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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 دوشنبه| 6 دی 1400| 27  دسامبر  2021 |  22 جمادی االول  1443 | سال دوم| شماره 955|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

در کشــور ما ایران هنوز حدود ۹ میلیون  
نفر واکســن نزده اند و به دالیل مختلف از 
جمله اعتقاد نداشــتن یا ترس از واکسن 
زدن می ریزنــد. به نظر می رســد یکی از 
سیاســت های کارآمد و موثــر در ایران با 
توجه به وضعیت جامعــه و اقتصاد دولتی 
سیاســت های تنبیهی اســت. اما اعمال 
سیاســت های تشــویقی بــه خصوص 
برای طبقات فقیر نیــز در افزایش میزان 

واکسیناسیون موثر است. 
با گذشت دو سال از پاندمی کرونا، جهان 
هنوز درگیر این بیماری مرگ آور اســت. 
هنوز بیماری کوویــد-۱۹ داروی موثری 
ندارد و تنها راه علمی مهــار و کنترل این 
همه گیری واکسیناسیون گسترده است. 
کاری که با وجود استقبال اکثریت مردم و 
موفقیت آن در کاهش موارد مرگ، مخالفان 
سرسختی هم دارد، مخالفانی که با گریز 
از واکســن امکان جهش و ادامه دار شدن 
پاندمی را فراهم مــی کنند. دولت ها برای 
ترغیب واکســن گریزان به تزریق واکسن 
عمدتا دو سیاست در پیش گرفته اند. تنبیه 
یا تشــویق، ممنوعیت مسافرت و تردد در 
محیــط کار، محدودیــت ورود به اماکن 
آموزشی و دولتی، مرخصی اجباری بدون 
حقوق، جریمه نقدی و حتی اخراج از جمله 
سیاست های تنبیهی است و پرداخت جایزه 
نقدی، بن خریــد کاال، مواد غذایی، حمل 
و نقل رایگان و بلیت خدمات ســرگرمی 
از جمله اقدامات تشویقی است. سیاست 
تنبیهی نیز در برخی کشورها به خصوص 
آنهایی که اقتصاد دولتی دارند، موثر بوده 

است.   
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امیر رضا رحمانی 
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بیست و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور شهردار و استاندار اصفهان برگزار شد. 
محسن هیئتیان / خبرگزاری ایمنا 

تجربه جهانی در مقابل 
واکسن گریزان را بدانیم

130130 wildlife  wildlife 
species in danger species in danger 
of extinction of extinction 
in Iranin Iran
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف گاز اصفهان به معادل سه فاز پارس جنوبی رسید
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دو راهی مصرف مازوت یا قطعی برق در اصفهان قوت گرفت؛

سرد و صرفه جو یا گرم و آلوده؟
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استاندار اصفهان در جلسه شورای برنامه ریزی استان:

 پاسخ صریح به استعالم مصرف آب
 در طرح های جدید استان داده شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی:

 سویه اُمیکرون هنوز 
در استان اصفهان گزارش نشده است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

 20 شهید گمنام در استان اصفهان
 تشییع می شود

چهره  برتر چهره روز

 مدیرعامل شرکت پاالیش
 نفت اصفهان:

 معاون اقتصادی و بازرگانی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

 خلق ارزشهای مشترک 
جهت تأمین متوازن منافع ذی نفعان

افزایش مالکیت شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در شرکت پتروشیمی

استراتژی در چشم انداز شرکت پاالیش 
نفت اصفهان خلق ارزشهای مشترکی 
است که منافع ذی نفعان دو طرف را به 
طور متوازن تأمین می کند. مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره 

به اینکه در...

 اخبار اصفهان: شپنا با خرید بلوک ۵/۴ 
درصدی شــصفها مالکیت خــود را در 
پتروشیمی اصفهان افزایش داد. در حال 
حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان دارای 
۱/۴۸ درصد ســهام پتروشیمی است. 

77مهدی صرامی معاون ...

حسین دهقان - شهردار میمه شناسه: 1245472

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 400/117 مورخ 1400/8/25 شورای محترم اسالمی 
شهر میمه در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نســبت به  واگذاری 2 واحد تجاری در طبقه دوم 
واحدهای 1 و 3 شرقی، پاساژ ولیعصر )عج( واقع در خیابان شريعتی شهر میمه  اقدام  نما يد  . لذا 
متقاضیان مي توانند  از   تاريخ  درج آگهی درروز نامه حداكثر  تا   تاريخ  1400/10/11   به  شهرداری واقع 
در میمه ،  بلوارانقالب اسالمی  مراجعه و نسبت   به  دريافت  فرم مربوط   به  شركت در مزايده  اقدام و   
يا جهت كسب اطالعات   با شماره تلفن 45422434 –  031 اين شهرداری تماس حاصل و  يا به سايت 

WWW.meymeh.irمراجعه نمايند. 
* ضمناً شهرداری دررد يا قبول يک يا تمام پیشنهادات مختاراست و هزينه چاپ آگهی بعهده برنده 

مزايده می باشد. 

چاپ دومآگهي  مزایده )نوبت دوم(

12
48

55
3 :

سه
شنا

آگهی  مزایده فروش زمین مسکونی  )مرحله سوم(

شهرداری کمشچه

شهرداری کمشچه به استناد صورتجلسه شماره 96 مورخ 99/11/13 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش 3 پالک زمین مسکونی از طريق مزايده اقدام نمايد. 

* متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرايط و شركت در مزايده به شهرداری كمشچه مراجعه و يا با شماره تلفن 
45480430 تماس حاصل نمايند.

* آخرين مهلت دريافت پاكت پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه 1400/10/21 می باشد.

نوبت اول



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفــت: تاکنون ســویه 
اُمیکرون در این اســتان گزارش 
نشــده اســت اما تزریق ُدز سوم 
واکسن کرونا و استفاده از ماسک 
به منظور پیشگیری از شیوع این 
سویه ضروری است و از همه مردم 
می خواهیم که در این زمینه همت 
کنند. شــاهین شــیرانی با بیان 
اینکه موضوع احتمال شیوع سویه 
اُمیکرون بسیار جدی است، اظهار 
داشــت: همه مردم باید چند کار 
را برای جلوگیری از این موضوع 
انجام دهنــد که نخســتین آن، 
تزریق ُدز سوم واکسن کروناست 
که اثربخشــی آن از نظر آماری 
نیز ثابت شــده اســت. شیرانی 
اضافه کــرد: افرادی کــه ُدز اول 
و دوم واکســن را دریافت کردند 
شرایطشــان برای مقابله با سویه 
دلتای ویروس کرونا خوب است 
اما اگــر بخواهند آنتــی بادی در 
بدن آنها قادر به مقابله با ســویه 
امیکرون باشــد، تزریق دز سوم 
تا ۲۵ برابر برای این موضوع مؤثر 

است.
وی با اشاره به اینکه شدت انتقال 
ســویه اُمیکرون حدوداً ۱۰ برابر 
نمونه های قبلی است، تاکید کرد: 
برای پیشگیری از آن رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی ضروری است 
که در رأس آنها استفاده از ماسک 
و جلوگیری از تجمعات بی مورد 
قــرار دارد. وی اضافه کرد: قدرت 
انتقال این ویروس بــه اندازه ای 
زیاد است که اگر در جمعی بدون 
ماسک حضور داشته باشید و حتی 
یک نفر به این ویروس مبتال باشد 
احتمــال درگیری با آن بســیار 
باالســت و بالفاصله نیز عالئم آن 
ظاهر می شــود. شــیرانی با بیان 
اینکه رنگ آبی همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ در استان نباید باعث 
سهل انگاری شود، گفت: در زمان 
حاضر میزان رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی بویژه استفاده از ماسک 
در کشــور به کمتر از ۵۰ درصد 
رســیده درحالیکه اگــر افزایش 
یابد و به ۸۰ درصد برســد آنوقت 
خیال ما از این بابت آسوده است. 
وی با اشــاره به فعال بودن مراکز 
تجمیعی واکسیناســیون در همه 
نقاط استان اصفهان، خاطرنشان 
کرد: نوبت کاری بعدازظهر نیز در 
برخی از مراکز بهداشــتی استان 
برای واکسیناســیون فعال شده 
و واحدهای ســیار نیز همچنان 
به کار خــود ادامــه می دهند. تا 
کنون حــدود ۸۵ درصد جمعیت 
باالی ۱۲ ســال اســتان اصفهان 
یک نوبت، ۷۲ درصــد ۲ نوبت و 
۱۲ درصد سه نوبت واکسن کرونا 
را دریافت کردند. مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون فعال در کالن شهر 
اصفهان شــامل کوثر خیابان امام 
خمینی، ارتش خیابان شــهدای 
صِفه، نمایشگاه بین المللی سابق 
در پل شهرستان، مصالی طوقچی 
میدان قدس و آخــت الرضا حرم 
زینبِیــه اســت. عالوه بــر مراکز 
تجمیعی، کار واکسیناســیون در 
تعدادی از مراکز جامع ســالمت 
منتخــب انجام می شــود که در 
شهرســتان اصفهان ۱۰ مرکز در 
این زمینه در ۲ نوبت صبح و عصر 
فعال است. نشانی اینترنتی مرکز 
بهداشت اصفهان جهت مشاهده 
phc. برنامه واکسیناسیون روزانه

mui.ac.ir/fa است.

در ۲ سال گذشته 
بدلیل وجود کرونا 
نتوانسیتم برنامه 
ُمنسجم تشییع 
شهدا را بصورت 

استانی برگزار کنیم 
اما با تغییر رنگ بندی 

کرونایی در کشور و 
استان، دهه بصیرت 

امسال، اصفهان و 
شهرستان های آن 

میزبان پیکر تعدادی از 
شهدای گمنام دوران 

دفاع مقدس است.

 ســرهنگ پاســدار محمد رضایی، در 
نشست خبری تشــریح و تبیین ویژه 
برنامه کاروان تشــییع شــهدای تازه 
تفحص شده در استان افزود: در ۲ سال 
گذشــته بدلیل وجود کرونا نتوانسیتم 
برنامه ُمنسجم تشییع شهدا را بصورت 
اســتانی برگزار کنیم اما با تغییر رنگ 
بندی کرونایی در کشور و استان، دهه 
بصیرت امسال، اصفهان و شهرستان های 
آن میزبان پیکر تعدادی از شهدای گمنام 

دوران دفاع مقدس است.
وی با اشــاره به اینکه مسووالن بدنبال 
ایجاد یک فضای معنوی و شهدایی در 
استان بوده و تشــییع استانی شهدای 
گمنام اقدامی پُرمسوولیت است، افزود: 
از ۷ تا ۱۶ دی، ۲ کاروان تشییع شهدا در 
استان و در ۲ مسیر، تمام شهرستان های 

استان را پوشش می دهند.
مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اصفهان تصریح 
کرد: ۱۶ دی نیز همزمان با شــهادت 
حضرت فاطمه )س( از ساعت ۹ صبح 
از میدان بزرگمهر تا گلســتان شهدای 
اصفهان، مراسم تشییع پیکر شهدا انجام 

خواهد شد.
وی با اشاره به تدفین شهدای گمنام را 
در هفت نقطه استان بیان کرد: ۱۳ شهید 
در پارک کوهســتانی قائمیه، روستای 
ُخرمنان در شهرســتان تیران و کرون، 
مجموعه مســکونی منظریه شهرضا، 
شهر کرکوند مبارکه، مجموعه صنایع 
هفت تیر مبارکه، شهر برُزک در کاشان و 
شهرستان آران و بیدگل تدفین خواهند 

شد.
ســرهنگ رضایی اظهارداشت: نقاط 
روســتایی میزبان یک شــهید و نقاط 
شهری میزبان ۲ شهید در یادمان های 

شهدای گمنام خواهند بود.

وی ادامــه داد: تعــدادی از شــهدای 
شناسایی شــده نیز در کاروان تشییع 
حضور دارند که مسووالن ایثارگران سپاه 
تا چند روز آینده، تعــداد دقیق آنان را 

اعالم خواهند کرد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تفحص، تشییع و تدفین شهدای 
گمنام در ســطح کشــور از وظایف و 
ماموریت های بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اســت، اضافه 
کرد: فضاســازی محیطــی و معنوی 
مربوط به این آیین های تشییع باید در 

شهرستان ها مد نظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکــه مطالبه زیــادی از 
ســوی مردم و شــوراهای اســالمی 
شهرها و روســتاها و نهادهای نظامی 
و دانشــگاهی برای تدفین شهدا وجود 
دارد، خاطرنشــان کــرد: ۱۵۷ یادمان 
شهدای گمنام در استان اصفهان داریم 
که زیارتگاه عاشقان است و هیات اُمنای 
آنها باید بر برگزاری برنامه های مختلف 

فرهنگی اهتمام ویژه داشته باشند.
سرهنگ رضایی افزود: عصر روز ۱۶ دی 
و پس از پایان مراســم تشییع شهدا در 
شهر اصفهان، پیکر شهدای گمنام برای 
تدفین در اختیار بخش شهدای گمنام 
شهرستان ها قرار خواهد گرفت و برنامه 
وداع با شهدا شب ۱۶ دی انجام و روز ۱۷ 
دی، پیکر شهدا در شهرستان ها تشییع 

و تدفین خواهد شد.
وی گفت: ۵ شب برنامه زنده تلویزیونی 
از تشییع این شهدا در استان توسط صدا 
و سیما پوشش داده خواهد شد تا تمام 
مردم استان بتوانند از آن بهره مند شوند.

