessary measures to 
accelerate the clearance of basic 
goods deposited at the country’s 
customs.
According to IRICA Deputy Head 
Mehrdad Jamal Orounaqi, in a 
meeting of the government eco-
nomic coordination headquarters, 
some problems and issues were 
raised regarding the clearance of 
goods in the country’s customs, 
and a report was presented to the 
president.
Following the mentioned meeting, 
Rouhani issued a decree ordering 
to investigate and resolve the men-
tioned problems and also agreed 
with the IRICA and Industry, Min-
ing and Trade Ministry’s proposals 
in this regard.

Over 2.5m tons of basic goods transported from Mazandaran ports in 11 months



Iranian Offshore Engineering and 
Construction Company (IOEC) has 
inked a deal with a renowned foreign 
company to cooperate in implement-
ing the second phase of the South 
Pars Oil Layer’s development pro-
ject, Shana reported. The $500-mil-
lion deal, prepared based on the Oil 
Ministry’s new model of upstream 
contracts, was signed on Tuesday 
in a ceremony attended by senior 
officials including Oil Minister Ja-
vad Oji and Head of National Iranian 
Oil Company (NIOC) Mohsen Kho-
jasteh-Mehr.
The Oil Ministry has not revealed any 
details about the foreign contractor.
Under the framework of the devel-
opment contract, which has been 

finalized for a 20-year period, the 
contractor is obliged to provide all 
the necessary financial resources to 
implement the project, including di-
rect capital costs, indirect costs, and 
operating costs.
Based on the deal, the project de-
scription includes upgrading and 
modifying the existing processing 
vessel and platform, overhauling 
existing wells, digging new wells 
including production and water in-
jection and assessment wells, con-
struction of oil discharge and loading 
system, and strengthening the exist-
ing water injection system.
During the implementation of this 
contract, while updating the reser-
voir models using new data analysis, 

new wells will be drilled using hori-
zontal drilling technology and also, 
a new unloading and loading system 
will replace the existing one.
According to Khojasteh-Mehr, due to 
the special situation of the oil layer, 
ordinary vertical drilling methods 
cannot be used for drilling wells at 
this field so using the new horizon-
tal drilling technology by the foreign 
contractor will also be a step toward 
transferring this technology into the 
country. South Pars Oil Layer, which 
holds about 900 million barrels of 
oil, is located in southern Iran in 
the Persian Gulf waters, where the 
Islamic Republic shares giant South 
Pars gas field with Qatar.
The field is the northeastern exten-
sion of Al-Shaheen oil field in Qatar. 
The Iranian portion of the field is lo-
cated at 67 meters of water depth.
The huge South Pars gas field covers 
an area of 9,700 square kilometers, 
3,700 square kilometers of which 
are in Iran’s territorial waters. The 
remaining 6,000 square kilometers, 
called North Dome, are situated in 
Qatar’s territorial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, 
accounting for about eight percent 
of the world’s reserves, and approx-
imately 18 billion barrels of conden-
sate. The development of the South 
Pars field started in 1998 and 29 
different phases were defined for 
the project along with a separate oil 
block. The field, however, is current-
ly divided into 24 standard offshore 
phases, the output of which is pro-
cessed by 14 gas refineries on land.

Iran raises April oil prices for Asian buyers
National Iranian Oil Company (NIOC) 
has raised its official crude oil sell-
ing prices for Asian buyers in April, 
Shana reported citing the NIOC data.
As reported, the National Iranian Oil 
Company has set the prices of light, 
heavy and Foruzan crude grades for 
sale in April at $4.70, $3.65, and 
$3.75 above the Oman / Dubai aver-
age prices, respectively.

The prices of light, heavy, and Fo-
ruzan crude grades for sales in the 
mentioned month are also $2.5, 
$1.95, and $2.05 above the March 
prices, respectively.
Iran has priced its light, heavy, 
Forouzan, and Soroush crude grades 
below the Brent prices in northwest-
ern Europe, West Asia, and South 
Africa.
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TEDPIX rises 7,800 
points on Wednes-
day

TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 7,808 points to 1.345 
million on Wednesday.
As reported, over 9.699 bil-
lion securities worth 101.842 
trillion rials (about $391.7 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
5,625 points, and the second 
market’s index gains 16,007 
points.
TEDPIX rose 67,000 points 
(5.2 percent) to 1.348 million 
in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
During the past week, the in-
dices of Tehran Oil Refining 
Company, Mobarakeh Steel 
Company, Iran Khodro Com-
pany, Saipa Company, Nation-
al Iranian Copper Company, 
Social Security Investment 
Company, and Isfahan Oil Re-
finery were the most widely 
followed ones.
The head of Iran’s Securities 
and Exchange Organization 
(SEO) has said this year, the 
monthly sales of the shares of 
companies listed on the Teh-
ran Stock Exchange has been 
very good and it is predicted 
that the growing trend of the 
exchanges will continue in the 
next Iranian calendar year (be-
gins on March 21) as well.
“Considering the general 
provisions approved in next 
year’s budget bill we expect 
that companies will have good 
capital increase and take pos-
itive development measures, 
and it will be easier for inves-
tors to make decisions,” Majid 
Eshqi told the press on March 
12.
Mentioning the measures 
taken for the improvement of 
the market in the current year, 
the official said: “For nearly 
12 years, no new brokerage 
companies were established 
across the country, but since 
late October 2021, a licensing 
permit has been issued in this 
regard and a new brokerage 
firm has also been estab-
lished.”
The establishment of new fi-
nancial institutions including 
investment funds, investment 
consulting companies, financ-
ing firms, and financial infor-
mation processing companies 
were also mentioned as other 
steps taken in this regard.
Eshqi also pointed to the 
launch of Iran’s largest and 
most advanced capital market 
data center earlier this month 
and said that in order to pro-
mote the use of information 
technology in this sector, a 
smart system is also going to 
be unveiled for monitoring and 
assessing the capital market 
and investment companies.
The above-mentioned data 
center was established with 
the aim of stabilizing and 
developing technology infra-
structure in all areas of pro-
cessing, storage, and security 
in order to protect the inter-
ests of shareholders and meet 
the technological needs of the 
capital market.

New Product Development – Process and 7 Stages

IOEC inks deal with foreign firm to 
develop 2nd phase of SP oil layer

By: PARISA JAMADISource: https://www.marketing91.com/new-product-development/

The Central Bank of Iran (CBI) plans 
to collaborate with the country’s 
Securities and Exchange Organiza-
tion (SEO) to launch money market 
mutual funds in the next Iranian cal-
endar year (starts on March 21), the 
bank’s governor announced.
“One of the plans of the central bank 
and the securities and exchange 
organization for the next year is to 
launch money market funds that 
[currently] exist in the world but not 
in Iran, so we hope to create them 
in the next year,” IRNA quoted Ali 
Saleh-Abadi as saying on Tuesday.
Saleh-Abadi made the remarks at 
the unveiling ceremony of SEO’s 
new capital market assessment and 
monitoring system in Tehran.
“Due to the development of the cap-
ital market, the increase in the vol-
ume of stock transactions, and the 
emergence of new instruments, this 
market also needs more monitoring 
and observation,” the official said, 
underlining the significant role of 
the mentioned system.
Emphasizing that such instru-
ments will help develop and create 
a healthy business environment in 
the capital market, Saleh-Abadi said: 
“Article 2 of the securities market 
law states that creating a transpar-
ent, fair and efficient market is one 
of the major duties of the Securities 
and Exchange Organization, so this 
type of oversight and monitoring 
can help ensure fairness, transpar-

ency of transactions and appropri-
ate access to market information.” 
The CBI governor also referred to 
the plans for establishing interac-
tions between parallel markets and 
added: “The joint committee of Se-
curities and Exchange Organization 
and Central Bank of Iran has been 
formed and several meetings have 
also been held, these meetings will 
be aimed at establishing the neces-
sary coordination between the two 
markets (money and capital mar-
kets).”
Capital market to have a better 
condition next year
Following the remarks of the SEO 
head, Chairman of the Economic 
Committee of the Iranian Parliament 
Mohammadreza Pour-Ebrahimi said 
on Wednesday that the country’s 
stock market is expected to have a 
better condition in the next Iranian 
calendar year.
“According to nuclear deal nego-
tiations and new developments 
abroad, new windows are expected 
to be opened for the country’s econ-
omy and, most importantly, for the 
capital market,” Pour-Ebrahimi said. 
According to the official, the trend 
of the stock exchange trading in the 
next year is expected to be upward. 
The parliament and the government 
are taking serious measures to solve 
the problems of the capital market 
and this can have positive conse-
quences in the long run, he stressed.