پیکر شــهدای تازه تفحص شده در ۶۵ 
شــهر و بیش از ۱۵۰ روســتای استان 

اصفهان تشییع می شود
معــاون هماهنگ کننده لشــکر امام 
حســین )ع( نیز در این نشست خبری 
گفت: کاروان شــهدای گمنام با عنوان 
کاروان "اهالی بهشت" با شعار محوری 
"این کاروان، "قدمگاه شــهیدان است" 
در ۶۵ شهر و بیش از ۱۵۰ روستا تشییع 

خواهد شد.
سرهنگ امینی افزود: خودروهای درنظر 
گرفته شده عازم کاشان می شوند تا پیکر 
شــهدای گمنام را که از تهران تحویل 
گرفته ایم، روی آنها جانمایی و از صبح 
هفتم دی حرکت رسمی کاروان شهدای 

گمنام درون شهرها آغاز شود.
وی تصریح کرد: ۲ تریلر حامل شهدای 
گمنام تازه تفحص شده در قالب واحد 
شــهید کاظمی و واحد شهید خرازی 
در شهرستان های استان و نیز در شهر 
اصفهان حرکت کرده و شــهدا تشییع 

خواهند شد.
معــاون هماهنگ کننده لشــکر امام 
حســین )ع( بیــان کرد: تریلــر واحد 
شــهید خــرازی در شــهرهای نطنز، 

آران و بیــدگل، گلپایــگان، بویین و 
میاندشت، فریدونشــهر، رضوانشهر، 
یزدانشهر، نجف آباد، دُرچه، دولت آباد، 
حبیب آباد، کمشــچه، امامزاده نرمی، 
قهدریجان، فالورجان، فوالدشهر، زرین 
شــهر، باغبهادران، شــهر زاینده رود، 
ورنامخواست، سمیرم، چهار شهرستان 
شرق اصفهان )زیار، برسیان، اسالم آباد، 
هرند(، ناییــن، تودشــک، کوهپایه و 

سجزی حرکت خواهد کرد.
وی مســیر تریلر واحد شهید کاظمی 
در روزهــای مختلف را نیز شــهرهای 
بادرود، کاشان، خوانسار، داران، دامنه، 
چادگان، تیران، روســتای حاجی آباد، 
فیروزآبــاد، نجف آباد، خمینی شــهر، 
خورزوق، دســتگرد و سین برخوار، گز 
و شاهین شهر، شهر ابریشم، پیربکران، 
دیزیچه، مبارکه، طالخونچه، شهرضا، 
دهاقان، شــهر بهارستان، سپاهانشهر، 
جرقویه، محمدآباد، نیک آباد، اژیه، ورزنه، 
حسن آباد، اردستان، نهاباد، زواره، خور و 
بیابانک عنوان کرد. سرهنگ امینی اظهار 
داشت: سپس در روز ۱۶ دی همزمان با 
شهادت حضرت فاطمه )س( شهدای 
گمنام هر ۲ کاروان به اصفهان منتقل 
شده و در این شهر از میدان بزرگمهر تا 
گلستان شهدا تشییع خواهند شد. وی 
تاکید کرد: انواع کمک های مؤمنانه در 
حاشیه این مراسم تشییع استانی در نظر 

گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

۲۰شهیدگمنامدراستاناصفهانتشییعمیشود
مریم یادگاری: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان از تشییع پیکر ۲۰ شهید گمنام 
همزمان با دهه بصیرت )از ۹ تا ۱۹ دی( و تدفین آنها در هفت 

نقطه استان خبر داد. 
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در شــــــهر 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی:

 سویه اُمیکرون
 هنوز در استان اصفهان 

گزارش نشده است

رئیس حوزه هنری استان اصفهان:

عکاسان اصفهانی زیبایی مناظر 
طبیعی اصفهان را نشان دهند

نمایشگاه گروهی عکس های »لنداسکیپ« شنبه 4 دیماه در نمایشگاه 
بوستان عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان رونمایی شد. احمد نوری 
رئیس حوزه هنری استان اصفهان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه 
ضمن خوشامدگویی به هنرمندان عکاس و مهمانان این برنامه گفت: 
امیدوارم حال طبیعت اصفهان با جاری شــدن آب زاینده رود بهتر 
شود و عکاسان نیز بتوانند عکس های خوبی از مناظر طبیعی اصفهان 

بگیرند.
وی با اشــاره به فعالیت جدیدی که هنرمندان گروه عکاسان آزاد در 
زمینه عکاسی منظره و انتشار فراخوان عکس لنداسکیپ داشتند افزود: 
طبیعت استان اصفهان بسیار زیباست، اما عکاسی از این طبیعت را 
جدی نگرفته ایم و در مورد عکاســی از طبیعت اصفهان و نمایش آن 

فعالیت ویژه ای انجام نداده ایم.
وی در همین خصوص از هنرمندان عکاس اصفهانی خواســت که از 
مناظر شهری و طبیعی اصفهان بیشتر عکاسی کنند و این عکس ها را 

به نمایش بگذارند تا همه با زیبایی های طبیعی این شهر آشنا شوند.

    هدف ترویج عکاسی است
علیرضا ناصری مدیر گروه عکاســان آزاد با اشاره به شکل گیری این 
گروه با هدف ارتقاء رشته عکاسی در سال ۹۳ گفت: گروه عکاسان آزاد 
در سال ۱۳۹۳ با حضوراولیه دانشجویان رشته عکاسی در تهران و در 
فضای مجازی شکل گرفت. هدف از تشکیل این گروه ارائه عکس، نقد 
و بررسی، همفکری و کوشش برای ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی 
اعضاء از طریق نمایش تصاویر و تبادل نظر بود. هم اکنون عکاسان آزاد 

با بیش از ۵۱ هزار کاربر از 4۵ کشور فعالیت دارند.
وی ادامه داد: فراخوان سومین نمایشگاه عکاسان آزاد در دی ماه ۹۸، با 
عنوان لنداسکیپ )منظره( اعالم شد و تعداد ۲۲۰ تصویر از ۶۵ عکاس 
به این فراخوان ارسال شد که پس از داوری، هئیت داوران تعداد ۳۸ 
تصویر از ۳۸ عکاس را برای برپایی نمایشگاه انتخاب کردند اما به علت 
شیوع بیماری کرونا برگزاری نمایشــگاه به تعویق افتاد و اکنون این 
نمایشگاه در گالری بوســتان حوزه هنری استان اصفهان به نمایش 
درآمد. وی خاطرنشان کرد: این عکس ها پیش از این در آبان ۱4۰۰ در 
نگارخانه سعدآباد تهران به نمایش درآمده است و پس از اصفهان نیز 

در شهر رشت در معرض دید عموم قرار می گیرد.
مدیر گروه عکاسان آزاد با اشاره به فعالیت های این گروه تاکید کرد: 
ما نمایشگاه گروهی ساالنه داریم و االن سومین سالی است که برای 
برگزاری نمایشگاه به اصفهان می آییم. گروه عکاسی آزاد با هدف ترویج 
رشته عکاسی این زمینه را به وجود آورده است که عالقه مندان حتی 
با موبایل نیز بتوانند در رشته عکاسی فعالیت کنند و به همین دلیل 
بسیاری از تصاویری که در نمایشــگاه دیده می شود با موبایل گرفته 

شده است.
در ادامه از سوی گروه عکاسان آزاد از عکاسان اصفهانی حاضر در این 
نمایشگاه مهناز سیف، مهرداد صنیعی، عارف عدیلی، فربد کامیاب و 

نیما کاظمی قدردانی شد.

    عشق به طبیعت در ذات همه ما وجود دارد
در ادامه استاد حسن مقیمی عکاس، روزنامه نگار و فعال محیط زیست 
با اشاره به آثار این نمایشگاه گفت: از دیدن آثار لذت بردم و اینها نشان 

از ارتقاء سطح عکاسی در کشور نسبت به گذشته داشت.
وی افزود: عکاسی نیست که کار خود را عکاسی از طبیعت شروع نکرده 
باشــد، نزدیک ترین و صمیمی ترین جلوه های طبیعت در عکاسی 
عکاسان معروف مانند نصراهلل کسرائیان، افشین بختیار و دیگر عکاسان 

مشهور قابل مشاهده است.
مقیمی خاطرنشان کرد: عشق به طبیعت در ذات همه ما وجود دارد و 
همه به طبیعت عالقه مند هستند و این به دلیل ذات زیبای آن است، 
وقتی طبیعت را به عنوان سر منشأ همه زیبایی ها و مادر همه زیبایی ها 

پذیرفتیم عکاسی از آن نیز بسیار آسان و لذت بخش است.

    عکاسی طبیعت سهل وممتنع
استاد مقیمی افزود: اینکه چگونه از یک سطح گسترده عکاسی کنیم 
که حامل پیام و دارای زیبایی بصری باشد بسیار مهم است. عکاسی 
طبیعت می تواند برای گردشــگری نیز بسیار مؤثر باشد اگر کسی به 
طبیعت عالقه داشته باشد می تواند زیبایی آن را به خوبی کشف کند 
امیدوارم این نمایشگاه حرکتی باشد برای آغاز عکاسی بهتر از طبیعت.

وی خاطرنشان کرد: آثار میراث فرهنگی اصفهان جلوی توجه به دیگر 
چیزها را گرفته است و باعث شده تا نتوانیم به خوبی طبیعت اصفهان 

را ببینیم و عکاسی از اصفهان را در بناهای تاریخی آن خالصه کنیم.
مقیمی ادامه داد: سیمای طبیعی اصفهان بسیار گسترده و زیباست، 
عکاســی حیات وحش اصفهان اعجاب آور اســت در اصفهان از یک 
طرف ارتفاعات زیاد کوهســتانی مانند را داریم و از یک طرف دیگر 
کویر مرنجاب و البته ما تنوع زیســتی و محیطی زیادی در اصفهان 
داریم، اصفهان ۲۵ درصد حیات وحش قابل سرشماری در کشور را 
دارد و دارای نیمی از جمعیت آهوی ایرانی اســت. اصفهان هنوز هم 
دارای زاینده رود است که در ســه بخش اولیا، سد اصفهان تا تاالب 
گاوخونی ادامه دارد، که نیمی از آن باقی مانده اســت و برای عکاسی 

بسیار مناسب است.

گزارش

استاندار اصفهان در جلسه شورای برنامه ریزی استان:

پاسخ صریح به استعالم مصرف آب در طرح های جدید استان داده شود

استاندار اصفهان گفت: الزم است به استعالم های انجام شده 
در باره میزان مصرف آب در طرح های جدید عمرانی و تغییر 
کاربری در استان به صراحت پاسخ داده شود تا در آینده دچار 

مشکل نشویم.
ســیدرضا مرتضوی در جلسه شــورای برنامه ریزی استان 
اصفهان در ســالن اجتماعات اســتانداری افزود: با توجه به 
مشکالتی که در زمینه کمبود منابع آبی در استان داریم باید 
هنگام بررســی و تصویب طرح های جدید به موضوع میزان 
مصرف آب آنها بطور دقیق نگاه شــود تا در آینده مشکالت 

مختلف برای دولت و مردم پیش نیاید.
وی تاکید کرد: این کار بایــد در باره میزان مصرف برق و گاز 
نیز صورت گیرد و عوارض احتمالی اجرای طرح های جدید بر 

سایر مجوزها بررسی شود.

استاندار اصفهان با تاکید براینکه ما متولی سرمایه های مردم 
هستیم و باید همه بخش ها را در کنار یکدیگر ببینیم، اظهار 
داشت: دستگاه های اجرایی در پیگیری امور و کارهای مردم 
باید باهم هماهنگ و در کنار هم باشند به گونه ای که مردم 
و ارباب رجوع دچار زحمت و معطل نشــوند. وی با اشاره به 
سند اصالح الگوی کشت که توسط سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان در این جلسه ارائه شد، گفت: الزم است سیاست های 
ترویجی اجرایی و نگاه های انگیزشــی که به اقناع ســازی 
در محیط کاری منجر می شــود، زمینه کار این سند باشد. 
مرتضوی با بیان اینکه به این موضوع در ســند مذکور بطور 
جدی پرداخته نشده است، اضافه کرد: اگر مطالعه را از بخش 
اجرا جدا کنیم انطباق آنها در آینده کار بسیار دشواری خواهد 
بود بنابراین باید با دید گروهی به این قبیل کارها نگاه شود و 
همه بخش های مطالعاتی و اجرایی را کنار همدیگر دید. وی 
خاطرنشان کرد: در این جلســه ُمصوب شد که سند اصالح 
الگوی کشت در مرحله نخســت در پنج دهستان استان با 
اقلیم های متفاوت به مدت یک سال زراعی اجرا شده و سپس 

آیین نامه اجرایی آن در کل استان ابالغ شود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه میزان کاهش مصرف آب 
و بازدهی اقتصادی اصالح الگوی کشــت در این ســند باید 
مشخص شــود، ادامه داد: در این یک ســال نیز ضروریست 

که همچنان سند اصالح الگوی کشت مورد بررسی دقیق تر 
قرار گیرد و استانداری اصفهان حمایت الزم را در این زمینه 

خواهد داشت.
مرتضوی همچنین در این جلسه بر الزام حضور مدیران کل 
و رییسان دستگاه های اجرایی در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان تاکید کرد. رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان نیز در این نشســت گفت: اصفهان در زمینه تدوین 
سند اصالح الگوی کشت در کشــور پیشران است و پیش از 
این کلیات آن در جلسه شورای برنامه ریزی استان تصویب 

شده بود.
مهرداد مرادمند افزود: در این ســند مباحث مختلفی مانند 
مدیریت بهینه تقاضای آب بخش کشــاورزی و نیاز خالص 
آبیاری تعــدادی از محصوالت زراعی و باغی توســط مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی استان و با همکاری کارشناسان 
و استادان دانشگاه ها و با توجه به اسنادی مانند سند آمایش 
سرزمین، بررسی و تدوین شده اســت. وی با اشاره به اینکه 
برای هر یک از بخش های سند اصالح الگوی کشت با استادان، 
کارشناسان و کشاورزان ُخبره هم اندیشی شده است، اظهار 
داشــت: برای تدوین هر یک از بخش های این ســند، زمان 
زیادی صرف شد اما الزم بود این کار بصورت نظام مند انجام 
شــود.مرادمند با تاکید بر اینکه نیاز اســت این سند هرچه 
زودتر وارد مرحله اجرایی شود، تصریح کرد: اِجماع کلی برای 
اجرایی شدن این سند در سطح استان ضروریست در غیر این 

صورت بدرستی انجام نخواهد شد.