New product development is a task 
taken by the company to introduce 
newer products in the market. Regu-
larly there will arise a need in the busi-
ness for new product development.
Your existing products may be tech-
nologically outdated, you have differ-
ent segments to target or you want 
to cannibalize an existing product. In 
such cases, New product develop-
ment is the answer for the company.
7 Stage Process of New Product De-
velopment
1) Idea generation
in this you are basically involved in 
the systematic search for new prod-
uct Ideas. A company has to generate 
many ideas in order to find one that 
is worth pursuing. The Major sources 
of new product ideas include internal 
sources, customers, competitors, 
distributors and suppliers.
Almost 55% of all new product ideas 
come from internal sources according 

to one study. Companies like 3M and 
Toyota have put in special incentive 
programs or their employees to come 
up with workable ideas.
Almost 28% of new product ideas 
come from watching and listening 
to customers. Customers: even cre-
ate new products on their own, and 
companies can benefit by finding 
these products and putting them on 
the market.
Example – Pillsbury gets promising 
new products from its annual Bake-
off. One of Pillsbury’s four cake mix 
lines and several variations of another 
came directly from Bake-Off winners’ 
recipes.
2) Idea Screening
The second step in New product 
development is Idea screening. The 
purpose of idea generation is to cre-
ate a large pool of ideas. The purpose 
of this stage is to pare these down 
to those that are genuinely worth 

pursuing. Companies have different 
methods for doing this from product 
review committees to formal market 
research.
It, is helpful at this stage to have a 
checklist that can be used to rate each 
idea based on the factors required for 
successfully launching the product in 
the marketplace and their relative im-
portance.
Against these, management can as-
sess how well the idea fits with the 
company’s marketing skills and expe-
rience and other capabilities. Finally, 
the management can obtain an over-
all rating of the company’s ability to 
launch the product successfully.
3) Concept Development and Testing
The third step in New product devel-
opment is Concept Development and 
Testing. An attractive idea has to be 
developed into a Product concept. As 
opposed to a product idea that is an 
idea for a product that the company 

can see itself marketing to customers, 
a product concept is a detailed ver-
sion of the idea stated in meaningful 
consumer terms.
This is different again from a product 
image, which is the consumers’ per-
ception of an actual or potential prod-
uct. Once the concepts are developed, 
these need to be tested with consum-
ers either symbolically or physically. 
For some concept tests, a word or a 
picture may be sufficient, however, a 
physical presentation will increase the 
reliability of the concept test.
After being exposed to the concept, 
consumers are asked to respond to it 
by answering a set of questions de-
signed to help the company decide 
which concept has the strongest ap-
peal. The company can then project 
these findings to the full market to 
estimate sales volume.
4) Marketing Strategy Development
This is the next step in new product 
development. The strategy state-
ment consists of three parts: the first 
part describes the target market, the 
planned product positioning and the 
sales, market share and profit goals 
for the first few years.
The second part outlines the prod-
uct’s planned price, distribution, and 
marketing budget for the first year. 
The third part of the marketing strat-
egy statement describes the planned 
long-run sales, profit goals, and the 
marketing mix strategy.
Business Analysis – Once the man-
agement has decided on the market-
ing strategy, it can evaluate the at-
tractiveness of the business proposal. 
Business analysis involves the review 
of projected sales, costs and profits 
to find out whether they satisfy a 
company’s objectives. If they do, the 
product can move to the product de-
velopment stage.
5) Product Development
Here, R&D or engineering develops 
the product concept into a physical 
product. This step calls for a large 
investment. It will show whether the 
product idea can be developed into 
a full- fledged workable product.

First, R&D will develop prototypes 
that will satisfy and excite custom-
ers and that can be produced quick-
ly and at budgeted costs. When the 
prototypes are ready, they must be 
tested. Functional tests are then 
conducted under laboratory and 
field conditions to ascertain wheth-
er the product performs safely and 
effectively.
6) Test Marketing
If the product passes the functional 
tests, the next step is test marketing: 
the stage at which the product and the 
marketing program are introduced to 
a more realistic market settings. Test 
marketing gives the marketer an op-
portunity to tweak the marketing mix 
before the going into the expense of a 
product launch.
The amount of test marketing varies 
with the type of product. Costs of test 
marketing can be enormous and it 
can also allow competitors to launch 
a “me-too” product or even sabotage 
the testing so that the marketer gets 
skewed results. Hence, at times, man-
agement may decide to do away with 
this stage and proceed straight to the 
next one:
7) Commercialization
The final step in new product devel-
opment is Commercialization. Intro-
ducing the product to the market – it 
will face high costs for manufactur-
ing and advertising and promotion. 
The company will have to decide on 
the timing of the launch (seasonality) 
and the location (whether regional, 
national or international). This de-
pends a lot on the ability of the com-
pany to bear risk and the reach of its 
distribution network.
Today, in order to increase speed to 
market, many companies are drop-
ping this sequential approach to 
development and are adopting the 
faster, more flexible, simultaneous 
development approach. Under this 
approach, many company depart-
ments work closely together, over-
lapping the steps in the product de-
velopment process to save time and 
increase effectiveness. 

CBI, SEO to cooperate in launching money market funds
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مرضیه محب رســول:    پس از 
افزایش قیمت طــا از رونق افتادن 
بازار صادرات و کاهش محســوس 
مشتری ها این بار معضل تازه دیگری 
گریبانگیر تولیــد کنندگان طا در 
اصفهان شده اســت مشتریانی که 
ترجیح می دهنــد به جای پرداخت 
دستمزد و خرید طای نو به سمت 
اســتفاده از طای دست دوم بروند 
و هزینه های جانبــی کمتری برای 
مصنوعات طا بپردازند اتفاقی که 
می تواند ضربه بســیار مهلکی برای 
صنعت طا سازی در استان داشته 
باشــد این مســاله البته تقریباً در 
تمام بازارهای طای سراسر کشور 
دیده می شود و نرگانی های زیادی 
را به دنبال داشــته است. بر اساس 
اعام مســئول کمیته فلزات اتاق 
بازرگانی اصفهان گفــت: به دلیل 
تعطیلی کارگاه ها و کم شدن تولید، 
نمی توانیم جوابگــوی نیاز مصرفی 
بازار باشــیم. ابراهیم حبیب الهی 
اظهار کــرد: در حــال حاضر مردم 
به خاطر اینکه هزینــه ۹ درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده بر دوششان 
نیافتد ترجیــح می دهند که طای 
دســت دوم بخرند و این بزرگترین 
خیانت به قشــر تولید کننده است. 
وی ادامه داد: این در حالی اســت 
که طای دســت دوم باید از بازار، 
جمع آوری و آب شــود و دوباره در 
چرخه تولید قرار گیرد؛ متاســفانه 
به دلیل نبــود نظارت هــا از قدیم 
االیام، مردم طاهای دســت دوم را 
با عنوان طای ۱۸ عیار و استاندارد 

خریداری می کنند و این موضوع هم 
به ضرر تولید کننــده و هم به ضرر 
مصرف کننده تمام می شــود. این 
فعال حوزه طاســازی تاکید کرد: 
در واقع اگر به دنبــال رونق اقتصاد 
کشور و صنعت باسابقه طا و جواهر 
در کشور هستیم باید به فکر تولید 
بیشتر و جلوگیری از فروش و عرضه 
طای دست دوم باشیم. وی با اشاره 
به اینکه قبًا هزار و ۹۵۰ کارگاه طا 
ســازی فعال در اصفهان داشتیم و 
متاسفانه اکنون این تعداد به ۳۵۰ 
کارگاه رسیده که تنها با ۱۰ درصد از 
توانشان کار می کنند، بیان کرد: طی 
سالهای گذشته حدود ۱۰ هزار نفر 
از این طریق امرار معاش می کردند 
که اکنون به یک هزار تا دو هزار نفر 
کاهش یافته اند چراکــه معادالت 
درست اشتغال از دست رفته است. 

وی با اظهار تأسف از اینکه با وجود 
معادن طا و نقره زیادی که در کشور 
وجود دارد اما به همیــن دالیل از 
جمله تعطیلی کارگاه ها و کم شدن 
تولیــد، نمی توانیــم جوابگوی نیاز 
مصرفی در بازار باشــیم، گفت: هم 
اکنون تحریم ها باعث شده که ما در 
واردات و استحصال شمش مشکل 
داشته باشــیم و تولید کننده ها در 
زمینه تهیه مواد اولیه و تهیه شمش 

با چالش روبرو هستند.
در حالیکــه کارشناســان و تولید 
کنندگان بازار طا می گویند طای 
دست دومی که سال ها پیش تولید 
شــده اســت، به دلیل داشتن عیار 
پایین باید به مرور زمان از بازار جمع 
شوند و ذوب و به مصنوعات جدید 
تبدیل شــود خریداران این مدل از 
طاها به دلیل نبودن کد رهگیری و 