شهردار کاشان گفت: نخستین کنگره بین المللی به 
وقت حاج قاسم پنجشنبه نهم آبان ماه به مناسبت 
سالگرد عروج مظلومانه ســپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و با حضور نمایندگان جبهه های مقاومت در 

کشورهای اسالمی در این شهر برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، حسن بخشنده امنیه با گرامیداشت 
ایام فاطمیه و ســالگرد عروج خونین سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی افزود: یاد و خاطره سردار دل ها، 
هیچگاه از ذهن امت های آزاده، مردم قدرشــناس 
ایران اسالمی و اهالی والیت مدار دارالمؤمنین کاشان 

زدوده نمی شود.
وی ادامه داد: نخســتین کنگره بین المللی به وقت 

حاج قاسم، عزمی برای ادای احترام به قهرمان جبهه 
مقاومت و البته ترویج نگاه، اندیشه و آموزه های مکتب 

این اسطوره استقامت و پایمردی است.
شهردار کاشــان با بیان اینکه نمایندگان جبهه های 
مقاومت در این کنگره حاضر می شوند اظهار داشت: 
سخنران ویژه کنگره سردار سرتیپ پاسدار حسین 
اشــتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

است.
بخشنده امنیه اضافه کرد: کنگره بین المللی به وقت 
حاج قاسم ساعت ۱۹ پنجشنبه شب هفته جاری نهم 
دی ماه در تاالر شهر واقع در فرهنگ سرای مهر آغاز 
می شــود. به گفته وی، گروه هنری رواق و مجموعه 

فرهنگی محبان ابوالفضل )ع( نیــز در برگزاری این 
رویداد بین المللی با شــهرداری کاشــان همکاری 
می کنند. سردار شهید سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ۱۳ دی ۱۳۹۸ هنگام 
خروج از فرودگاه بین المللی بغداد به دستور دونالد 
ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا مورد حمله موشک 
پهپاد قرار گرفت و به شهادت رسید. نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی به تالفی این اقدام 
جنایتکارانه آمریکا، ۱۸ دی ۱۳۹۸ با پرتاب شماری 
موشک های بالستیک از کرمانشاه، پایگاه عین االسد 
در استان االنبار عراق و پایگاهی در اربیل را که محل 

استقرار نیروهای آمریکایی بودند، هدف قرار داد.

شهردارکاشانخبرداد:

میزبان
کنگرهبینالمللی
»بهوقتحاج
قاسم«هستیم

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان:   ســامانه جامع تحقیقات صنعت آب 
و فاضالب کشور در آبفای اســتان اصفهان طراحی و راه 
اندازی شد. در این سامانه که به سفارش دفتر تحقیفات 
و توسعه فناوری شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
طراحی شده است، اطالعات پژوهشی شرکت های آب و 
فاضالب به صورت یکپارچه و مدون ذخیره می شود تا از 
انجام تحقیقات تکراری که منجر به اتالف فرصت و صرف 

هزینه های زیاد می شود، جلوگیری به عمل آید.
 در این سامانه عالوه بر بارگذاری نیاز صنعت آب و فاضالب 
کشــور به طرح ها و پژوهش های خاص، پژوهشگران نیز 

می توانند طرح هــای تحقیقاتی خویش را بــا جزییات 
ومشخصات کامل ثبت کنند. 

برای طراحی و اجرای سامانه جامع تحقیقات صنعت آب 
و فاضالب بیش ازدو سال زمان صرف شده و کارشناسان و 
مدیران صنعت آب و فاضالب، پژوهشگران و شرکت های 
Research.nnw. دانش بنیان می توانند ازطریق نشانی

ir وارد این سامانه شــده و از نیازهای تحقیقاتی صنعت 
آب و فاضالب، طرح های انجام شده یا درحال اجرا، پایان 
نامه ها، مقــاالت، کتاب ها، اختراعات و اخبار پژوهشــی 

مطلع شوند.

دادستان نظامی اصفهان در رابطه با وضعیت بازداشتی های 
تجمعات اخیر اصفهان گفت: درباره نحوه رفتار مأموران با 
متهمان دقیق شدیم و آن گونه که عنوان شد رضایت مندی 

در این زمینه وجود داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
دادستان نظامی اصفهان در بازدید از بازداشتگاه های ستاد 
انتظامی و پلیس آگاهی استان وضعیت متهمان تجمع های 
اخیر را پیگیــری کرد. حیدرعلــی نصراصفهانی از نزدیک 
وضعیت رعایت حقوق شــهروندی افراد بازداشتی را مورد 
بررســی قرار داد و با آنها به گفت و گو پرداخت. دادســتان 

نظامی استان اصفهان در این ارتباط گفت: درباره نحوه رفتار 
مأموران با متهمان دقیق شــدیم و آن گونه که عنوان شد 
رضایت مندی در این زمینه وجود داشــت. وی افزود: افراد 
بازداشتی درخواست هایی برای تبدیل قرار تأمین و آزادی 
داشتند که به مراجع ذی صالح قضایی و دادسرای عمومی 
منعکس خواهیم کرد. دیدار با تعدادی از مراجعان، پیگیری 
وضعیت فیزیکی بازداشــتگاه ها و نظارت بر نحوه ترخیص 
و تعیین تکلیف اموال توقیفی از دیگــر برنامه های بازدید 
دادستان نظامی اصفهان بود و در پایان دستورات الزم جهت 

رفع موانع و مشکالت موجود صادر شد.

بازداشتیهایاخیراصفهانازرفتارمأمورانرضایتدارندسامانهجامعتحقیقاتصنعتآبوفاضالبکشوررونماییشد



مقتدایی در نامه ای به رئیس جمهور:

از ظرفیت دیپلماسی ورزشی استفاده شود
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس  نایـب 
سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسـامی 
در نامـه ای بـه رییـس جمهـوری بـر لـزوم 
اسـتفاده از دیپلماسـی ورزشـی تاکید کرد. 
بـه گزارش ایسـنا، متن نامه عبـاس مقتدایی 
نماینـده اصفهـان بـه آیـت اهلل سـیدابراهیم 
بـه شـرح زیـر  رییسـی رییـس جمهـوری 

است:
»حضرت آیت اهلل رییسـی، ریاسـت محترم 
جمهـوری اسـامی ایران. باسـام و احترام. 
بـا عنایـت بـه مطالبـه و پیگیـری جمعـی از 

فعـاالن حوزه ورزش، متاسـفانه بهره گیری 
ورزشـی  دیپلماسـی  ظرفیـت  از  دولـت 
درحـد بسـیار ضعیفـی اسـت و گزارشـات 
واصلـه حکایـت از عـدم توجـه جـدی بـه 

ایـن مبحـث مهـم و اثرگـذار دارد.
موضوع دیپلماسـی ورزشی در طول دولت 
قـرار  توجـه  مـورد  دوازدهـم  و  یازدهـم 
نگرفـت و سـالها کشـور عزیزمـان از ایـن 
ظرفیـت بـی بدیـل، بی بهـره مانـد و اکنون 

نیـز ایـن رونـد بـی توجهـی ادامـه دارد.
همانگونه که مسـتحضرید امروزه در سطح 

جهـان دیپلماسـی ورزشـی توانسـته بـرای 
بسـیاری از کشـورها راهگشـا باشد.

در همیـن راسـتا خواهشـمند اسـت دسـتور 
فرماییـد ایـن موضـوع بـه طور ویژه توسـط 
وزارتخانه هـای متولـی بـا اهتمـام بیشـتری 
پیگیری شـود به صـورت مسـتمر، گزارش 
اقدامـات و پیگیری هـا بـه جنابعالـی، دولت 
و مجلـس شـورای اسـامی گزارش شـود.

بخـش  در  زیـادی  بسـیار  ظرفیت هـای 
اشـتراکات فرهنگـی و تاریخـی بیـن مـا و 
برخـی از کشـورها وجـود دارد کـه بـا بهره 

می تـوان  ورزشـی  دیپلماسـی  از  گیـری 
تعامـات  گسـترش  و  تعمیـق  بـه  نسـبت 
دیپلماتیـک از طریـق رویدادهای ورزشـی 
اقـدام نمـود و چه بسـا این نـوع رویکرد در 
دیپلماسـی، بتوانـد از رویکردهـای دیگر و 
مرسـوم راهگشـاتر و بسـتری بـرای صعـود 
و تعالـی بیشـتر درحـوزه سیاسـت خارجـی 

باشد.
نتیجـه  از  اینجانـب را  امتنـان اسـت  مزیـد 
اقدامـات انجام شـده مطلع نمایند. از حسـن 
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شهرستان

نماینده مردم نائین در مجلس گفت: پساب نائین حدود 
۲۰ سال است که به دلیل نبود مدیریت صحیح رها شده 
و ساماندهی این امر را با پیگیری های صورت گرفته در 

دستور کار داریم.
الهام آزاد در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
استفاده از پساب برای صنعت با توجه به محدودیت 
امروزه  اظهار داشت:  آب در کشور ضروری است، 
یکی از چالش های مهم کشور بحث آب است که 
کمبود آن موجب شده در دنیا استفاده بهینه از منابع و 

استفاده مجدد آب مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شهرستان نائین از سال ۱۳۸۱ پس از 

واگذاری انشعاب فاضاب موضوع استفاده از پساب 
تصفیه خانه مورد توجه جدی قرار نگرفت و حدود ۲۰ 

سال به هدر رفت.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای 
اسامی گفت: در این مدت، سرمایه گذاران زیادی 
در بخش صنعتی به علت کمبود آب نتوانسته اند در 
شهرستان سرمایه گذاری کنند و این در حالی است که 
حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه آب پساب تصفیه خانه نائین هدر 

می رفت.
وی با بیان اینکه شرکت های مستقر در شهر صنعتی 
نائین حدود یک پنجم این آب را مصرف می کنند و 

این امر اهمیت این موضوع را نشان می دهد، گفت: از 
روزی که افتخار خادمی مردم شریف شهرستان های 
نائین و خو رو بیابانک در مجلس شورای اسامی را 
پیدا کردم، یکی از اولویت های خود را استفاده مجدد 
از این پساب برای صنایع، فضای سبز و سایر کاربردها 

قرار دادم.
آبفای  در  خامسی  آقای  حضور  با  داد:  ادامه  آزاد 
انجام  موضوع  این  در  الزم  پیگیری های  شهرستان، 
با  تهران  در  جلسه  چندین  حوزه  این  در  و  گرفت 

حضور مسئوالن کشوری ذی ربط تشکیل شد.
وی با بیان اینکه با پیگیری های خوشبختانه در اول دی 

ماه مزایده مربوط به بخشی از فروش پساب فاضاب 
نهایی  صورت  در  کرد:  تصریح  شد،  عمومی  اعام 
سیستم  ارتقا  هزینه،  بحث  در  مذکور  قرارداد  شدن 
نگهداری  و  تعمیر  بازسازی،  و  نائین  شهر  فاضاب 
سیستم فاضاب و اصاح شبکه برای مدت ۲۵ سال 

مرتفع می شود.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای 
اسامی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر آب پساب در 
صنعت و فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه 
رشد و توسعه متوازن شهرستان در حوزه های مختلف 

فراهم می شود.

از  مبارکه  نشانی شهرستان  رییس آتش 
پیداشدن پنج کوهنورد باالی ۶۰ سال که 
عصر جمعه در کوه های آبنیز مبارکه گم 
شده بودند، خبر داد. کیومرث مختاری 
گم  از  کوهنوردان  این  خانواده  افزود: 
شدن این افراد در کوه های آبنیز سمت 
باما  پیربکران مبارکه در محدوده معدن 
خبر دادند و از آتش نشانی امدادخواهی 
کردند. وی ادامه داد: گروهی ۸ هشت 
و  کوهستان  امداد  نشانان  آتش  از  نفره 
و  مبارکه  احمر  هال  نیروهای  سپس 
دیزیچه به محل اعزام شدند و نیروهای 
پاراگایدر داوطلب نیز با پاراگایدرهای 
شخصی برای یافتن این کوهنوردان اقدام 
شهرستان  نشانی  آتش  رییس  کردند. 
مبارکه بیان کرد: پس از انجام اقدامات 
و  شب  در  نجات  و  امداد  برای  الزم 
ساعت  افراد  این  نهایت  در  نوررسانی 
پیدا شدند. وی تصریح  ۲۰ و ۴۵ دقیقه 
کرد: این افراد در سامت کامل هستند. 
شهرستان مبارکه در ۴۵ کیلومتری جنوب 

غربی اصفهان قرار دارد.

فرماندار شاهین شهر گفت: آتش سوزی در شرکت ریسندگی جمیل نخ مورچه 
خورت حدود ۲۰ میلیارد تومان به این شرکت خسارت وارد کرد. محمدرضا 
کاظمی طبا در گفت وگو با مهر با اشاره به آتش سوزی در کارخانه ریسندگی 
جمیل نخ اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷: ۳۰ آغاز و آتش با همت بسیار 

خوب آتش نشانان در ساعت دو و ۲۸ دقیقه بامداد به صورت کامل اطفا شد.
وی با بیان اینکه برای اطفا این حریق دو دستگاه اطفائیه از آتش نشانی شهرک 
صنعتی مورچه خورت، هفت دستگاه از آتش نشانی شاهین شهر و ۱۱ دستگاه 
اطفائیه سنگین و فوق سنگین از آتش نشانی اصفهان برای امدادرسانی به این 
حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: عاوه بر نیروهای امدادی آتش نشانی نیروهای 
هال احمر، اورژانس، اداره برق و راهداری برای این امر حضور و مشارکت 
داشتند. فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه علت وقوع این حادثه 
همچنان در دست بررسی است، ابراز داشت: بر اساس پیش بینی های اولیه آتش 
سوزی در شرکت ریسندگی جمیل نخ مورچه خورت حدود ۲۰ میلیارد تومان 

به این شرکت خسارت وارد کرد البته خوشبختانه این شرکت بیمه بوده است.