ارائه فاکتور از سوی فروشندگان به 
شدت در معرض تقلب و کاه برداری 
هستند و شکایت های زیادی رد این 
مورد هر روزه به مراجع قضایی ارجاع 
داده می شود. در سال های اخیر البته 
مساله والی ات بر طای ساخته شده 
از جمله عواملی بوده که مشتریان و 
خریداران را به سمت طای دست 
دوم کشانده است اینکه برای خرید 
طای دست دوم مشتریان الزم نبود 
۹ درصد مالیات را بپردازند مزیتی 
بود که پــس از معافیت اصل طا از 
مالیات شــاید دیگر مزیت چندانی 
محســوب نشــود به خصوص آنکه 
تضمیــن اصالت و درســتی طای 
معامله شده نمی تواند شامل خرید 
و فروش مصنوعات دست دوم باشد. 
در روزهای ابتدایی شــروع اجرای 
این قانــون متولیان امید داشــتند 

حذف مالیات بتواند موتور محرک 
خرید طــای نو در بازار باشــد در 
همین زمینه کشــتی آرای رییس 
اتحادیه طا و جواهر کشــور گفته 
بود: در ســال های گذشته مردم به 
ســمت خرید طای دســت دوم و 
آبدیده رو آوردند. چنین بازارهایی 
بستری برای فســاد ایجاد می کند. 
به هر حال وقتی قوانین نادرســتی 
در بازار حکمفرما شود، اثرات منفی 
خود را هم نشان می دهد اما قانون 
جدید مالیاتی اثر مثبتی بر بازار طا 
می گذارد و تولیدات و خریدوفروش 
را رونق می بخشــد، چراکه با حذف 
مالیات از خود طا، نرخ تمام شــده 
کاال کاهــش پیــدا می کنــد. نرخ 
هم که کاهش پیدا کنــد، طبیعتاً 
مصرف افزایش پیــدا خواهد کرد. 
به این ترتیب، هم مغازه دارها و هم 
مردم منتفع می شوند. اما علی رغم 
این خوش بینی ها هنــوز بازار طا 
شاهد بازگشت مشتری های مصرفی 
نیست بخشی از این مساله به دلیل 
عدم ثبــات قیمت ها و نامشــخص 
بودن بازار و بخشــی دیگر به دلیل 
گرانی و نبود قدرت خرید است با این 
مساله در نهایت چشم انداز مطلوبی 
برای بازار طا متصور نخواهد بود به 
خصوص آنکه با عقب افتادن هر روزه 
توافق برجام فعــًا خبری از جریان 
ورود طا به کشــور نخواهد بود و از 
صنعت طای اصفهان که روزگاری 
قطب تولید در کشور بود حاال نام و 
نشانی کم فروغ بیشتر باقی نمانده 

است.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: براساس اعام شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، میزان ذخیره سد زاینده رود ۲۳۰ میلیون مترمکعب 
است.منصور شیشه فروش در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران استان اصفهان، با اشــاره به اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون حجم آب ورودی به دریاچه پشت ســد زاینده رود ۲۵۶ و خروجی 
آن ۲۵۰ میلیون مترمکعب بوده است، اظهار کرد: هرچند بارش های اخیر به 
میزان ورودی سد افزوده، اما در مقایسه با بلندمدت فاصله بسیار زیادی داریم 

و به همین دلیل مصرف بهینه آب باید در دســتور کار ادارات، سازمان ها و 
شهروندان قرار گیرد.وی افزود: بر اساس اعام شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
میزان ذخیره سد زاینده رود اکنون ۲۳۰ میلیون مترمکعب است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان این که میزان بارش ها نیز در سطح 
استان نسبت به سال گذشــته با افزایش ۱۴ درصدی و نسبت به میانگین 
بلند مدت با کاهش ۸ درصدی همراه بوده است، افزود: با توجه به افزایش 
گرمای هوا و بارش باران در سرشاخه های زاینده رود، ارتفاع برف موجود در 

شهرستان کوهرنگ به ۱۱ سانتیمتر رسیده که این میزان نگران کننده است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان نیز در این نشست با 
اشاره به افزایش مصرف مشترکین در روزهای پایانی سال از مردم خواست با 
رعایت الگوی مصرف هنگام خانه تکانی، این شرکت را در تأمین آب شرب و 
بهداشت پایدار ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستا یاری رسانند. سید محسن صالح ابراز 
امیدواری کرد: با راه اندازی مرحله نخست سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 

مشکل کمبود آب به ویژه در فصل تابستان برطرف شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود 
۲۳۰ میلیون مترمکعب 

است

معاون فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیــان اینکه کانون 
ریزگردهــای گاوخونی هنوز 
فعال نشــده، گفت: خیزش 
خاک از ســمت َدِق ســرخ و 
ریگ جن علت توفان ســرخ 

در شرق اصفهان بود. 
حســینعلی نریمانی درباره 
علــت وقوع توفان ســرخ در 
شــرق اصفهــان در روزهای 
اخیر، اظهار داشت: پهنه های 
تحت تأثیر فرســایش بادی 
بحرانی در شهرســتان های 
نائین، اصفهان، برخوار، آران 
و بیــدگل، خوروبیابانــک و 
اردستان گسترش یافته اند و 
از سوی دیگر تغییر آب و هوا 
از زمستان به بهار )فصل گذر( 
باعث شــکل گیری بادهای 
فصلی می شــود که این بادها 
مناطــق مســتعد خیــزش 

گردوغبار را فعال می کند.
او افزود: این کانون ها در نائین، 
اصفهــان و خوروبیابانک در 
روزهــای اخیر بســیار فعال 
شدند و وزش باد ذرات خاک 
ایــن مناطــق را حرکت داد 
ضمن اینکه شــدت و سرعت 
وزش باد بر خیزش گردوغبار 
و تراکم کم یا زیاد آن در هوا 

تأثیر گذار است.
رئیــس اداره امــور بیابان و 
معاون فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
وقتــی تراکــم گردوغبار در 
آسمان زیاد شــود با رفلکس 
نوری که از خورشــید ساطع 
می شود، رنگ هایی ب i وجود 
می آورد که آن رنگ ها بسته 
به نوع رسوب یا ذراتی که باد 
به هوا منتشر می کند از زرد تا 
سیاه متغییر است و می تواند 
زرد، قرمز، قهوه ای یا ســیاه 
باشد؛ همانطور که در گذشته 
در کاشــان می گفتند بادها و 

توفان های سیاه می وزد!
نریمانی اضافه کرد: این امر بر 
اثر جنس ذراتی است که در 
آسمان پراکنده شده است و 
هنگامی که تراکم گردوخاک 
در هوا زیاد می شود رنگ آن 
از زرد به سیاه می رود و ما در 
روزهــای اخیــر در جندق و 
چوپانان نائین توفان سرخ را 

تجربه کردیم.
او با بیان اینکه غلظت و تراکم 
ذرات خاک و جنــس آن، بر 
رنگ توفان مؤثر است، گفت: 
نوع گردو خاکی که در هوای 
اصفهان منتشــر می شــود 
رس هــای ریز اســت. حدود 
۳۰ درصد از گردوخاکی که 
در آسمان مشاهده می کنید 
ماســه و ۷۰ درصد این ذرات 

رس و سیلت است.
رئیــس اداره امــور بیابان و 
معاون فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان اینکه منشــأ 
ریزگردهــا و توفــان ســرخ 
اخیر در شــرق این اســتان 
تاالب گاوخونی نیست، ابراز 
داشــت: باید علمــی در این 
باره صحبت کرد آنچه که ما 
در روزهای اخیــر در جندق 
و خوروبیابانــک و چوپانــان 
تجربه کردیم فعالیت کانون 
فرســایش بحرانی َدِق سرخ 
است که اتفاقاً آنجا خاک رس 
قرمز رنگــی دارد؛ همچنین 
طبق بررســی و مطالعات ما 
ریگ جن در نائین یکی دیگر 
از کانون های فرسایش بادی 
بحرانی اســت کــه می تواند 

فعال شده باشد. 

خبر روز
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معاون فنی منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان:
گاوخونی کانون 

توفان سرخ در شرق 
اصفهان نیست

اخبار اصفهان:    رییس شورای اسامی شهر نجف آباد با اشاره به 
ظرفیت های شهر نجف آباد، گفت: کل بودجه سال ۱۴۰۰ وصول 
شــده و بودجه ســال آینده با ۵۵ درصد افزایش به میزان ۵۹۰ 

میلیارد تومان تصویب شده است.
قربانعلی مؤمنی رییس شورای اسامی شهر نجف آباد، در نشست 
خبری با اصحاب رســانه، با بیان اینکه نجف آباد شــهری است 
که از سوی شــیخ بهایی و با نگاه دینی و آموزه های شیعی بنیاد 
نهاده شده است، گفت: نجف آباد شهر ایثار و شهادت و همواره از 
پیشگامان انقاب اسامی بوده و با تقدیم بیش از ۲۵۰۰ شهید از 
شهرهایی است که نقش بسزایی در عرصه انقاب اسامی داشته 
و شهدایی نظیر شهید آیت، شهید محمد منتظری، شهید احمد 
کاظمی و شهید محســن حججی را تقدیم انقاب اسامی کرده 