از  اردستان  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  رئیس 
با تکنولوژی های نوین  برگزاری نمایشگاه آشنایی 

حوزه کتاب و کتابخوانی خبر داد:
کتابخانه های  انجمن  جلسه  در  باقری  عفت 
با  آشنایی  نمایشگاه  گفت:  زواره  بخش  عمومی 
تکنولوژی های نوین حوزه کتاب و کتابخوانی توسط 
اداره کتابخانه های عمومی و بخشداری زواره برگزار 

خواهد شد.
حوزه  در  مهربانم«  یار  »من  همایش  افزود:  وی 
کودک و نوجوان با همکاری و پشتیبانی یونیسف در 
تاریخ چهارم بهمن امسال مقارن با والدت حضرت 
پیگیری  با  دانش  و  علم  جهانی  روز  و  )س(  زهرا 
اداره کتابخانه های عمومی، بخشداری زواره و سایر 

متولیان فرهنگی برگزار خواهد شد.
رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان گفت: 
مقرر شده تا سلسله جلسات نشست های صمیمی با 
نویسندگان و شعرای بومی بخش زواره )اختران اقلیم 
کویر( همراه با پخش مستقیم از پلتفرم اسکای روم 

در محل بخشداری زواره برگزار شود.
و  نویسی  مقاله  آموزشی  دوره  داشت:  ابراز  وی 
پژوهش در دستور کار اداره کتابخانه های عمومی 
شاداب  به  نسبت  و شهرداری  قرار خواهد. گرفت 

سازی ورودی کتابخانه عمومی مجمر زواره و هرس 
نصب  همچنین  و  کتابخانه  اطراف  مزاحم  درختان 
راهنمای  تابلوی  و  کتابخانه  معرف  مناسب  المان 
حاشیه  در  کرد:  بیان  باقری  نماید.  اقدام  شهری 
فروشگاه  و  نمایشگاه  برپایی  جمعه  نماز  برگزاری 
کتاب به همراه ثبت نام در کتابخانه عمومی توسط 
اداره کتابخانه های عمومی انجام می شود و به منظور 
افزایش عضویت کتابخانه ها، بخشداری مکاتبه ای با 
مضمون اعام شرایط عضویت کتابخانه )عضویت 
رایگان( برای ادارات تحت پوشش بخش را ارسال 
ارسال  طرح  راستای  در  کرد:  تاکید.  وی  می کند. 
پرورش  و  آموزش  مدارس،  برای  امانی  کتابهاب 
نماینده ای را معرفی نماید تا کتابها به صورت ماهیانه 
برای مدارس هدف ارسال شود و در نهایت جلسات 
و برنامه های فرهنگی مشارکتی برگزار شود. باقری 
تصریح کرد: باهماهنگی انجام شده مقرر شد آموزش 
و پرورش مجوزها و هماهنگی های الزم برای اجرای 
نشست های کتابخوان و قصه گویی در پلتفرم شاد را 
صورت دهد و با توجه به نزدیکی دکل فیبر نوری 
دانشگاه آزاد اسامی واحد زواره به کتابخانه عمومی 
مجمر زواره پیگیری بهره مندی از اینترنت پرسرعت 

برای کتابخانه در دستور کار بخشداری قرار گیرد.

نماینده مردم نائین در مجلس خبر داد؛امام جمعه نایین:

مدیریت رها شده پساب در نائین طی ۲۰ سال گذشته

رییس آتش نشانی شهرستان مبارکه:

پنج کوهنورد سالمند 
گمشده پیدا شدند

فرماندار شاهین شهر خبر داد؛

 خسارت ۲۰ میلیارد تومانی آتش سوزی
به کارخانه جمیل نخ

انجمن کتابخانه های عمومی بخش زواره تشکیل جلسه داد:

 برگزاری نمایشگاه آشنایی با تکنولوژی های نوین
حوزه کتاب و کتابخوانی

اینفوگرافیک

با  عصمت شریفی: عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
تاکید بر عملیاتی شدن پایان نامه های دانشجویان تصریح کرد: ارزش آفرینی در 

صنعت از مسیر دانشگاه محقق می شود.
به گزارش خبرنگار ما مرتضی یزدخواستی در آیین اختتامیه هفته پژوهش وحد 
لنجان که در تاالر اجتماعات این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه ارزش آفرینی 
در صنعت از مسیر دانشگاه محقق می شود تاکید کرد: یکی از مهمترین دغدغه 
دانشجویان انتخاب موضوع پایان نامه و انجام آن به شیوه مطلوب است تا بتوانند 
نتایج پژوهش خود را متناسب با موضوع، در بخش های مختلف جامعه به کار 

بگیرند.
مرتضی یزدخواستی نیز عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
ادامه داد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولیدکننده فوالد در کشور از دیرباز 
تاکنون به مبحث ارتباط صنعت و دانشگاه توجه ویژه ای داشته که مصادیق عملی 
آن انعقاد تفاهم نامه های متعدد با دانشگاه های مطرح کشور ازجمله دانشگاه ازاد 

اسامی در جهت تزریق دانش روز به صنعت می باشد.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: تولید ریل در این شرکت 
در کنار ابعاد ملی و بین المللی فضایی بسیار خوبی است تا پژوهشگران بتوانند 
چنین  این  نیز  آهن  و ذوب  دهند  انجام  زمینه  این  در  کاربردی  پژوهش های 

رویکردهایی استقبال می کند.
یزدخواستی با تاکید بر مبحث مدیریت ریسک اظهار کرد: مدیریت ریسک، 
و  است  کنترل  و  ارزیابی  شامل  سیستماتیک  مدیریتی  فرایند  یک  بیانگر 
متاسفانه امروزه در کشور مغفول مانده ولی خوشبختانه دانشگاه آزاد اسامی 
لنجان با سازمان دهی، برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل های موجود در اینمورد 

دستاوردهای خوبی داشته است.
وی همچنین گزارشی از فرایند تولید ریل در ذوب آهن اصفهان و نقش حیاتی 

آن در توسعه صنعت فوالد ارائه کرد.
امام جمعه شهر سده لنجان اظهار کرد: جوانان ایرانی، توانمندی ها و پتانسیل های 
فراوانی دارند و نیاز است مسئولین به این سرمایه های ارزشمند اعتماد نموده و 

شرایط الزم ر ابرای به منصه ظهور رساندن ایده های این عزیزان فراهم نمایند.
حجت االسام مهدی صادقی افزود: شهرستان لنجان با صنایع مختلف همجوار 
است و این فرصتی است تا دانشجویان بتوانند پایان نامه های خود را به صورت 
عملیاتی در چنین محیط هایی انجام دهند و از محل تعامل صنعت و دانشگاه 

ارزش آفرینی در بخش های مختلف ایجاد شود.
سید مسعود داودی نیز با اشاره به دستاوردهای دانشگاه آزاد اسامی تصریح 
کرد: دانشگاه آزاد اسامی با گذشت بیش از ۴۰ سال از تأسیس آن، یکی از 
مولودهای انقاب اسامی ایران به شمار می رود و سند تحول آن در مهرماه 
سال جاری نیز رونمایی شد تا بتواند موثرتر از گذشته در کلیه عرصه ها فعالیت 

داشته باشد.
رییس دانشگاه آزاد اسامی واحد لنجان افزود: از هفته پژوهش سال گذشته تا 
امسال، اساتید این واحد دانشگاهی در زمینه انتشار مقاالت ISI و علمی پژوهشی 
عملکرد بسیار خوبی داشتند و در سال جاری نیز برنامه ریزی های خوبی صورت 

گرفته است.
 داودی تصریح کرد: دو سال گذشته تفاهم نامه خوبی را با حضور دکتر طهرانچی 
ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسامی با ذوب آهن اصفهان منتعقدکردیم که نتایج 
خوبی را برای این شرکت سهامی و همچنین دانشگاه به همراه داشته و هم اکنون 

نیز طرح ها و پروژه های بسیاری را در دست اقدام داریم.
سید مسعود داودی در این آیین گزارشی از فعالیت های دانشگاه آزاد اسامی 

واحد لنجان در زمینه های مختلف ارائه کرد.
شایان ذکر است آیین اختتامیه هفته پژوهش با حضور حجت االسام صادقی 
امام جمعه شهر سده، سید مسعود داودی رییس دانشگاه آزاد اسامی لنجان، 
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان، مدیر آموزش و 
پرورش زرین شهر و تنی چند از مسئولین شهرستان لنجان، اساتید و پژوهشگران 
در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار و در پایان این آیین، از پژوهشگران 

و مسئولینی که به نحوی در انجام پروژه های پژوهشی نقش داشتند تقدیر شد.

در آیین اختتامیه هفته پژوهش واحد لنجان مطرح شد:

تحقق ارزش آفرینی در صنعت از 
مسیر دانشگاه می گذرد

گفت:  اردستان  محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس 
شکارچیان متخلف میش وحشی در ارتفاعات این شهرستان 

به پرداخت ۷۵ میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
حسین شواخی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مأموران 
در  اردستان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
زیستگاه های آزاد شهرستان یک گروه سه نفره از متخلفان 
شکار غیرمجاز را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس میش 
وحشی کرده بودند، دستگیر کردند. وی با بیان اینکه دو نفر 
از این متخلفان سابقه محکومیت به دلیل شکار غیرمجاز در 
محاکم قضایی در پرونده خود داشتند، افزود: در بازرسی از 
خودرو شکارچیان یک قبضه ساح گلوله زنی کالیبر ۲۷۰، 
دو دستگاه دوربین چشمی و الشه یک رأس میش وحشی 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  شد.  ضبط  و  کشف 
عالی  شورای  مصوبه  براساس  کرد:  خاطرنشان  اردستان 
جانوران  گونه های  تعیین  به  راجع  محیط زیست  حفاظت 
وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه بندی آنها گونه 
و حفاظت  طبقه بندی گونه های حمایت  در  میش وحشی 
شده قرار می گیرد و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه 
ضرر و زیان مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال است که متخلفان باید 

پرداخت کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان:

 شکارچیان میش وحشی
به پرداخت ۷۵ میلیون تومان 

جریمه محکوم شدند



 In the recent years, espe-
cially after the re-imposition 
of U.S. sanctions, Iran has 
seriously pursued strength-
ening and developing knowl-
edge-based, research and 
technology activities in all 
sectors, with the aim of em-
powering domestic produc-
tion and nullifying the sanc-
tions.
One of the sectors with very 
outstanding performance in 
this due is the oil industry, 
as many measures and en-
deavors in this regard has 
already led to a high amount 
of self-reliance in all parts of 
this sector, including oil, gas, 
petrochemicals, digging, dis-
tributing, etc.
A recent measure in this field 
was the four memorandums 
of understanding (MOUs) Ira-
nian Oil Industry Innovation 
and Technology Park signed 
last week with the country’s 
knowledge-based companies 
to cooperate in a variety of 
areas.
The MOUs covered cooper-

ation in areas like providing 
capital for innovative com-
panies and market develop-
ment, using the infrastructure 
of Iran’s National Tech Market 
network in creating and de-
veloping the oil industry tech-
nology market, supporting 
and empowering businesses 
to meet the needs of the pet-
rochemical industry, and arti-
ficial intelligence, as well as 
Internet of Things (IoT).
The mentioned MOUs were 
signed with Iran National In-
novation Fund (INIF), Pardis 
Technology Park, Persian 
Gulf Petrochemical Indus-
tries Company (PGSIC), and 
Parsian Data Processing 
Group Company, in a cere-
mony attended by senior of-
ficials including Oil Minister 
Javad Oji, and Vice President 
for Science and Technology 
Sourena Sattari, in addition to 
Science, Research and Tech-
nology Minister Mohammad 
Ali Zolfigol.
Also in mid-November, Oil 
Ministry had signed an MOU 

with the Vice-Presidency for 
Science and Technology to 
cooperate in establishing 
new technology parks and 
development of a network for 
technological collaboration 
between the two entities.
The MOU, signed by Oji and 
Sattari at the place of Oil Min-
istry, is aimed at developing 
the oil industry’s innovation 
and technology bases and 
expanding the capacity of 
knowledge-based companies 
and start-ups active in the oil 
and gas industry.
Investment and financial 
support of the start-ups and 
knowledge-based companies 
in order to encourage them 
to meet the technological 
needs of the oil industry are 
also among the goals of the 
mentioned MOU.
Under the framework of the 
MOU, the Vice Presidency 
for Science and Technology 
is also going to define spe-
cial incentives for supporting 
knowledge-based and crea-
tive companies in various ar-
eas including the registration 
of domestic and international 
patents, domestic and inter-
national trademarks, regulat-
ing national and international 
standards, approvals, and 
certificates, and insurance 
of technological products, 
as well as participating in 
domestic and international 
exhibitions.
In Addition, in mid-July, 
Iran’s Research Institute of 
Petroleum Industry signed 
two deals with domestic 

knowledge-based companies 
for commercial production of 
newly indigenized oil equip-
ment.
Many research projects are 
also underway in the oil sec-
tor, and the number is notice-
ably increasing, for example 
National Iranian South Oil 
Company (NISOC) has tripled 
the number of its research 
projects in the current year, 
as compared to the last year.
The oil minister, has recently 
said that the new plan of the 
ministry for the development 
of oil and gas fields will be 
well-centered, and empha-
sized: “We believe that more 
than 700 of these wells can 
be brought to high efficiency 
and productivity in less time 
by using the power of knowl-
edge-based entities.”
And Managing Director of 
National Iranian Oil company 
(NIOC) Mohsen Khojasteh 
Mehr has said, “If we want to 
turn existing resources into 
wealth, we must use science 
and technology.”
Although all these efforts and 
approaches are admirable, 
the final goal of research and 
technology in the oil sector is 
to end selling raw materials 
(crude oil and natural gas), 
and producing and exporting 
final products instead, which 
has not been still material-
ized.
As announced last week by 
Science, Research and Tech-
nology Minister Moham-
mad-Ali Zolfigol, Oil Ministry 
has contracts worth over 10 

trillion rials (about $34.482 
million) with the universities 
of Science Ministry and has 
entrusted them with more 
than 40 large national pro-
jects.
He said, “Selling raw materi-
als is not appropriate in the 
national movement program, 
the country that sells raw 
materials has not invested 
properly in science and tech-
nology.”
The minister also reiterated 
boosting value added through 
science and technology.
Oil minister has also lament-
ed that about 50 percent of 
export is in the form of raw 
or semi-raw materials, which 
is a great weakness for the 
country, and emphasized the 
necessity of benefitting from 
the knowledge-based entities 
to tackle this weakness.
And Sattari has recently stat-
ed that the entry of oil indus-
try into the field of research is 
a unique event.
Noting that great progress 
has been made in Assaluyeh 
(petrochemical hub in the 
southwest of Iran) in the last 
20 years, he said: “Consid-
erable investments are being 
made in the field of research, 
but we have not been able to 
achieve product production 
as much, and this is a prob-
lem and a challenge.”
The official again highlighted 
the entry of oil industry into 
the research field, and appre-
ciated the endeavors of oil 
sector under the sanctions 
condition.

Research, technology highlighted in oil industry

UK supports refu-
gee programs in 
Iran

UNHCR, the UN Refugee Agen-
cy, has said it welcomes the 
United Kingdom’s donation of 
GBP 2 million (equivalent to 
some $2.7 million) to protect 
and assist Afghans fleeing to 
Iran seeking safety.
The United Kingdom’s contri-
bution will go towards procur-
ing basic food items and tents, 
blankets, and jerrycans, to be 
distributed to new arrivals, al-
lowing them to meet their basic 
needs in dignity.
“As the situation in Afghanistan 
remains volatile and while Af-
ghans continuing to cross into 
Iran to seek asylum, UNHCR is 
maintaining a heightened state 
of preparedness. The United 
Kingdom’s contribution will 
be crucial in pre-positioning 
life-saving items in border ar-
eas, ensuring newly arriving 
asylum-seekers get emergency 
assistance,” said Ivo Freijsen, 
the UNHCR Representative in 
Iran.
“We are pleased to help Iran 
support the large numbers 
of Afghan refugees who are 
choosing to leave Afghanistan. 
This contribution enables the 
dispatch of essential supplies 
to the Iran-Afghan border to 
support these refugees. The 
UK stands with the people 
of Afghanistan and regional 
partners in pursuit of a stable, 
peaceful future for the country” 
said Simon Shercliff, Ambas-
sador of the United Kingdom 
to Iran.
According to preliminary es-
timates by the Government of 
Iran, up to 500,000 Afghans 
have fled to Iran this year, with 
UNHCR having so far been able 
to speak to some 2,000 heads 
of households who told us they 
desperately need shelter and 
food assistance.
This contribution demonstrates 
the United Kingdom’s efforts to 
fulfill the spirit of responsibili-
ty-sharing, international coop-
eration, and solidarity outlined 
in the Global Compact on Ref-
ugees (GCR) and spearheaded 
by the Core Group for the Sup-
port Platform for the Solutions 
Strategy for Afghan Refugees 
(SSAR), of which the UK is a 
prominent member. This in-
ternational agreement aims to 
ensure that refugee-hosting 
countries get the support they 
need from the international 
community, recognizing that a 
sustainable solution to refugee 
situations cannot be achieved 
without international coopera-
tion.
The Afghan displacement sit-
uation is the most protracted 
and third largest in the world. 
Even prior to the recent events 
in Afghanistan driving renewed 
displacement, Iran was already 
hosting some 3.5 million Af-
ghans and providing them with 
education and health services. 
The situation in Afghanistan 
remains volatile and sustained 
international support for UN-
HCR’s programs will be needed 
in 2022 and beyond – both to 
ensure adequate emergency 
support for new arrivals and 
continue helping Afghan per-
sons of concern who were al-
ready in Iran.
Previously, it was announced 
that Italy and Finland each 
contributed €1.5 million to the 
UNHCR to support Afghans re-
siding in Iran.

ICCIMA Energy 
Committee holds 
meeting to discuss 
consumption issues
The Head of the Association of 
Air Transport and Tourist Agen-
cies of Iran believes that new-
ly-declared travel restrictions 
have caused many problems 
for the ones who are arranged 
to visit Iran.  
Following the new travel laws 
announced a few days ago 
and the ban on foreign tourists 
entering Iran, some foreign 
travelers stayed outside Iran’s 
borders and failed to enter the 
country, ISNA quoted Horma-
tollah Rafiei as saying on Sat-
urday. 
Due to the outbreak of the Omi-
cron COVID-19 variant, Irani-
an authorities have prohibited 
the direct and indirect entry of 
passengers from eight African 
countries and four European 
ones for 15 days, while the 
entry of the nationals of other 
countries is only allowed for 
those with business, student, 
work, and medical visas. 
Several tourists were kept be-
hind Iran’s borders after this 
decree was issued and imple-
mented so suddenly, Rafiei said. 
“None of the tourist-friendly 
countries have implemented 
such restrictions and bans,” he 
said, calling the new regulations 
and instructions ‘unprofession-
al’ and ‘wrong’.
“While we support the ban on 
the entry of citizens of the few 
African countries that were 
sources of the new variant of 
the coronavirus, we object to 
the suspension of tourist visas 
for all foreign nationals.”
The travel and tourism industry 
has not been a major cause of 
the outbreak of the coronavirus, 
especially when it is done legally 
and in a controlled manner, he 
noted.  The decision is wrong 
and will cause damage to the 
country once again as well as 
create distrust towards Iran on 
the global tourism market, he 
lamented.  Some experts, how-
ever, believe that preventing the 
spread of new variants of the 
virus and maintaining public 
health are preferable to the ben-
efits of tourism.
To control and slow down the 
spread of the new variant of the 
coronavirus, tourists from Bot-
swana, Swatini, South Africa, 
Zimbabwe, Malawi, Mozam-
bique, Lesotho, and Namibia as 
well as England, France, Nor-
way, and Denmark are banned 
from entering the country, ISNA 
reported on Thursday. 
However, activists for Iranian 
tourism urged the three min-
istries of interior, tourism, and 
foreign affairs to facilitate travel 
to Iran for foreign tourists from 
the mentioned countries who 
have obtained tourist visas and 
are en route to Iran or about 
to visit it. Moreover, direct and 
indirect entry of the nationals of 
other countries is only allowed 
for those with business, stu-
dent, work, and medical visas 
who present valid vaccination 
cards and follow protocols 
approved by the Ministry of 
Health. A health certificate with 
a negative coronavirus PCR test 
result, issued at most 72 hours 
before arrival, is also required 
for travelers. The new regula-
tions and restrictions on travel 
to Iran have been put into place 
just two months after the visas 
were issued for foreign visitors 
after almost 19 months of sus-
pension.
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 Loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 15.2 per-
cent during the first nine months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21), as com-
pared to the same period in the pre-
vious year.
As announced in a report by Ports 
and Maritime Organization (PMO), 
loading and unloading of goods in 
the country’s ports reached 109.09 
million tons in the mentioned peri-
od, while the figure stood at 94.72 
million tons in the past year’s same 
time span.
During the said seven months, un-
loading and loading operations in 
the container sector reached 17.19 
million tons, for dry bulk the figure 
stood at 35.01 million tons, in liq-
uid bulk the figure was 3.05 million 
tons, while for general cargo (gen-
eral and miscellaneous goods) it 
was 15.25 million tons, and for the 
petroleum products loading and 
unloading volume amounted to 
38.59 million tons, the PMO report 
said.
The report noted that the loading 
and unloading operations in the 
container sector rose by 11.5 per-
cent in the mentioned period com-

pared to the last year’s same time 
span, while in the dry bulk sector 
the figure grew by 16 percent, in 
the liquid bulk sector increased by 
21 percent, in the general cargo 
sector the growth was 10.7 per-
cent, and the petroleum sector also 
experienced a growth of 17.1 per-
cent compared to the same period 
last year.
While Iran is combating the U.S. 
unilateral sanctions on its econo-
my, the country’s ports as the major 
gates of exports and imports play 
some significant role in this battle. 
This role makes all-out support to 
ports and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more 
development of the ports and also 
take some measures to encourage 
investment making in ports, in ad-
dition, to facilitate loading and un-
loading of goods, especially basic 
commodities, there.
It is worth mentioning that PMO 
has defined a high number of pro-
jects to develop and improve the 
country’s ports, as the country 
aims to double the capacity of its 
ports in a course of five years.
According to the Ports and Mari-
time Organization, the capacity of 
the country’s ports has increased 
from 180 million tons in the Irani-
an calendar year 1392 (ended in 
March 2014) to 250 million tons in 
the previous calendar year.
The total capacity of the country’s 
ports is expected to reach 280 mil-
lion tons by the end of the current 
fiscal year (late March 2022).

Loading, unloading of goods in ports 
up over 15% in 9 months yr/yr

The government has applied several 
new changes in the national budget bill 
for the next Iranian calendar year (be-
gins on March 21, 2022) which accord-
ing to experts and analysts will ensure 
the stock market’s stability and growth 
in the coming years, IRNA reported. 
Reducing taxes on production units ac-
tive in the stock market, strengthening 
the Capital Market Development and 
Stabilization Fund, eliminating subsi-
dized foreign currency allocations, and 
stabilizing the ownership interest of 
the mines are some of the measures 
considered in the budget bill to support 
the capital market. Allocating a 20-per-
cent tax on legal entities is considered 
in next year’s budget bill which is less 
than the previous years. Reducing the 
taxes imposed on production units will 
make them more profitable and there-
fore their performance in the stock 
market will improve.
Also, the direct taxes collected from 
production nits is expected to be inject-
ed into the Capital Market Development 
and Stabilization Fund in order to be 
used to improve and develop the mar-
ket.  Based on the next year’s budget 
bill, no subsidized foreign currency 
will be allocated to special entities to 
import certain goods. Experts and an-
alysts believe that this decision is going 
to have a very positive impact on the 
stock market since it will prevent rent 
and unrealistic pricing.
The draft of the national budget bill 
also indicates that the government will 
be less reliant on the stock market to 
compensate deficits and fund various 
development projects which is anoth-
er positive aspect of the mentioned 
bill since the stock market will be less 

affected by the politics and will follow 
a normal trend created by supply and 
demand.
Earlier this month, Market Analyst Pey-
man Hadadi had said that the national 
budget bill for the next Iranian calendar 
year indicates that the government has 
a more positive view of the market for 
the upcoming year.
According to Hadadi, the allocation of a 
separate budget for the Capital Market 
Development and Stabilization Fund 
shows that the government is taking 
the necessary measures to provide 
stronger support for the market and to 
ensure its growth in the future. “The al-
location of a budget line for the Capital 
Market Development and Stabilization 
Fund is considered one of the most im-
portant points of the [Iranian calendar 
year] 1401 budget bill,” Hadadi said.
The expert also pointed to the imposi-
tion of tax on rival markets including 
the housing market as another impor-
tant and influential change in the next 
budget bill and said: “Taxation of luxury 
cars and expensive housing, along with 
taxation of bank deposits of legal enti-
ties, is also one of the important issues 
that should be appreciated about the 
budget bill.”
He also mentioned the elimination of 
subsidized foreign currency allocations 
and noted that this would create huge 
changes in the market and will be the 
starting point for some positive pro-
gress in some industries active in the 
market.
The elimination of subsidies on foreign 
currency is not only beneficial for the 
country’s macro-economy but also has 
a positive effect on the capital market 
transactions, the analyst said.

Positive changes in budget bill to 
ensure stock market growth



 The occurrence of wildfire in natural 
areas has declined by 49 percent since 
the beginning of the current [Iranian 
calendar] year (March 21) compared 
to the same period last year, deputy 
commander of the protection unit of 
the Forests, Rangelands, and Water-
shed Management Organization, has 
said.
This year, with the implementation of 
protective measures and increasing 
public participation and equipping 
protection units, the burnt areas in 
natural resources have decreased by 
46 percent compared to the previous 
year, IRNA quoted Ali Mohammadi 
Moghaddam as saying on Saturday.
The highest rate of wildfires occurs in 
forests and woodlands, he highlighted.
During this period, over 3,000 vehi-
cles carrying smuggled wood and coal 

have been confiscated; and 4,500 land 
grabbers in natural resources were ar-
rested, he lamented. Currently, 5,000 
rangers are active to protect natural 
resources, however, one protection 
force is needed for every 2,000 hec-
tares of forest and one protection force 
for every 10,000 hectares of pasture, 
which has not been achieved in the 
country due to lack of manpower.
According to Mohammadi Moghadd-
am, there are currently 135 million 
hectares of forests and pastures in 
the country, with one ranger per 6,000 
hectares of forest, and one ranger per 
30,000 hectares of pastures.
Due to the hot season and the increas-
ing risk of wildfires, fire prevention 
procedures will be prepared and an-
nounced to all the provinces, Jamshid 
Mohabbat Khani, commander of the 

protection unit of the Department of 
Environment (DOE), said in April.
Rainfall this year was lower than in 
previous years, so wildfires start 
sooner so that the most important and 
effective way to reduce wildfires is to 
inform the public and raise awareness, 
he highlighted.
Mohabbat Khani pointing out that 
wildfires are mostly caused by un-
intentional human error, said that 
over 90 percent of wildfires are ig-
nited by humans unintentionally 
while setting fires in nature, smok-
ing, and releasing plastic and glass  
containers.
Every fire causes a lot of damage to 
the environment and ecosystem; It is 
not only the plants that are destroyed 
but also the living organisms that are 
trapped in the fire, he lamented.

While the country received 40.3 mm 
of rain during the autumn (Septem-
ber 23-December 21), it experienced 
a 34.5 percent decrease compared to 
the long-term average of 61.6 mm.
The Meteorological Organization has 
reported that the precipitation rate 
during autumn was not very favorable, 
being considered one of the driest sea-
sons in the past 50 years.
The amount of rainfall that poured over 
the country in the past month (Novem-
ber 20–December 21) was 17.9 mm, 
which shows a decrease of 44.2 per-
cent compared to the long-run average 
of 32 mm, according to the national 
center for drought and crisis manage-
ment.
More drought predicted over next 5 
years
According to the World Meteorological 
Organization’s multiannual forecast, 
in the next five years, Iran’s average 
rainfall will decline by 75 percent, and 
the temperature rises by 50-75 percent 
compared to the long-term average.