است.
وی در ادامه افزود: شورای ششم در همان ابتدای فعالیت با مردم، 
خانواده معظم شهدا، نماینده ولی فقیه در نجف آباد و مسؤوالن و 
مدیران و نخبگان شهر جلساتی برگزار کرد تا بتواند با استفاده از 
دیدگاه ایشان بهترین خدمات را به مردم شهر شهید پرور نجف 

آباد ارائه کرده و موجبات رضایت مردم را فراهم آورد.
مؤمنی با اشاره به تهیه و تدوین منشوری با ۲۰۰ بند در خصوص 
مسائل و مشکات و نیازهای شهر نجف آباد، اظهار کرد: از همان 
ابتدای فعالیت شورای ششم تمام مشــکات شهر و مردم نجف 
آباد احصا شد، متاسفانه شهر تا کنون بودجه خوبی نداشته است 
و شهردار نجف آباد در تاش اســت با افزایش آمار بودجه سرانه 

بودجه این شهر را افزایش بدهد.
رییس شورای اسامی شــهر نجف آباد با بیان اینکه از میان ۴۰ 
گزینه برای تصدی شهرداری شهر نجف آباد به ۸ نفر و در نهایت 
مهندس امامی با رأی قاطع همه اعضای شــورای شهر متصدی 
شهرداری نجف آباد شد، خاطرنشــان کرد: شورای ششم تاش 
کرد جلساتی به عنوان ماقات مردم در سطح شهر و صحن شورا 
داشته باشد و در کل اعضای شورای شهر در خدمت مردم هستند 
و در شش ماه اخیر تمام مناطق شهر مورد بازدید قرار گرفته است.

وی از تعیین بودجه ۵۹۰ میلیارد تومانی برای شهرداری نجف آباد 
در سال ۱۴۰۱ خبرداد و گفت: کل بودجه ۳۸۰ میلیارد تومانی 
سال ۱۴۰۰ محقق شده و برای سال آینده نیز بودجه ۵۹۰ میلیارد 
تومانی پیش بینی شده است، در بودجه ســال آینده به مواردی 
مانند شفافیت در بودجه ریزی و تقسیم بندی بودجه سرانه های 
ارزش افزوده و آالیندگی توجه به مســائل فرهنگی و ورزشی و 

اولویت سنجی نیازهای مناطق توجه شده است.
رییس شورای اسامی شهر نجف آباد، اظهار کرد: نهضت آسفالت 
معابر به صورت جدی در شهر شکل گرفته است و توجه به افزایش 
سرانه های فرهنگی و ورزشی از مهمترین برنامه های سال ۱۴۰۱ 
است و حذف بودجه غیرنقدی و شفافیت بودجه از مزایای بودجه 

سال ۱۴۰۱ است.
وی ادامه داد: افزایش چشــمگیر بودجه آســفالت به میزان ۷۲ 
میلیارد تومان شــامل ۲۰ میلیارد تومان برای منطقه یک، ۱۷ 
میلیارد تومان برای منطقه دو، ۱۱ میلیــارد تومان برای منطقه 
سه و مناطق چهار و پنج هر کدام ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده است.
مهندس مؤمنی با تأکید بر نظارت دقیق و کمال شورای شهر بر 
عملکرد شهرداری، تصریح کرد: ضمن احترام و اعتماد کاملی که 
به شــهردار محترم نجف آباد وجود دارد اما نظارت ها به صورت 
دقیق انجام می شود، خوشبختانه شــهردار بسیار خوبی انتخاب 
شده و معاونین خوبی از سوی شــهردار نجف آباد در نظر گرفته 
اســت و امیدوار به آینده شهر با اســتفاده از مدیران توانمند در 

شهرداری هستیم.
وی با اشــاره به تاریخی بودن شــهر نجف آباد، خاطرنشان کرد: 
بخشی از بافت شهری به ویژه مرکز شهر فرسوده است و مشکات 
بسیاری در این زمینه در شهر وجود دارد و با بودجه ناچیزی که 
وجود دارد امکان بازسازی و نوسازی بافت فرسوده به صورت جدی 
وجود ندارد و در تاش هستیم با استفاده از توان سرمایه گذاران و 

همشهریان در این زمینهاقدامات جدی انجام بدهیم.
رییس شورای اسامی شــهر نجف آباد با بیان اینکه ۳۰ درصد 
صنایع اســتان در نجف آباد مستقر اســت، عنوان کرد: مناطق 
صنعتی متعددی در شهرســتان نجف آباد وجــود دارد و تعدد 
صنایع و مجموعه های آالینده و در کنار آن تخریب باغات و تغییر 
کاربری زمین های کشاورزی شاهد هستیم نجف آباد همواره یکی 
از آلوده ترین شهرهای استان است ولی اقدامات خوبی در زمینه 
ایجاد حل این مشکل از طریق اقداماتی نظیر ایجاد کمربند سبز 

صورت گرفته است.

نشست خبری

رییس شورای اسالمی شهر نجف آباد:

 شفافیت؛ ویژگی بودجه 1401 
شهر است

اقتصاد استان

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به فروش باالی طالی دست دوم در بازار هشدار داد:

حرکت خزنده یک خطر نامحسوس اقتصادی

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان گفت: فرآورده های عرضه شده 
در جایگاه های سوخت اســتان در تعطیات 
نوروز ۱۴۰۱ با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر 
به شهروندان و گردشگران از نظر کمی و کیفی 

کنترل می شود.
عبداهلل گیتی منش افزود: در زمان حاضر شرایط 
خوبی از نظر میزان موجودی در انبارهای نفت در 
استان اصفهان داریم و همه تمهیدات الزم برای 
سوخت رســانی مطلوب به مردم در تعطیات 

نوروز اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها، احتماالً 
نوروز سال ۱۴۰۱ با مســافرت های قابل توجه 
مواجه باشــیم، اظهار داشت: جلســه هایی با 
جایگاه داران و مدیران شرکت های حمل و نقل 
به منظور سوخت رسانی به موقع در تعطیات 

نوروز برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش اداره کل 
استاندارد اصفهان، بیش از ۹۸ درصد نازل های 
جایگاه های سوخت استان صحت عملکرد دارند، 
تصریح کرد: این موضــوع نگرانی مردم را بابت 

احتمال کم فروشی در نازل ها برطرف می کند.

گیتی منش با بیان اینکه کارشناســان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
نیز ماهانه برای کنترل دســتگاه های نازل در 
جایگاه های سوخت اقدام می کنند، اضافه کرد: 
اگر نازلی دارای خطا باشد، آن دستگاه پلمب و 

از سرویس خارج می شود تا تنظیم مجدد شود.
وی با اشــاره به فعالیت حــدود ۳۰۰ جایگاه 
سوخت مایع و ۱۶۴ جایگاه سوخت سیان جی 
در استان اصفهان، خاطرنشــان کرد: تیم های 
ویــژه ای نیز در جایگاه ســیان جــی بمنظور 

استانداردسازی آنها فعالیت می کنند.

گیتی منش با بیان اینکه در زمان حاضر تعداد 
انگشت شــماری از جایگاه های سیان جی در 
اســتان برای استانداردســازی و رفع نواقص، 
تعطیل هستند، تاکید کرد: استانداردسازی این 
جایگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است و ما 
نظارت دقیقی روی آنها داریم بطوریکه اگر موارد 
استاندارد و ایمنی در آن رعایت نشود، تعطیل 
می شوند.وی با اشــاره به اینکه تا کنون حادثه 
خاصی مربوط به جایگاه های سوخت سیان جی 
نداشــتیم، افزود: عمده حوادث مربوط به خود 
خودروها بدالیل مختلفی از جمله نصب مخازن 

غیر استاندارد بوده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان با بیان اینکه سیاســت دولت 
به سمت توسعه استفاده از سوخت سیان جی 
است، ادامه داد: تا کنون حدود ۱۷ هزار دستگاه 
خودرو در استان زیر پوشش طرح دوگانه سوز 

کردن رایگان خودروهای عمومی قرار گرفتند.
گیتی منش، میانگین مصرف بنزین در استان 
اصفهان را حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر 
و مصرف گازوییل )نفــت گاز( را هفت میلیون 
لیتر در روز در سال جاری اعام کرد و گفت: این 
میزان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی یکــی از برنامه های شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان را نیازسنجی 
و آمایش شهرستان های اســتان درباره ایجاد 
جایگاه سوخت عنوان و خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر از نظر پراکندگی جایگاه های سوخت در 

سطح استان شرایط خوبی داریم.
حدود ۳۰۰ جایگاه ســوخت بنزین خصوصی 
و ۱۶۴ جایگاه ســی.ان.جی در استان اصفهان 
وجود دارد که حدود ۳۵ جایگاه عرضه سوخت 

گاز طبیعی فشرده در کانشهر اصفهان است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

فرآورده های عرضه شده درجایگاه های سوخت در نوروز کنترل می شود

معاون شهردار خبر داد:

 ۱۷۳ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقلی
 اصفهان اضافه می شود

معاون امور مالی و اقتصادی شهردار اصفهان از اضافه شدن ۱۷۳ دستگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل ونقل شهری اصفهان خبر داد. محسن رنجبر در حاشیه جلسه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از اقدامات اصلی شهرداری و شورای اسامی شهر برای رسیدن 
به اهداف »شهر زندگی« در راستای تقویت حمل ونقل عمومی و بهبود محیط زیست است 
که در این راستا تأمین ۱۷۳ دستگاه اتوبوس برای اضافه شدن به ناوگان حمل ونقل شهری 
انجام شده است. وی افزود: دولت در این دوره از پنج میلیارد تومان قیمت اتوبوس، نزدیک 
به ۸۰ درصد را به شهرداری ها پرداخت می کند و شــهرداری نیز باید به ازای هر اتوبوس، 
یک میلیارد تومان پول پرداخت کند که در یک هفته اخیر توانســتیم از ظرفیت های آزاد 
شده، این هزینه را تأمین و به حساب مشخص شده توسط وزارت کشور واریز کنیم. معاون 
مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان اضافه کرد: در نخستین روزهای سال آینده این موضوع 
را پیگیری خواهیم کرد تا این اتوبوس ها وارد چرخه حمل ونقل شــود. مجید نادراالصلی، 
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شــورای اسامی شهر اصفهان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: این اتفاق بسیار مبارک اســت؛ البته باید نگاه دستوری صورت گیرد که 
مناطق محروم و مناطقی که از اتوبوس های با کیفیت برخوردار نیستند، از این فرصت با نگاه 

عدالت محورانه بهره مند شوند.

مدیر دفتر بهره برداری آبفای اصفهان:

 مصرف آب در اصفهان ۲۰ درصد 
افزایش یافت

مدیر دفتر بهره برداری و توســعه تاسیســات تأمین، تصفیه و خطوط انتقال آبفای استان 
اصفهان گفت: مصرف آب در اصفهان در اسفندماه نسبت به روزهای عادی سال ۲۰ درصد 

افزایش یافته است.
مجتبی اورنگی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به افزایش مصارف آب در اســفندماه 
اظهار داشت: هر سال در اسفندماه به دلیل خانه تکانی مصرف آب افزایش می یابد و هر چه 
به روزهای پایایی سال نزدیک می شویم، میزان مصارف بیشتر می شود. او با بیان اینکه هم 
اکنون افزایش ۲۰ درصدی مصرف آب شرب را در اصفهان شــاهد هستیم، افزود: مصرف 
آب شرب اصفهان و ۱۴ شهرستان تحت پوشش سامانه اول آبرسانی شامل )۵۶ شهر و ۳۱۰ 
روستا( با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، در روزهای عادی سال ۱۱ هزار تا ۱۲ 
هزار لیتر بر ثانیه است که اکنون با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۱۴ هزار تا ۱۵ هزار لیتر بر 
ثانیه می رسد. مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تأسیسات تأمین، تصفیه و خطوط انتقال آبفا 
استان اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل افزایش مصرف آب در روزهای پایانی سال چاه های 
اضطراری را وارد مدار می کنیم، اضافه کرد: چاه هایی که تابستان ها به دلیل افزایش مصارف 
روشن می شود در ۱۰ روز منتهی به عید نوروز نیز وارد مدار بهره برداری می شود زیرا مصارف 

باالست و ممکن است با افت فشار روبه رو شویم.



ایســنا/اصفهان رئیس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح توقف 
اجباری خودروها به منظور جلوگیری از خواب 

آلودگی رانندگان در ایام نوروز خبر داد.
سرهنگ اصغر زارع در حاشیه رزمایش طرح 
نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با 
اعالم این خبر اظهار کرد: پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان برنامه های خود را در 
حوزه برون شهری از ابتدای اسفندماه آغاز کرده 
و هماهنگی های الزم را با ادارات و دســتگاه ها 
انجام داده است. همچنین تمام تمهیدات الزم 
برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مسافران 

نوروزی و کسانی که از جاده های استان تردد 
می کنند، پیش بینی شــده است.وی سرعت 
و خواب آلودگی راننــدگان را دو علت مهم در 
تصادفات و حوادث رانندگی برشمرد و گفت: 
در نوروز ۱۴۰۱ در حوزه برون شهری دو راهبرد 
در نظر داریم که یکی برخورد با تخلف سرعت و 
دیگری طرح توقف اجباری رانندگان به منظور 
جلوگیری از خواب آلودگی آن ها است.رئیس 
پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
تأکید کرد: راهبرد کنترل و مدیریت ســرعت 
را با قوت و جدیت دنبال می کنیم تا ان شاء اهلل 
رانندگان دچار حادثه نشوند.سرهنگ زارع خاطر 

نشان کرد: در ساعات شب نیز به دلیل خستگی 
و خواب آلودگی رانندگان، راهبرد توقف اجباری 
خودروها را پیش بینی کردیم که در این طرح 
خودروها متوقف و از آن ها خواســته می شود 
کمی استراحت کرده و ســپس مسیر خود را 
ادامه دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه 
خبری پلیس، این مقام انتظامی از پیش بینی 
ایستگاه های امنیت و سالمت در ورودی های 
اســتان خبر داد تا رانندگان در این ایستگاه ها 
استراحت کرده و با آرامش به رانندگی بپردازند 
و دچار خســتگی و خواب آلودگی در هنگام 

رانندگی نشوند. 
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رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

توقف اجباری 
خودروها در 

جاده های اصفهان

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
طرح مدارس پویا بــا هدف ایجاد 
محیط شاد همراه با امکانات ورزشی 
در یکصد باب از مدارس این منطقه 

اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، کیوان امیرپور در 
آیین افتتاحیه مدرســه خیرساز 
قهریزجان از توابع شهرستان تیران 
و کرون افزود: اعتبار تجهیز امکانات 
ورزشی این مدارس اختصاص یافته 

است.
وی  بدون اشــاره به اعتبار اجرای 
این طرح بیان کرد:با توجه به برنامه 
وزارت آمــوزش و پــرورش در هر 
شهرستان تعدادی از مدارس از این 

اعتبار بهره مند شده اند.
وی چاقی و اضافه وزن دانش آموزان 
را چالش جدی بــرای کودکان و 
نوجوان دانست و گفت: برنامه ریزی 
برای تحرک و ورزش دانش آموزان 
در مدارس دنبال می شــود تا این 
معضل مدیریت شود.به اعتقاد وی 
این طرح عالوه بر تقویت سالمت 
جسم و بدن بر روح و نشاط این قشر 

نیز اثر می گذارد.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش: 

طرح »مدارس پویا« در 
اصفهان اجرا می شود

خبر ویژه
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رییس گروه ســالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداشــت اصفهان گفت: ۲۵ درصد جمعیت جوانان این 
استان به چاقی و اضافه وزن مبتال هستند که این معضل 

رو به رشد است.
راضیه امیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چاقی و 
اضافه وزن، بیشترین مشکل سالمت جسمی جوانان استان 
اصفهان است که تغذیه نامناســب و کم تحرکی از دالیل 

اصلی آن بشمار می آید.
افراد با شاخص توده بدنی ) BMI( بین ۲۵ تا ۲۹ دارای اضافه 

وزن و ۳۰ و بیشتر از آن به چاقی مبتال هستند.
وی با تاکید بر اینکه شاخص چاقی و اضافه وزن در میان 
جوانان اصفهان از نوجوانان بیشتر است، اظهار داشت: این 
مشکل در دوران کرونا در بین جوانان تشدید شد و الزم است 
نهادهای مختلف مانند اداره ورزش و جوانان و بخش های 
فرهنگی و تفریحی شهرداری ها برای رفع کم تحرکی در 

بین جوانان، اقدامات بیشتری انجام دهند.
امیدی روند رو به رشد ابتال به بیماری های زمینه ای، فشار 
خون و دیابت را از دیگر مشکالت سالمت جسمی جوانان 
استان اصفهان در سال های اخیر دانست و تاکید کرد: این 
موضوع هشدار بزرگی درباره سالمت آنهاست که باید جدی 

گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تعریف وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، جوانان شامل افراد ۱۹ تا ۲۹ سال می 
شوند، خاطرنشان کرد: برخی مشکالت روانی و اجتماعی نیز 
برای این قشر از جامعه وجود دارد اما بطور کلی، تحصیالت، 

ازدواج و شغل مهمترین دغدغه آنها محسوب می شود.
رییس گروه ســالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداشت اصفهان درباره آسیب هایی که جوانان در دوران 
کرونا دیدند، گفت: در مجموع، اضافه وزن و چاقی و تحت 
تاثیر قرار گرفتن ارتباطات اجتماعی جوانان از مهمترین 

مسائل مطرح در ۲ سال گذشته بود.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت و ورزش و جوانان و نهادهایی 
مانند شهرداری ها باید به سمت جبران دوران کرونا برای 

جوانان حرکت کنند و جایگزین هایی برای آسیب هایی که 
در این دوران به آنها وارد شد، داشته باشند از جمله افزایش 