Accordingly, the adoption of national 
policies to adapt to low rainfall and 
reduce the consequences of drought 
is inevitable, and the Seventh Develop-
ment Plan should be prepared on the 
basis of drought and climate change, 
Vazifeh said in May.
A large part of the country has been 
hit by severe drought during the past 
12 months. Forecasts indicate that we 
will not have significant rainfall in the 
remaining months of the current water 
year, so that, we face severe to very 
severe drought in most parts of the 
country, he stated.
What would be the consequences
Climate change is a fact that cannot 
be run over, whether the temperature 
raises over 2 or 6°C, natural incidents 
such as flooding, droughts, and severe 
storms are among the main conse-
quences of climate change.
Moreover, water and food shortages, 
water-borne illnesses, cold or heat-re-
lated deaths will come up as the results 
of temperature variations. In tropical 

areas also the risk of floods will raise.
Heavy rain and other extreme weath-
er events will become more frequent, 
which can lead to floods along with 
decreasing water quality, but also de-
creasing availability of water resources 
in some regions.
Climate change will also bring extreme 
wet and dry seasons, which mainly 
causes rainfall fluctuations and water 
scarcity. While there have been pro-
longed droughts nationwide in past 
recent years leaving people scrambling 
for water.
So, nations must take steps to reduce 
greenhouse gas emissions in the fu-
ture, preventing the emissions peak, 
otherwise, they might not be able to 
breathe on the planet in the future, or 
migrate to other places if found.
The study may also come efficient 
when it comes to making the people 
aware of climate change impact in their 
own city, within their lifetime, to avoid 
experiencing an entirely new climate 
that is beyond human experience.

There are 1,300 species of animals 
in the country, 130 of which are 
endangered and threatened, Has-
san Akbari, deputy head of natural 
environment and biodiversity of the 
Department of Environment (DOE), 
has said.
Asiatic cheetahs, great bustard, Si-
berian crane, Persian onager, and 
some reptiles and amphibians are 
among the endangered and threat-
ened species, he said.
Significant smuggling and habitat 
destruction are the main threats to 
the species, and promoting a culture 
of kindness to the environment and 
strengthening social participation is 
one of the most important and effec-
tive strategies in protecting the envi-
ronment, he further explained.

The availability of large quantities 
of weapons and ammunition to the 
poachers is another risk factor for 
wildlife populations, Akbari added.
“Four types of areas, amounting 
to 309, have been designated for 
preservation and protection, includ-
ing, national parks, wildlife refuges, 
protected areas, and natural national 
monuments. Currently, the super-
vised areas reached about 18.5 mil-
lion hectares.
The strategy and priority of the DOE 
are to protect endangered species 
through preservation of natural hab-
itats, but in some cases, it is neces-
sary to pursue species reproduction 
in captivity or by species displace-
ment,” he noted.
Some species of reptiles and am-

phibians, became extinct due to the 
lack of sufficient information about 
this species, he further lamented, 
IRNA reported on Saturday.
“Many articles have been published 
about the country’s biodiversity, 
which is scattered and attempts are 
being made to compile and use these 
researches by creating a database.
So, a database has been launched 
in the field of environmental re-
search in order to improve the qual-
ity of nature protection,” he also  
stated.
Biological diversity protection
Iran has a high diversity of species 
due to geographical conditions, cli-
matic diversity, huge water resourc-
es of the Caspian Sea in the north 
and the Persian Gulf, and the Sea of 

Oman in the south.
According to the latest studies, 
about 1,300 species of vertebrates, 
including mammals, birds, reptiles, 
amphibians, and aquatic fish, about 
30,000 species of invertebrates, and 
8,000 species of plants have been 
identified in the country.
Unfortunately, over the past two dec-
ades, human activities have led to 
alarming degradation of ecosystems, 
deletion of genes, species, and bio-
logical capabilities; Human threats 
to biodiversity have accelerated the 
most over the past 50 years over the 
entire history of human life.
According to the United Nations, 
three-quarters of the Earth’s envi-
ronment and about 66 percent of 
the marine environment have been 
altered by human activities, and the 
latest report by the Intergovern-
mental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES) states that more than one 
million species of animals and plants 
are in danger of extinction.
Therefore, any planning and action 
in the direction of optimal and prin-
cipled management of biodiversity 
protection in the country, interac-
tion and continuous cooperation of 
responsible bodies, and benefiting 
from international opportunities and 
their financial and professional re-
sources can play a very important 
and key role in maintaining biolog-
ical diversity alongside sustainable 
development.
We hope that with the common de-
termination of officials and policy-
makers, the people, the media, and 
environmental activists, will preserve 
and protect this valuable asset for fu-
ture generations.

Iran FM congratu-
lates Christians on 
Nativity
 Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has issued 
a message congratulating all 
Christians around the world on 
the anniversary of the birth of Je-
sus Christ and Christmas.
“The Angels said, “O Mary, God 
gives you good tidings of a 
word from Him. His name is the 
Messiah, Jesus, son of Mary, 
well-esteemed in this world and 
the next, and one of the near-
est,” Amir Abdollahian said in 
the message, referring to Verse 
45 of Ale-Imran Sura of the Holy 
Koran. 
He added, “I congratulate [all 
Christians], especially my decent 
and patriotic fellow countrymen, 
on the anniversary of the birth of 
Jesus Christ, a prophet of peace 
and reconciliation, and the flag-
bearer of kindness and altruism, 
and on Christmas, which is a 
period of festivity for Christians 
all around the world, especially 
my decent and patriotic Christian 
fellow countrymen.”
He concluded, “Under the cur-
rent tough circumstances em-
anating from the coronavirus 
pandemic, all mankind is, more 
than ever, in need of friendship 
and the realization of spiritual 
messages of divine prophets. We 
hope for peaceful coexistence 
among followers of divine faiths, 
and the elimination of tyranny, 
oppression, and injustice. I wish 
all people around the world, par-
ticularly followers of Christianity, 
a year full of health, happiness, 
and prosperity.”
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh also 
wished a happy Christmas to all 
those celebrating it around the 
world.  “As many around the 
world, incl. our Christian com-
patriots (on a bit different date), 
celebrate birth of Jesus (pbuh), 
I wish a merry Christmas for all 
who observe it. May the new year 
bring peace, health & prosperity,” 
the spokesman said on Twitter. 
He also published a photo of an 
Iranian monastery designated as 
World Heritage Site by UNESCO. 
Iranian President Ayatollah 
Seyed Ebrahim Raisi also issued 
a message addressed to Pope 
Francis. “I am delighted to offer 
my sincerest congratulations to 
Your Holiness and all Christians 
around the world on the birthday 
of Jesus Christ, the Prophet of 
Peace and Kindness, as well as 
the start of year 2022,” Ayatollah 
Raisi said in the message.
He noted, “The birthday of Jesus 
Christ is the manifestation of the 
will and power of God, and the 
spiritual position of Saint Mary 
shows the greatness of the sta-
tus of women in the ontology of 
the divine religions; ‘And remem-
ber when the angels said, ‘O 
Mary! Surely Allah has selected 
you, purified you, and chosen 
you over all women of the world.’ 
Celebrating this blessed birthday 
is an opportunity to honour Saint 
Mary (PBUH), and to recall the 
moral qualities of the model of 
altruism and the herald of the 
salvation of the oppressed, Je-
sus Christ in standing against 
the tyranny of the oppressors 
and giving them hope for a better 
future.”
The Iranian president concluded, 
“I thank you for your efforts to 
bring closer the hearts and views 
of the followers of the Abraham-
ic religions, and I pray to God 
Almighty for your health and 
success, and the happiness and 
pride of all the servants of God 
and all human beings.”

130 wildlife species in danger of extinction in Iran

TEDPIX gains 26,000 points on Saturday
TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), rose 26,511 points to 1.385 
million on Saturday (the first day of Iranian 
calendar week). Over 6.804 billion securities 
worth 42.714 trillion rials (about $155.32 mil-
lion) were traded at the TSE. The first market’s 
index rose 23,823 points, and the second 
market’s index gained 39,556 points. TEDPIX 
rose 66,000 points (5.1 percent) to 1.359 mil-
lion in the past Iranian calendar week (ended 
on Friday). During the past week, the indices 

of Mobarakeh Steel Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, Social Security In-
vestment Company, National Copper Compa-
ny, and Barekat Pharmaceutical Group were 
the most widely followed ones. On December 
18, Head of Iran’s Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund Amir-Mehdi Sa-
baei has said the National Development Fund 
of Iran (NDF) is going to deposit 120 trillion 
rials (about $510 million) into the fund to sup-
port the stock market.
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Disabled children 
join able-bodied 
in Tehran music 

festival
A number of children with Down’s 
syndrome, autism and blind-
ness came together on Friday at 
Tehran’s Shafaq Cultural Center 
to compete with a group of 
able-bodied children in a music 
festival. 
Eight autistic children, two chil-
dren with Down’s syndrome and 
four visually-impaired children 
and 13 other children participated 
in the festival organized by Ailin 
Agahi, a social activist who has 
established the Downtism Café, 
which is managed by a number of 
young persons with autism and 
Down’s syndrome.
“This is the first time in Iran a 
group of disabled children with 
their able-bodied counterparts 
entered a musical competition,” 
Agahi said.  The festival was 
organized to demonstrate that 
children with such challenges as 
autism can compete with other 
people in all activities,” she add-
ed. She also noted that the festi-
val was intended to raise people’s 
awareness of the challenges fac-
ing the disabled. “If they change 
their views of people with autism 
and Down’s syndrome, this can 
help a person have a happier life 
in society,” she added. Jury mem-
ber Majid Behbahani, who is also 
the director of the Honare Parseh 
Musical Education Center in Teh-
ran, said, “I have a long career 
in musical education, so I know 
that teaching music to people 
with disabilities is really a labor 
of love.”  

Wildfire in natural areas decreases by 49%

Long-term rainfall down by 34% in autumn
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The director of the Iranian Industry, 
Mining, and Trade Ministry’s pro-
gram for reviving and developing 
small mines has said that 392 idle 
mines have been revived across the 
country during the first nine months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21).
According to Reza Azimi, the to-
tal number of revived mines has 
reached 791 since the launch of the 
program in late March 2019 until 
December 21, 2021, IRNA reported.
From the beginning of this year 
to the end of the Iranian calendar 
month of Azar (December 21), clin-
ical operations were conducted on 
415 mines in collaboration with pro-
vincial working groups, and neces-
sary measures were taken which in-
clude the removal of administrative 
barriers, providing investment, and 
resolving local conflicts, Azimi said.
According to the official, reviving 
the mentioned mines have created 
potential jobs for 3,104 people and 
the production capacity of the mines 
has also increased by 18,000 tons.
“During the first 9 months of this 
year, more than 7,100 mineral ar-
eas have been monitored and as-
sessed in 21 provinces,” the official 
stressed.
Concluding 37 memorandums of 
understanding (MOU) for invest-
ment, and scientific-research coop-
eration with knowledge-based com-
panies, as well as the introduction of 
124 projects to Mining Investment 
Insurance Corporation for receiv-
ing facilities, and the support and 
coaching of knowledge-based com-
panies and startups have also been 
among the measures taken under 
the framework of the mentioned 
program, according to Azimi.

The official noted that the reviving 
of the mentioned 791 mines has 
increased the country’s total annual 
mineral production capacity by 29 
million tons.
Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Or-
ganization (IMIDRO) is in charge of 
implementing the reviving program.
IMIDRO is conducting the program 
with the aim of providing feedstock 
for mineral industries, increasing 
production and completing the min-
ing industry’s product chain, and 
developing and creating sustainable 
employment since the beginning 
of the Iranian calendar year 1398 
(March 21, 2019).
Following this program, so far var-
ious small-scale mines including 
chromite, manganese, hematite, 
and dolomite, iron ore, copper, and 
construction stone mines have been 
surveyed by monitoring and diag-
nosing the problems of the mines 
and providing solutions for resolv-
ing their issues. Over the past few 
years with new resilient economy 
strategies coming into play, the min-
ing sector has become a major point 
of focus for the Iranian government 
and various organizations and bod-
ies active in this sector have been 
tasked to implement new programs 
for boosting this sector.
As a major state-owned holding 
company active in the mining sec-
tor in the country, IMIDRO has been 
playing a significant part in the men-
tioned planning.
The organization has been imple-
menting several new programs in all 
the main fields of the mining indus-
try including exploration, machinery 
development, extraction and also 
reviving the country’s idle mines.

Govt., Tehran private sector dis-
cuss agricultural issues
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ما در استان به یک 
دوراهی مصرف سوخت 

مازوت و یا تعطیلی 
صنایع و نیروگاه ها و به 
دنبال آن قطعی برق در 
زمستان برمی خوریم. 

امیدواریم به این انتخاب 
سخت نرسیم، اما 

موضوع کنترل آلودگی 
هوا اکنون بیشتر مورد 
تأکید مدیریت استان 

است و شاید حتی 
مجبور شویم یک سری 

خاموشی در زمستان 
داشته باشیم، اما تالش 
می کنیم که استفاده از 
سوخت مازوت به مدار 

تولید صنایع استان 
برنگردد.

دو راهی بر سر مصرف مازوت یا تن دادن 
به قطعی برق احتمالی اســت که حاال 
جدی تر مطرح شــده اســت احتمالی 
محیط زیست بارها اعالم کرده به هیچ 
عنوان اجازه اســتفاده از مــازوت را به 
نیــروگاه اصفهان نداده اســت اما حاال 
مســوالن اســتانی اعالم کرده اند در 
صورت افزایش مصــرف گاز در بخش 
خانگی چاره ای به جز قطــع گاز برای 
صنایع و در نهایت اســتفاده از مازوت 
برای تولید برق را نخواهند داشت د. در 
اصفهان نفت کوره یا همان مازوت یکی از 
اصلی ترین متهمان شدت یافتن آلودگی 
در روزهای پاییز است زمانیکه مصرف 
گاز در کشــور اوج می گیرد و صنایع و 
نیروگاه ها با کمبود سوخت برای تولید 
برق روبرو هستند مازوت گزینه به صرفه 
و در دسترسی به نظر می رسد. مدیران 
صنعت برق بارها اعالم کرده اند ســهم 
ســوخت مازوت از آلودگی هوا بسیار 
کمتر از سایر فاکتورها مانند صنایع فلزی 
و خوردویی است با این وجود کوره های 
مازوت ســوز در اصفهان بیش از هشت 
سال است که پلمپ باقی مانده است اما 
قرار گیری در /استانه بحران خاموشی 
شــاید این کوره ها را بار دگیر روشــن 
نماید. آنگونه که معــاون امور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: اگر مردم در 
مصرف گاز صرفه جویــی نکنند، ما در 
استان به یک دوراهی مصرف سوخت 
مازوت و یا تعطیلی صنایع و نیروگاه ها 
و به دنبال آن قطعی برق در زمســتان 
برمی خوریم. مهران زینلیــان، درباره 
افزایش گاز بخش خانگی و نگرانی نسبت 
به قطع گاز صنایع اســتان، اظهار کرد: 
با وجود افزایش مصرف بخش خانگی، 
خوشبختانه قطعی گاز بخش صنعت را 
نداشته ایم، اگرچه تا به امروز سهمیه های 
تحویل گاز به صنایع کاهش یافته است. 
وی با تأکید بر اینکه تا این لحظه هنوز 
سوخت مازوت در صنایع اصفهان مورد 
استفاده قرار نگرفته است، افزود: انتظار 
داریم که با مدیریت شرکت گاز استان 
در زمینــه وضعیت تأمیــن پایدار گاز 
در تمام بخش ها، قطعــی گاز در حوزه 
صنعت نداشته باشیم. مسئول کارگروه 
اضطرار آلودگی هــوای اصفهان افزود: 
در حال حاضــر تحویــل گاز به فوالد 
مبارکه و ذوب آهن کاهش و همچنین 
محدودیت تأمین گاز صنایع ســیمان 

شدیدتر اســت. زینلیان درباره تأمین 
گاز نیروگاه های اصفهــان توضیح داد: 
اگرچه تحویل گاز نیروگاه های اصفهان 
به دلیل تولید برق، کم نشــده اســت، 
با این وجود در این شــرایط فعلی نیز 
اجازه استفاده از سوخت مازوت به آنها 
نداده ایم. وی درباره احتمال اســتفاده 
نیروگاه ها از ســوخت مــازوت، گفت: 
نیروگاه ها بدون اجازه، بعید اســت که 
بتوانند از سوخت مازوت استفاده کنند، 
اما امیدواریم شرایط به نحوی مدیریت 
شــود که نخواهیم این اجازه را به آنها 
بدهیم. معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان تصریح کرد: اگر مردم در مصرف 
گاز صرفه جویی نکنند، ما در استان به 
یک دوراهی مصرف ســوخت مازوت و 
یا تعطیلی صنایع و نیروگاه ها و به دنبال 
آن قطعی برق در زمستان برمی خوریم. 
وی تأکید کرد: امیدواریم به این انتخاب 
سخت نرسیم، اما موضوع کنترل آلودگی 
هوا اکنون بیشتر مورد تأکید مدیریت 
استان است و شاید حتی مجبور شویم 
یک سری خاموشی در زمستان داشته 
باشیم، اما تالش می کنیم که استفاده 
از سوخت مازوت به مدار تولید صنایع 

استان برنگردد.
اما سؤال اصلی اینجاست که در صورت 
مصرف مازوت واقعاً چه اتفاقی خواهد 
افتاد و اینکه ایا تنها در ایران ســوخت 
مازوت ممنوع اســت؟ پاسخ به این دو 
سؤال تقریباً منفی است عدم قطعیت 
در آالینده بودن مــازوت به این دلیل 
اســت که این سوخت و اســتفاده آن 
تقریباً در تمام دنیا رایج و شــایع است 
اما آنچه نتیجه را درست یا غلط خواهد 
کرد نحوه و یا همان تکنولوژی استفاده 
از این ســوخت ارزان قیمت و به صرفه 
است که البته در کشور ما همچنان به 
شدت عقب مانده و ناکارآمد باقی مانده. 
اخیراً محســن طرز طلب مدیرعامل 
شرکت برق حرارتی در سخنانی مدعی 

شده است در اســتان البرز و تهران به 
مدت حدود ۵ سال اصاًل مازوت مصرف 
نکردیم و حتی اگر می خواستیم مازوت 
مصرف کنیم، این اجازه را به ما نداده اند، 
چرا که مخازن ما پلمپ است. به عنوان 
مثال در اصفهان اصــاًل مازوت مصرف 
نکرده و اجازه آن را نیــز به ما نداده اند. 
در چند سال گذشته در سه شهر بزرگ 
کشور شامل کرج، اصفهان و تهران که 
عمده مصرف ســوخت نیروگاه ها در 
این نواحی گاز اســت و مازوت مصرف 
نمی کنند، اگر آلودگــی را به مصرف 
مازوت ربط دهند، بی انصافی است. به 
گفته او بسیاری از کارشناسان بر این باور 
هستند که آلودگی هوای کالنشهرها در 
مواقعی که باد کم و سرمای هوا است، 
ناشی از ســوختن مازوت نیست و این 
آلودگی ناشی از سایر آالینده های موجود 
در کشور اســت که کمتر به آنها توجه 
می شود و به جهت مظلومیت نیروگاه ها 
تمام توجهات به این سمت می رود. وی 
افزود: ما به لحاظ تولید برق در زمستان 
مشــکلی نداریم، چرا که میزان اوج بار 
ما در فصل زمســتان در نهایت به ۴۰ 
هزارمگاوات می رســد که توان تولید 
نیروگاه ها بیشتر از آن است. به همین 
دلیل در فصل پاییز و زمستان کسری 
توان تولید برق نداشته ایم. بحث بیشتر 
درباره تأمین ســوخت اســت. امسال 
خوشــبختانه حجم مخازن گازوئیل 
نسبت به سال قبل بیشتر است و ۲۵۰ 
میلیون لیتر حجم بیشتری از گازوئیل 
را ذخیره کرده ایم. طــرز طلب گفت: 
حجم مخازن مازوت هم مانند ســال 
گذشته بوده و مشکلی از این بابت نداریم. 
با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز 
مجبور می شــویم که در برخی مواقع 
سوخت مایع مصرف کنیم. امیدواریم از 
ماه آذر که هوا سردتر می شود، تأمین گاز 
بیشتری برای نیروگاه ها صورت بگیرد و 
با توجه به ذخیره مناسبی که نسبت به 

سال قبل داریم، مسئله ای را برای تأمین 
برق صنایع کشوردر سال جاری نداشته 
باشیم و بتوانیم برق پایدار را تأمین کنیم. 
البته احتمال دارد در ساعاتی که فشار 
گاز افت پیدا می کند، مجبور شــویم 
که با هماهنگی صنایع برای مدیریت 
در مصرف ســوخت، محدودیت هایی 
را اعمال کنیم. اما به نظر می رســد که 
در سال جاری مدیریت بهتری اعمال 
شود. همچنین آبان ماه امسال، علی اکبر 
محرابیان، وزیر نیــرو اظهار کرد که در 
سال های گذشته سوخت برای پاسخ 
بموقع نیاز نیروگاه ها تأمین نشــد، اما 
امسال با همکاری وزارت نفت در حال 
پر کردن مخازن هستیم تا در زمستان 
نیروگاه ها امکان تولید کامل داشــته 
باشند و بر همین اساس امسال خاموشی 
نخواهیم داشت. محرابیان این موضوع را 
در حاشیه نمایشگاه صنعت برق عنوان 
کرد و گفت که مشــکل سال قبل این 
بوده که مخازن نیروگاه ها بموقع پر نشده 
بود، اما امســال هماهنگی کامل میان 

وزارتخانه های نفت و نیرو وجود دارد.
این خوش بینی اما ظاهراً چندان محقق 
نشــده و احتماالت برای قطعی برق 
و یا مصرف مــازوت روی میز مدیران 
استانی اصفهان قرار گرفته است. حاال 
دوباره همه انگشت ها به سمت و سوی 
مصرف کنندگان نشانه رفته و از مردم 
تقاضای صرفه جویی شده است آنهم 
در شرایطی که بســیاری از ساخت و 
سازها در کشور غیر اســتاندارد بوده 
و پرت انرژی در خانه هــای ایرانی ها 
بسیار باالست نه سرمایه گذاری بر روی 
ســاختمان های عایق صورت گرفته و 
نه راهکاری برای کنتــرل و نظارت بر 
مصرف در صنایع و حاال تنها هشدارها 
نصیب مردم و تولید کنندگانی می شود 
که همیشــه خط مقدم صرفه جویی 
و تالش برای رفع و رجــوع کمبودها 

هستند.

مرضیه محب رسول: هشداری که از روزهای آخر تابستان 
در مورد آن جسته و گریخته صحبت هایی شده بود حاال 
در روزهای آغازین زمستان از زبان مدیران ارشد استانی 

شنیده می شود. 

06
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
از پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی چهار پروژه عمرانی در 

سطح استان اصفهان خبر داد.
بهزاد شاهسوندی با بیان اینکه پروژه های عمرانی این اداره کل با 
سرعت مطلوب و مطابق با برنامه زمان بندی در دست اجرا هستند، 
اظهار کرد: در حال حاضر چهار پروژه عمرانی دارای پیشــرفت 
فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی بوده و در واقع تنها چند قدم مانده تا 

به سوت پایان ساخت این پروژه ها نزدیک شویم.
وی به تشریح اقدامات انجام شــده برای این پروژه ها پرداخت و 
گفت: نخستین پروژه، احداث باند دوم اصفهان-چادگان است که 
در آغاز، با هدف رفع نقاط حادثه خیز و جلوگیری از تصادفات رخ 

به رخ در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه این پروژه به طول ۲.۵ 

کیلومتر تکمیل شده اســت، افزود: برای این میزان از پروژه، ۶۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده اســت. وی از دیگر پروژه های 
راهســازی این اداره کل به پروژه احداث ۱.۵ کیلومتر از باند دوم 
رزوه - چادگان اشــاره کرد و گفت: این طرح در راستای کاهش 
تصادفات و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه بسیار حائز اهمیت 
بوده و تکمیل این میزان راهســازی ۵ میلیارد ریال هزینه دربر 

داشته است.

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه 

و شهرسازی استان خبر داد؛

چند قدم تا پایان ۴ پروژه 
عمرانی در استان اصفهان

رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: ۶۶۱ 
واحد راکد صنعتی در استان 
اصفهان وجود دارد که باید 
برای مشکالت آنها همکاری 

ویژه صورت گیرد.
عبدالوهاب سهل آبادی در 
گفت وگو با مهر با اشــاره به 
آخریــن وضعیــت فعالیت 
صنایع در اســتان اصفهان 
اظهــار داشــت: وضعیــت 
صنعت خیلی بهتــر از قبل 
است و علت این امر نیز قالب 
شــدن تفکر خودکفایی در 

بین صنایع است.
وی بــا بیــان اینکه ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید 
نیز نمکی بر حل مشــکالت 
صنایع بود، تصریح کرد: اما 
عمده کار را خود صنعتگران 

انجام دادند.
رئیس خانــه صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه صنایع رفتار 
خوبــی را در دوران شــیوع 
کرونا از خود نشــان دادند، 
گفت: کمترین تعدیل نیرو 
در این دوره اتفــاق افتاد و 
صنایع ســعی کردند در این 

شرایط همراه مردم باشند.
وی با بیان اینکه در اســتان 
اصفهــان در صنایع مختلف 
ماننــد فــوالد، ســیمان، 
کاشی و ســرامیک، سفال و 
… دســتاوردهای خوبی را 
داشــتیم، افــزود: صادرات 
خوبی را نیــز در این زمینه 
داشتیم اما باید توجه داشت 
که در استان در زمینه تولید 
مشــکلی وجود ندارد اما در 
امر صادرات مشــکالتی را 

داریم.
ســهل آبادی با اشــاره به 
اینکــه صنایــع در زمینــه 
صادرات هنــوز تکلیف خود 
را نمی دانند، افزود: برخی از 
بخش نامه ها و آئین نامه هایی 
که هــر روز اعالم می شــود 
اثرات خوبی را ندارد بلکه بار 

منفی هم دارد.
وی با بیان اینکه پیدا کردن 
بــازار جهانــی در شــرایط 
کنونــی بــرای صنعتگران 
ســخت اســت، افزود: این 
بخش نامه ها اغلــب بازار را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه بسیاری از واحدهای 
راکد صنعتی استان اصفهان 
را بــا کمک خانــه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان به 
چرخه تولید باز گردانده ایم، 
ابراز داشــت: در حال حاضر 
۶۶۱ واحد صنعتی راکد در 
اســتان اصفهان شناسایی 
شــده اســت که بــا کمک 
مدیــران واحدهای صنعتی 
فعال و موفق نیازهای آنها را 

برطرف کرده ایم.
وی در ادامه با بیــان اینکه 
بانک ها نیز در دوران شیوع 
کرونا تنها به اســتمهال وام 
بسنده کردند، تصریح کرد: 
این استمهال نیز با بهره های 
چندیــن برابــری در حال 
پرداخت است. سهل آبادی 
با بیان اینکه افزایش قیمت 
انرژی در مراحــل مختلف 
آســیب هایی را بــه صنایع 
زده اســت، تصریــح کرد: 
دولتمردان در این زمینه باید 
با صنایع همکاری کنند. وی 
اضافه کرد: صنایع باید برنامه 
بلند مدت دولــت را بدانند 
تا بر اســاس آن برنامه ریزی 

کنند.