مکان ها و امکانات ورزشی، تحرک، سرگرمی و نشاط.
وی میزان پوشش واکسیناسیون کرونا در بین کل جمعیت 
جوانان در استان اصفهان را ۸۲ درصد اعالم کرد و افزود: این 

آمار در سطح مطلوبی قرار دارد.
امیدی جمعیت جوانان در استان اصفهان )بدون احتساب 
کاشان و آران و بیدگل( را حدود ۸۲۰ هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: این افراد حدود ۱۹ درصد جمعیت زیر پوشــش 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به اهمیت سالمت جوانان بعنوان یکی از اساسی 
ترین مباحث توسعه پایدار کشور، تاکید کرد: سالمتی از 
مهمترین ارکان کیفیت زندگی اســت وباید اهمیت این 

موضوع برای جوانان به جامعه یادآور شود به همین دلیل در 
کشورمان هفته مصادف با میالد حضرت علی اکبر)ع( و روز 

جوان بعنوان هفته سالمت جوانان نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: به مناسبت این هفته برنامه های مختلفی برای 
اطالع رسانی درباره اهمیت سالمت جسمی و روان جوانان، 
افزایش امید به زندگی، پیشــگیری از حوادث ترافیکی و 

مشاوره بهداشت و تغذیه برای آنها اجرا می شود.
به گفته وی در پایان این هفته در اصفهان از حدود یکهزار 
نفر از جوانان که بطور داوطلبانه در واکسیناسیون کرونا در 

استان فعالیت داشتند، تجلیل می شود.
۲۱ تا ۲۷ اسفند جاری با هدف اطالع رسانی درباره سالمت 
جوانان مانند سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به 

»هفته سالمت جوانان« نامگذاری شده است.

رییس گروه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت اصفهان هشدار داد : 

ابتالی ۲۵ درصد جوانان استان به چاقی و اضافه وزن  
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت اصفهان:

بیش از هزار و ۴00 کاال شامل طرح شفاف سازی قیمت هاست
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: یک هزار و ۴۲۵ 
قلم کاالی تولیدی در واحدهای تولیدی اســتان در مجموع چهار مرحله اجرای طرح 
»شفاف سازی قیمت ها« تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها در این 

استان شده است.
اکبر عادل مرام در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نظر مجموعه دولت و وزارت صمت بر 
این است که کلیه کاالهای تولیدی بسته بندی شده مشمول این طرح شود و قیمت تولید 
کننده بر آنها درج شود و در بازه های زمانی مختلف گروه های دیگری به این طرح اضافه 

خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح شفاف سازی قیمت ها گفت: هدف نهایی از اجرای این طرح 
تأمین حقوق مصرف کنندگان، واقعی کردن قیمت ها، جلوگیری از نوسانات غیر معمول 

قیمت ها و دریافت سود عادالنه برای عوامل پخش و خرده فروشی است.
عادل مرام اضافه کرد: انواع مواد شوینده، سلولوزی، مواد غذایی بسته بندی شده، لوازم 
خانگی صوتی و تصویری، حدود ۵۱ قلم از لوازم یدکی و مواد مصرفی خودرو از جمله روغن 

موتور جزو اقالم و کاالهای مشمول این دستورالعمل هستند.
وی خاطرنشان کرد: فروشندگان موظفند نسبت به قیمت تولید کننده ای که روی کاال 
درج شده با قیمت مصرف کننده در زمینه لوازم خانگی با دوام حداکثر ۲۰ درصد و در مورد 

کاالهای مصرفی همانند مواد غذایی حداکثر ۳۰ درصد سود محاسبه کنند.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: بیشترین 
هزینه های شرکت های پخش، حمل و خرده فروشی تا ۳۰ درصد و در مورد مواد غذایی و 

در زمینه لوازم خانگی تا ۲۰ درصد است.
وی تاکید کرد: فروشندگان موظفند نرخ مصرف کننده را بر اساس قانون احصا کنند و آنرا 

در دید مشتری و قفسه زیر کاال نصب کنند.
عادل مرام گفت: طرح تشدید نظارت های نوروزی با هدف کنترل بازار این استان از ابتدای 

اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف پایش و نظارت بر عملکرد بخش های مختلف خدماتی و 
کاالیی در تمام شهرستان های استان ادامه دارد ادامه داد: نظارت مؤثر بر فروش های فوق 
العاده اعم از اصناف و فروشگاه های زنجیره ای و کنترل وضعیت عرضه و قیمت اقالم اولویت 

دار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت ها در دستور کار قرار دارد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فرماندار لنجان گفت: وقتی مدیران 
مــا ســختی های کار مدیریــت را 
می پذیرند باید ارتباط خود با رسانه ها 
را بیشتر کنند و رسالت اصحاب رسانه 
برای مســؤوالن باید تببین شود و 
از ظرفیت های ایــن عرصه به نحو 

احسن به نفع مردم بهره برد.
 حمیدرضا محمدی، فرماندار لنجان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: مدیران ما نباید از رسانه 
فراری باشــند و البتــه این موضوع 
ناخواسته بوده و شــامل حال همه 

مدیران نمی شود.
وی تصریح کرد: وقتــی مدیران ما 
سختی های کار مدیریت را می پذیرند 
باید ارتباط خود با رسانه ها را بیشتر 
کنند و رسالت اصحاب رسانه برای 
مســؤوالن بایــد تببین شــود و از 
ظرفیت های این عرصه به نحو احسن 

به نفع مردم بهره برد.
محمدی بیــان داشــت: در طول 
سالیان گذشــته خیلی از واژگان ما 
گم و یا کمرنگ شده اند که واژگانی 
بوده اند که گفتمان انقالب ما را شکل 
می دهند و بعد از گذشــت سال ها 
علیرغم تمام شکوفایی ایران اسالمی 
در عرصه های مختلف شاهد برخی 
کاستی ها و مشکالت معیشتی مردم 
هستیم که باید برای ریشه کن شدن 
آن تمام ظرفیت های خــود را بکار 
بگیریم.فرماندار لنجان خاطرنشان 
کرد: قوانین خشــک و بی روحی در 
مســائل اقتصادی کشــور حاکم و 
مانع از شکوفایی اقتصادی در کشور 
شده است و نگاه حکمرانی ما نظام 
مردم ساالری دینی است و باید برای 
مردم نقش ویــژه ای در عرصه های 
مختلف در نظر بگیریم کمااینکه در 
تاریخ پرفراز نشیب کشورمان همین 
مردم بودند کــه ایفای نقش کرده و 
شکوفایی و عزت کشور را به ارمغان 
آوردند.وی با اشاره به موانع اقتصادی 
در شهرستان لنجان تاکید کرد: در 
شهرســتان لنجان نباید تنها به دو 
صنعت متکی باشیم چراکه زمینه 
شکوفایی در بسیاری از زمینه ها در 
لنجان وجود دارد که به آن توجهی 
نشده است و اتمام پروژه های نیمه 

یکی از اولویت های اصلی ماست.
محمدی تصریح کرد: برای پروژه های 
عمرانی در شهرستان نظیر تکمیل 
مدارس، معابر، روشــنایی، تعیین 
تکلیف در مســکن مهر فوالدشهر 
کمیته های تخصصی شکل گرفته که 

به جد پیگیر رفع مشکالت هستند.
فرماندار لنجــان با اشــاره به نرخ 
بیــکاری در لنجان تصریــح کرد: 
بنده تاکنون آمــار علمی و منطقی 
پیرامون نــرخ بیــکاری در لنجان 
دریافت نکردم اما نکته ای که نباید 
از آن غفلت کــرد بحث مهاجرپذیر 
بودن لنجان است که همین موضوع 
سبب می شود ما همواره شاهد یک 
نرخ بیکاری در لنجان باشــیم.وی 
با اشاره به تشــکیل خانه صنعت و 
معدن لنجان یادآور شد: در گذشته 
تالش هایی برای راه انــدازی خانه 
صنعت و معدن شــده بــود اما این 
مهم شــکل نگرفته بود و همین امر 
سبب می شد که سرمایه گذاران ما 
پرونده شان را به خارج از شهرستان 
ارجاع دهند.وی در پایان با توجه به 
آخرین پیگیری های صورت گرفته 
در خصوص پرونده شــهید نصیری 
در فوالدشهر افزود: براساس آخرین 
اخباری که بدست بنده رسیده است 
حکم خوبی در ایــن زمینه گرفته 
شده و براســاس تصمیمات گرفته 
شده شاهد اجرای حکم در مأل عام 

خواهیم بود.

کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان رأی خود را در خصوص اتفاقات بازی دو تیم ون پارس و سپاهان در فینال لیگ برتر 
فوتبال پیشکسوتان استان اعالم کرد.دو تیم ون پارس نقش جهان و فوالدمبارکه سپاهان در فینال رقابت های فوتبال لیگ برتر 
پیشکسوتان، قرار بود در ۱۲ اسفندماه در ورزشگاه تختی به مصاف یکدیگر بروند، درست چند دقیقه قبل از بازی و با توجه به عدم 

حضور تیم ون پارس در ورزشگاه، مشخص شد که این تیم به دلیل اعتراض به کیفیت زمین ورزشگاه نخواهد آمد.
پس از برگزاری جلسه رسیدگی کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان، رأی پرونده دیدار پیشکسوتان ون پارس نفش 
جهان و فوالد مبارکه سپاهان صادر شد.بر همین اساس جلسه رسیدگی به تخلفات این دیدار با حضور نماینده و مدیرعامل باشگاه 
ون پارس نقش جهان تشکیل شد. در این جلسه کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان پس از استماع دفاعیات و بررسی 
الیحه های تقدیمی اقدام به صدور رأی کرد.بر اســاس رأی صادره، تیم ون پارس نقش جهان به علت عدم حضور در مسابقه، به 
استناد مواد ۲۸، ۶۲ و ۱۱۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ســال ۱۳۹۸، با نتیجه سه بر صفر بازنده دیدار اعالم و 
محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال شد.همچنین این باشگاه از حضور در دو دوره بعدی مسابقات پیشکسوتان 

فوتبال استان اصفهان محروم شد.

محرومیت و جریمه نقدی برای تیم پیشکسوتان ون پارس

خبرروز
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فرماندار لنجان خواستارشد:
مسؤوالن شهرستانی 

از رسانه ها فراری 
نباشند

رییس گروه احیا و تعادل بخشی منابع استان اصفهان 
گفت: اهمیت حفظ آب هنوز توســط انسان درک 
نشده است، زیرا زمین، تغییر اقلیم و محیط زیست 
برای تصمیم ســازان جهان و حتی مردم اولویتی 

نداشته و برای حل آن اقدامی نکرده اند.
علیرضا شــریفی، در کارگاه آموزش رابطان طرح 
داناب کاشــان، اظهار کرد: سیاست گذاران جهان 
به موضوعــات اقتصادی و نظامــی تمرکز کرده و 
حتی نسبت به موضوعاتی مثل تغییر اقلیم با دیده 
شک و تردید نگاه می کنند که این بی توجهی آثار 
جبران ناپذیری بر زندگی انسان و حیات زمین دارد.

وی تصریح کرد: افزایش میانگین دمای جهان، به 
علت افزایش و تراکم دی اکســید کربن است که 
مشــکالتی از جمله گرمایش جهانــی را به دنبال 
داشته و میزان انرژی که روزانه توسط فعالیت های 
انسان تولید می شــود معادل ۴۰۰ هزار برابر بمب 
اتمی هیروشیما است که منجر به گرمایش جهانی 
می شود.به گزارش ایسنا، رئیس گروه احیا و تعادل 
بخشی منابع استان اصفهان، افزود: نتیجه پژوهش ها 
نشان می دهد که از آغاز زمان ثبت دما تا سال ۲۰۱۶ 
میالدی از بین ۱۵ ســال گرم جهان، ۱۴ سال آن 
مربوط به دوره بعد از سال ۲۰۰۱ میالدی است و ۹۳ 

درصد از گرمای مازاد که توسط انسان تولید شده 
وارد اقیانوس ها می شود.

شریفی تأکید کرد: افزایش یک و نیم درجه ای دما 
باعث می شود که سطح دریا ۴۸ سانتیمتر افزایش 
پیدا کند و در نتیجه این پیشروی، ۴۶ میلیون نفر 
بی خانمان می شوند و اگر این افزایش دما به چهار 
درجه برسد، قابل پیش بینی است که ۴۶۰ تا ۷۶۰ 

میلیون نفر خانه های خود را از دست بدهند.
وی گفت: فعالیت های انسانی باعث افزایش گازهای 
گلخانه ای شده که این موضوع و مدت وقایع حدی 
مثل خشکسالی ها را بیشتر کرده است. آب، موضوعی 
است که به همه حوزه های حیات انسان و موجودات 
تأثیرگذار است و نمی توان آن را به خود آب محدود 
کرد و باید همپوشانی همه حوزه ها را در نظر بگیریم.

رئیس گروه احیا و تعادل بخشــی منابع اســتان 
اصفهان، گفت: عــالوه بر کاهش ســفره های آب 
زیرزمینی، آلودگی منابع آب، به علت مواردی مثل 
شــیرابه زباله ها، کارخانه ها، مواد خطرناک و پمپ 

بنزین ها زندگی ما را تهدید می کند.
شریفی افزود: اســتمرار خشکســالی و برداشت 
بی رویه آب و رسیدن به الیه های زیرین خاک، باعث 
هجوم آب شور شده است و در نتیجه کشاورزی هم 

بهره وری مناسب نداشــته و امروز در معرض خطر 
فرونشست زمین قرار داریم.

وی تصریح کرد: خشکسالی باعث افزایش تقاضای 
مصرف آب شده و سرعت گرفتن روند افت سطح آب 
زیرزمینی، منجربه وقوع فرونشست ها شده است که 
تأسیسات زیربنایی مثل خطوط راه آهن، فرودگاه، 
جاده و خانه های مسکونی را تهدید می کند و در سال 
۹۲ فرونشســت زمین در جاده مشکات به کاشان 

منجر به مرگ دو نفر شد.
رئیس گروه احیا و تعادل بخشــی منابع اســتان 
اصفهان، تأکید کرد: از مجموع ۳۵ محدوده مطالعاتی 
در استان اصفهان محدوده آزاد، ۱۷ دشت ممنوع و 
۱۰ دشت نیز ممنوع بحرانی معرفی شده که کاشان، 
اردستان، گلپایگان، مورچه خورت و نجف آباد از جمله 
آنهاست.شریفی گفت: نکته بسیار مهم آن است که 
دشت های آزاد اســتان اصفهان، دشت های فاقد 
ظرفیت بهره برداری است و ۹۸ درصد منابع آبی در 
محدوده دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار 
دارد و مجموعه کسری آبخوان های استان اصفهان 

بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیون متر مکعب است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کاشان، 
گفت: پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن زمین، بر همه 

جنبه های زندگی موجودات به ویژه انســان، تأثیر 
دارد و ســبب تحوالت اقتصادی منفی و مشکالت 

اجتماعی شده است.
سعید مکاریان نوش آبادی نیز در این کارگاه، اظهار 
کرد: امروزه در هر گوشــه جهان پدیده های آب و 
هوایی مثل سیل، خشکسالی و طوفان افزایش یافته 
و تولید و ذخیره مواد غذایی، منابع آب و ســالمتی 
انسان ها را تهدید می کند.وی افزود: مطالعه تاریخ 
تمدن ها نشان می دهد که درگذشته تغییرات آب و 
هوایی الگوی زندگی انسان ها را تغییر می داد، اما امروز 
انسان ها هستند که با فعالیت های نابودگر موجب 
تغییر در آب و هوای جهان شــده اند و تغییر اقلیم 
یکی از چالش هایی محسوب می شود که بشر قرن 
بیست و یکم با آن مواجه شده است.معاون آموزش 
متوسطه آموزش و پرورش کاشان، تصریح کرد: برای 
آموزش و پرورش کاشان افتخار است که در دهمین 
دوره جشنواره داناب، یک پنجم شرکت کنندگان ما، 
صاحب رتبه برتر در استان پهناور اصفهان شدند، اما 
مسئولیت پذیری دانش آموزان بیشتر از این جایزه 
ارزشمند اســت.وی تأکید کرد: امیدوارم برگزاری 
جشنواره داناب و کسب جایزه های آن فرصتی باشد 
برای رشد اخالقی و ارزشی دانش آموزانی که صاحبان 

جامعه فردا هستند. طرح داناب یک جشنواره ارزشی 
اســت که ارزش ها و پیام های آن در حوزه تولید و 
مدیریت مصرف آب باید در سطح جامعه استمرار 

پیدا کند.
مکاریان گفت: وقتی بدانیم که کاغذ می تواند تا ۷ 
مرتبه بازیافت شــود و بازیافت کاغذ مصرف آب را 
تا یک درصد کاهش می دهد و مصرف انرژی را بین 
۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش می دهد و ۹۵ درصد آلودگی 
کمتر ایجاد می کند آنگاه می توان به کمترین نقش 

خود در حفظ محیط زیست و منابع آن پی ببریم.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کاشان، 
خاطرنشان کرد: مشخص شده است تغییر اقلیم و 
تغییرات دما انتشار بیماری ها به ویژه بیماری های 
منتقله از ناقلین را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین 
موجب تغییر در انتشار بیماری های مشترک بین 
حیوان و انسان را فراهم می کند و به این طریق زمینه 
برای نوپدیدی و باز پدیــدی بیماری های عفونی 
مساعد می شود.به گزارش ایسنا، کارگاه آموزشی 
فرهنگیان رابط طرح داناب کاشان همراه با تجلیل 
از رابطان فرهنگی و دانش آموزان برگزیده کاشان 
در دوره دهم، در دبیرستان سپیده کاشانی این شهر 

برگزار شد.
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یک اســتاد اقتصاد گفت: در صورت 
ادامه دامنه بحران روسیه و اوکراین در 
حد وضعیت موجود، قیمت نفت خام 
بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دالر و قیمت طال نیز 
در دامنه ۱۸۰۰ تا ۲۱۰۰ دالر در هر 
اونس در افق چند ماه آینده در نوسان 

خواهد بود.
محمــد واعــظ برزانی در نشســت 
»بررســی اثرات بحــران اوکراین بر 
اقتصاد ایران« کــه در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در 
آینده شــاهد مرزهای جدیدی برای 
جریان تجارت، مبادالت پولی و جریان 
سرمایه بین کشورهای جهان خواهیم 
بود، اظهار کرد: در این زمان کشورها 
روابط اقتصــادی را در داخل بلوک 

سیاسی خود گسترش خواهند داد.
وی افــزود: ایــران برای شــناخت 
مزیت های نسبی بالقوه خود در قبال 
روسیه باید دارای رویکردی فعال باشد 
که یکی از مهم ترین مزیت های نسبی 
ما در آینده در تجــارت حوزه »راه« 
شامل راه های زمینی، هوایی، دریایی، 

مجازی و... است.
وی تصریح کرد: به طور خاص در رابطه 
با روســیه ما از ظرفیت بزرگی برای 
انتقال کاال از خلیج فارس به روسیه و 
انتقال کاال از روسیه به خلیج فارس و 

غرب برخوردار هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
گفت: ایران می تواند با تأمین امنیت 
مســیر این مــراودات، از طریق اخذ 
هزینه هــای مربوطــه در چارچوب 

اهداف انسان دوستانه، استفاده کند.
وی همچنیــن در خصــوص الگوی 
تجارت مســتقیم ایران با روسیه نیز 

گفت: در زمینه صادرات می توانیم از 
ظرفیت صدور محصوالت پتروشیمی، 
لبنی و لوازم خانگی باکیفیت ایرانی 

بهره مند شویم.
واعظ در ادامه با اشاره به قدرتمند بودن 
روسیه در زمینه مهندسی مواد، گفت: 
در زمینه تجهیزات مکانیکی و کاالهای 
راهبردی نیز ایران می تواند وارد کننده 

از این کشور باشد.
به گزارش ایسنا، این مدرس دانشگاه، 
الحاق ایران به نظام تسویه مبادالت 
مالی روسیه را عاملی ایمن بخش برای 
تجارت خارجی کشــورمان دانست 
و همچنین تعریف مشــارکت های 
چندجانبه با روســیه و کشــورهای 
دیگری مانند ایران، روسیه و چین یا 
ایران، روسیه و آذربایجان را فرصتی 

برای کشورمان عنوان کرد.

افق پیــش روی بازارهای بین المللی 
دارایی در بحران موجود

این مدرس دانشگاه پیش بینی کرد: 
در صورت ادامــه دامنه بحران ایجاد 
شده در حد وضعیت موجود، قیمت 
نفت خــام بین ۱۰۰ تــا ۱۴۰ دالر و 
قیمت طــال نیز در دامنــه ۱۸۰۰ تا 
۲۱۰۰ دالر در هر اونس در افق چند 
ماه آینده در نوســان خواهد بود. اما 
چنانچه این بحران گسترش یافته و به 
چین کشیده شود، قیمت جهانی طال 
و نفت افزایش یافته و حتی افزایش 
قیمت طال به ۲۵۰۰ دالر در هر اونس 
نیز محتمل خواهد بود و بالتبع این امر 
باعث ایجاد جریان های مالی جدید در 

اقتصاد بین الملل خواهد بود.
واعظ همچنین بر ضرورت توجه به 

طال در مدیریت ذخایر خارجی کشور 
تأکید کرد.

نگرانی از افزایش قیمت حامل های 
انرژی و نفت در غرب

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه 
اصفهان در این نشست با بیان اینکه 
جنگ روسیه و اوکراین تبعات زیادی 
بر اقتصاد جهانی و ســایر مؤلفه های 
عرصه های سیاست و اجتماع داشته 
است، اظهار کرد: از سوی دیگر دعوای 
قدرت های بزرگ اقتصادی مبنی بر 
تحریم روسیه نیز دارای آثار اقتصادی 

گسترده ای خواهد بود.
ســید کمیل طیبی با بیان اینکه در 
صورت تعمیق این تنش، هزینه های 
زیادی برای بشــر ایجاد خواهد شد 
ابراز امیدواری کرد: این بحران هر چه 
زودتر تعدیل شود، اما تغییرات عمده و 
ایجاد جایگزینی در بازار انرژی، کاالها 
و محصوالت کشــاورزی و مواد اولیه 
صنایع از آثار و تبعات بحران موجود 

است.
وی، نگرانــی از افزایــش قیمــت 
حامل های انرژی و نفــت در غرب را 
در بلندمدت تورم زا دانست و تصریح 
کــرد: معمــوالً کشــورها از قدرت 
تحمل افزایش قیمــت انرژی و نفت 
در بلندمــدت برخوردار نیســتند، 
زیرا الگــوی تولید و مصــرف انرژی 
این کشورها، نســبت به کشورهای 

صادرکننده نفت متفاوت است.
این استاد اقتصاد، بر نقش این جنگ 
بر فضای کسب و کار ایران نیز تأکید 
کرد و افزود: در زمان بحران هایی نظیر 
جنگ و کرونا، به کارگیری و تخصیص 

منابع تولیدی و انسانی تغییر خواهد 
کرد، زیرا براســاس نیازهای موجود 
منابع، تخصیص مجددی پیدا خواهد 
کرد و بالتبع بحران روسیه و اوکراین 
نیز این پیامــد را به دنبــال خواهد 
داشــت. توســعه روابط اقتصادی و 
تجاری با روســیه هم فرصت است و 

هم تهدید.

میز روسیه در اتاق بازرگانی اصفهان 
ایجاد شود

همچنین ســهراب بختیــار، فعال 
اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روسیه نیز با بیان اینکه از نظر 
استراتژیک مناسبات ایران با روسیه 
راهبردی تر از روابط ما با جهان غرب 
اســت، میزان صادرات و واردات این 
کشور در ســال ۲۰۲۱ را به ترتیب 
۵۵۱ و ۳۶۶ میلیارد دالر عنوان کرد.

وی افزود: این در حالی است که ۳۸.۲ 
درصد واردات روسیه از سمت 

اتحادیه اروپا و انگلیس و 
۲۰.۹ درصد متکی 

به چین و حدود ۶ 
درصد آن به آمریکا 

بوده است.
بختیار با تأکید بر 

متکی بودن اقتصاد 
بــه  روســیه 
اتحادیــه اروپا، 

گفــت: تعامالت 
تجاری ایــران بــا اوکراین 

نسبت به روسیه بسیار ناچیز بوده و 
باید توجه داشــت حدود ۷۰ درصد 
غالت خاورمیانه از این دو کشور تأمین 

می شود.

وی، جایــگاه روســیه و اوکراین در 
صادرات ایران در بین ۱۵۳ کشور را 

به ترتیب ۱۱ و ۶۴ عنوان کرد.
بختیار گفــت: در حالی کــه میزان 
واردات ایران از اوکراین در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به ۱۰ ماهه اول سال جاری ۲ 
برابر شده، میزان واردات از روسیه نیز 

حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
 وی همچنیــن در خصــوص اثــر 
تحریم های اروپــا و آمریکا بر اقتصاد 
ایران نیز گفــت: تحریم های مالی و 
ریزش روبل در مقایســه با ارزهای 

معتبــر جهانــی، موجــب تقویت 
مناسبات مالی این کشــور با ایران 

خواهد شد.
این فعال اقتصادی، اعمال تحریم هایی 
در حوزه واردات و صادرات محصوالت 
کشــاورزی به ویژه غالت از روسیه 
را نیز فرصت مناســبی برای تأمین 
غالت و دانه های روغنی ایران از طریق 
مبادله پایاپای با روسیه عنوان کرد و 
افزود: این در حالی است که تحریم 
روســیه در حوزه انرژی نیز موجب 
تأثیر فزاینده ای در بخش انرژی ایران 

شده است.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه همچنین با اشاره به افزایش 
چشــمگیر تقاضای روســیه برای 
محصوالت کشاورزی کشورمان در 
هفته های اخیر، این امــر را فرصت 
مغتنمی برای پشــتیبانی از تجار و 

صادرکنندگان ایرانی دانست.
وی در ادامه تشکیل میز روسیه و دفتر 
اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان را در 
گسترش حجم صادرات اصفهان به 
این کشور بسیار حائز اهمیت دانست.

نشست »بررسی اثرات بحران اوکراین بر اقتصاد ایران« که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

تداوم بحران اوکراین یعنی نوسانات نفت خام و اونس طال
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