صنعت

ISFAHAN
N E W S

 رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان:

66۱ واحد صنعتی راکد 
در اصفهان وجود دارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه هزینه 
ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم هم به ثبت سند 
رسمی تشویق شوند، گفت: تشــویق پلیس به عدم نیاز به ثبت سند 

خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نوعی قانون گریزی است.
امیرمسعود مرادی باغبادرانی، در نشست با خبرنگاران، با گرامیداشت 
ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رســمی، اظهار کرد: خیلی پیش تر از 
اینکه قانون گذار به فکر سپردن امور به بخش خصوصی باشد، دفاتر 
اسناد رسمی بیش از صد سال اســت فعالیت دارند و به عنوان نهادی 
که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن ها محول شده، به وظیفه خود 

عمل کرده اند.
وی افزود: دفاتر اســناد رســمی طی این ســال ها یکی از بهترین، 
پرکارترین و سالم ترین نهادهای کشور بوده اند که هیچ بار مالی برای 

دولت نداشته اند و به صورت صورت خودگردان اداره می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در 
کنار تنظیم و ثبت اســناد مراجعان، وظایفی در طول زمان به عهده 
دفاتر اسناد رسمی گذاشته شــده، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظیفه 
وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند. عامه مردم تصور می کنند 
این وجوه به دفاتر پرداخت می شود، درصورتی که عمدتاً وجوه دولتی 

است و به حساب خزانه واریز می شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه در طول زمان سند رســمی که یکی از 
شاخصه های توسعه کشــورها در دنیا محسوب می شود، در کشور ما 
جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است، تصریح کرد: برخی قوانین و 
مقررات باعث شده اعتباری که یک سند رسمی دارد و برش و توانایی 
سند رسمی در حل یک خصومت تضعیف شود. امیدواریم حاکمیت در 
این زمینه به مسیر درست برگردد و عمده بار دادگستری کاهش یابد، 
چون حجم ورودی پرونده ها به کشور به شدت زیاد و عمده مراجعات 

نیز به دلیل نبود سند رسمی است.
رادی باغبادرانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در مورد الزام به نقل 
و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی 
اصراری بر این کار ندارند و اصرار بر اجــرای قانون دارند. منتها دفاتر 
اسناد رسمی خودگردان هستند و پولی از دولت نمی گیرند، به همین 
دلیل هرکاری انجام می شود برای آن پولی دریافت می کنند که این 
بخش پررنگ شده، درصورتی که نزدیک به ۹۰ درصد از هزینه هایی 

که دریافت می شود به حساب دولت می رود.
وی با بیان اینکه قانونی داریم که براســاس آن ۷۰ سال است دفاتر 
اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را به عهده داشتند تا زمانی که 
شیوه ثبت پالک خودرو تغییر کرد، افزود: ثبت سند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمی از قبل انجام می شد، اما انجام نشدن آن نیاز به دلیل دارد. 
پلیس راهنمایی و رانندگی می گوید برگ سبز خودرو کفایت می کند، 
اما قانون می گوید سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی 
در حدود صالحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود. پس نیروی 
انتظامی برای اینکه بتواند بگوید برگ سبز سند رسمی و معتبر است، 
باید مأمور رسمی باشد و صالحیت برای این کار داشته باشد، اما این 

صالحیت از کجا آمده است؟
رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران اســتان با اشــاره به اینکه در 
مورد صالحیت، پلیس به قانون حمل و نقل و ترانزیت کاال اســتناد 
می کند، توضیح داد: قانونی به نام اصالح ماده ای از قانون حمل و نقل 
و ترانزیت کاال تصویب شــد که می گفت وظیفه صدور سند مالکیت 
به عهده پلیس است، اما دو اشــکال عمده دارد؛ اول اینکه ما قوانین 
خاص و عام داریم و این قانون حمل و نقل قانون خاص اســت و قطعاً 
حکم قانون خاص به همه موارد عام تسری پیدا نمی کند. اشکال دوم 
هم اینکه صدور ســند مالکیت با ثبت معامالت، دو موضوع متفاوت 
است، بنابراین به فرض که قانون خاص به پلیس صالحیت می دهد، 
اما معامله باید به صورت رسمی ثبت شود تا پلیس براساس آن سند 

مالکیت صادر کند.
مرادی باغبادرانی بحث دوم را هزینه ها و وجوهی دانست که در دفاتر 
اسناد رسمی پرداخت می شــود و افزود: خودمان پیش قدم شدیم و 
اعالم کردیم این هزینه ها زیاد است، اما در هر صورت مردم باید پول را 

در دفاتر اسناد رسمی و یا راهنمایی و رانندگی پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در 
دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار بد افتاده که آمار آن موجود است، 
توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل 
مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه ای دیده 

شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اســتان با تأکید بر اینکه در این 
زمینه حرف پلیس به نوعی قانون گریزی و فرار از پرداخت مالیات تلقی 
می شــود، گفت: وقتی قانونی وجود دارد ما موظف به اجرا هستیم، 
اما اصرار پلیس به اینکــه مردم به دفاتر نرونــد، درآمدهای دولت و 

حق الثبت دفاتر اسناد رسمی را بالوصول گذاشته است.
به گفته وی، این وجوه قانونی اســت و دفاتر اسناد رسمی موظف به 
وصول آن هستند، درحالی که تشویق مردم به عدم ثبت سند خودرو 
در واقع ترغیب به عــدم پرداخت این هزینه ها اســت، اگرچه ما هم 
معتقدیم این هزینه باید کم شود و تجربه هم نشان داده درآمد بیشتر 

در ارزان فروشی است، نه در گران فروشی.
وی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش 
یابد تا مردم به ثبت سند رسمی تشویق شوند، با این وجود اگر مجلس 

مصوب کرد ما جز اجرای قانون به هیچ چیز اصرار نمی کنیم.

نشست خبری

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان:

 هزینه ثبت سند خودرو 
گزاف است

اقتصاد استان

دو راهی مصرف مازوت یا قطعی برق در اصفهان قوت گرفت؛

سرد و صرفه جو یا گرم و آلوده؟

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر اینکه مصرف 
۷۰ میلیون مترمکعبی گاز اســتان اصفهان طی شبانه روز 
گذشته معادل ســه فاز پارس جنوبی اســت، گفت: با وجود 
محدودیت تأمین گاز صنایع استان، اما نیروگاه های واقع در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت گاز همچنان استفاده 
می کنند. سیدمصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
افزایش مصرف گاز استان طی شبانه روز گذشته به ۷۰ میلیون 
مترمکعب، اظهار کرد: این میزان نسبت به ۲۴ ساعت قبل خود 

حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وی توضیح داد: از این میزان ۴۵ میلیون مترمکعب در بخش 
خانگی و ۲۵ میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف شده 
است و به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع 

محدودیت دریافت گاز دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه مصرف 
۷۰ میلیون مترمکعبی گاز در استان اصفهان طی شبانه روز 
گذشته معادل سه فاز پارس جنوبی اســت، تأکید کرد: اگر 
محدودیت های تحویل گاز به صنایــع را اعمال نمی کردیم، 

مصرف گاز استان باالی ۸۰ میلیون مترمکعب بود.
وی با بیان اینکه صنایع سیمان همچنان محدودیت مصرف گاز 
دارند، افزود: مصرف گاز ذوب آهن به ۵۰ درصد و شرکت فوالد 

مبارکه به یک چهارم رسیده است.

علوی درباره تأمین گاز نیروگاه ها نیز توضیح داد: نیروگاه ها نیز 
با وجود ابالغیه ای که برای محدویت گاز آنها صادر شــده، اما 
براساس دستور استاندار و بنابر شرایط موجود آلودگی هوای 
اصفهان، نیروگاه های واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از 

سوخت گاز استفاده می کنند.
وی درباره نگرانی مصرف ســوخت مازوت توسط نیروگاه ها، 
گفت: در حال حاضر هیچ نیروگاهی در شعاع ۵۰ کیلومتری 

اصفهان از سوخت مازوت استفاده نمی کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درباره اینکه با کاهش 
شدید تحویل گاز به صنایع، به نوعی فعالیت این صنایع متوقف 
می شود، گفت: بیشتر از این میزان موجود، گاز در کشور نیست 
و ناگزیر به رعایت مواردی هستیم و نخست فرهنگ مصرف گاز 

از سوی مردم و سایر بخش ها باید اصالح شود.
وی دومین راهکار را مصرف بهینه گاز توسط صنایع اعالم کرد 
که برای این موضوع نیازمند تجهیزات بهینه هستند، توضیح 
داد: در حال حاضر در استان اصفهان ۵ میلیون بخاری وجود 
دارد که اگر ۱۰ ساعت کار کنند، معادل ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز است و راندمان پایین آنها معادل ۴۵ درصد است که به نوعی 
امکان صرفه جویی در مصــرف گاز را نداریم، بنابراین باید به 

سمت سیستم های گرمایشی جدید و بهینه برویم.
علوی همچنین به بازدید ادارات برای مصرف بهینه گاز آنها 

اشاره کرد و گفت: از امروز اداراتی که مصرف بهینه گاز نداشته 
باشــند، عالوه بر اخطار، به اســتانداری معرفی می شوند تا 

مدیریت استان در مورد آنها تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه تاکنون اداراتی که مصرف بهینه گاز نداشتند به 
تناوب تعطیل و گاز آنها دوباره وصل شد، اما از امروز با جدیت با 
آنها برخورد می شود و شاید روزهایی تعطیلی و قطعی گاز آنها 
بیشتر شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختانه تعداد اداراتی که مصرف بهینه گاز دارند در حال 
افزایش است، گفت: همچنین شهرک های صنعتی صرفه جویی 
در مصرف گاز دارند، با این وجود بازدید از اداره ها بیشتر می شود 
تا مشکالتی که در مسیر عدم صرفه جویی مصرف گاز وجود 
دارد، به استانداری اعالم شود. وی در ادامه درباره تأمین گاز 
شرق اســتان که گاز به صورت CNG به این مناطق منتقل 
می شــود، اظهار کرد: روزانه حدود ۳۰ تانکر و مخزن فشــار 
قوی گاز CNG به شرق اصفهان منتقل می شود. علوی افزود: 
با کاهش شدید دمای هوا، مصرف گاز مناطق شرق استان به 
حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز رسیده که نسبت به 

سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: ظرفیت تأمین  گاز بیــش از این وجود ندارد، 
بنابراین در این شرایط ناچار به صرفه جویی در مصرف گاز در 

تمام بخش ها هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف گاز اصفهان به معادل سه فاز پارس جنوبی رسید



بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری، ۲۵۶ شرکت دانش بنیان در 
حوزه کشاورزی فعالیت می کنند.

زیست بوم فناوری و نوآوری طی چند سال اخیر با تولید محصوالت 
دانش بنیان توسعه یافته است. این توسعه یافتگی در همه حوزه های 
فناورانه مانند کشاورزی و صنایع غذایی هم مشهود است. ۲۶۵ مجموعه 
دانش بنیان با اثبات توانمندی خود و تولید محصوالت فناورانه در حوزه 
کشاورزی، زیســت فناوری و صنایع غذایی، این حوزه ها را به سمت 
استفاده از نوآوری های فناورانه و خالقیت ها سوق دادند و نسل جدیدی 
از این صنایع را ایجاد کردند. صنایع کاربردی و راهبردی در کشور که 

ارتباط تنگاتنگی با دیگر علوم پایه دارند.
هرچند که آمارهــا از این حکایت دارد که هنوز صنعت کشــاورزی 
چندان بهره درستی از نوآوری ها و توانمندی شرکت های دانش بنیان 

نبرده است؛ اما این صنعت با ورود تخصص ها و توان دانشی جوانان در 
مسیر توسعه یافتگی قدم گذاشته است. رفع مشکالت شرکت های 
دانش بنیان می تواند زمینــه ورود فناوری های جدیــد را در بخش 
کشاورزی فراهم کند. امنیت غذایی کشور به طور مستقیم به تولیدات 
بخش کشاورزی وابسته اســت و هرگونه اختاللی در روند تولید این 
بخش می تواند به طور مستقیم، امنیت غذایی، اقتصادی، اجتماعی 
و حتی سیاسی کشور را تهدید کند. بر همین اساس مرکز شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
شرکت های دانش بنیان فعال این حوزه حمایت کرده است. اما حوزه 
زیســت فناوری یکی از عرصه های بهره مند از این فناوری ها است و 
شرکت های زیادی در این زمینه تالش می کنند و جایگاه ایران در دنیا 
را ارتقایی قابل توجه داده اند. بر همین اساس تعداد شرکت های فعال 

این حوزه تقریباً قابل توجه است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شــده در این زمینه ۲۶۵ مجموعه در 
حوزه کشاورزی، زیســت فناوری و صنایع غذایی فعالیت می کنند و 

محصوالتی دانش بنیان در این زمینه تولید کرده اند.
محصوالتی چون کودهای اصالح کننــده، کودهای ماکرو، کودهای 
کامل، انواع گز، پولکی، شــیرینی لوز، کیت های تشــخیصی برای 
شناسایی و طبقه بندی بیماری های مختلف، اصالح و بهینه سازی 
فرموالسیون تغذیه گیاهان در شــرایط هیدروپونیک، فناوری های 
نوین کشاورزی، مقاوم ازی در برابر کم آبی و خشکسالی، انواع کودهای 
شیمیایی، بیولوژیکی و نانو با استفاده از فناوریهای نوین بازیافت مواد 
زائد و پسماندهای شهری، صنعتی و کشاورزی از جمله محصوالت 

تولید شده در این حوزه هستند.

ISFAHAN
NEWS

07
 دوشنبه 6 دی 1400  | شمـاره 955

اقتصاد نوین

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد:

فعالیت ۲۶۵ شرکت 
دانش بنیان در حوزه 

کشاورزی

سخنگوی صنعت برق، از خاموشی 
دوباره مراکز مجاز استخراج رمز ارز 
برای کاهش مصرف سوخت مایع 

در نیروگاه ها خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره 
به اینکــه وزارت نیرو برای کاهش 
مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها، 
فعالیت های ویــژه ای انجام داده 
اســت افزود: این فعالیت ها که از 
یک ماه پیش آغاز شده شامل قطع 
برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز، 
تعدیل روشنایی معابر در مناطقی 
که حادثه خیز نیستند، پایش دائم و 
برخورد جدی با مصرف زیاد انرژی 

در ادارات است.
وی گفــت: با هماهنگــی وزارت 
نفت، شرایط تأمین سوخت مایع 
نیروگاه ها تسهیل شده به نحوی 
که هم اکنون ۵۵ درصد از مخازن 
گازوئیل تکمیل شده است. رجبی 
مشهدی ادامه داد: طبق پیش بینی 
سازمان هواشناسی در هفته جاری 
دمای هوا کاهــش می یابد که این 
به معنای افزایــش مصرف گاز در 
کشور اســت که این رویه ممکن 
است تأمین ســوخت نیروگاه ها را 

با محدودیت مواجه کند.

سخنگوی صنعت برق:

مراکز استخراج مجاز رمز 
ارز خاموش شدند

رمـزارز

ISFAHAN
N E W S

معاون وزیر ارتباطات از اعالم سیاست های 
کلی توســعه اینترنت در کشــور توسط 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات تا 
یکماه آینده خبــر داد و گفت: درجهت 
توســعه این بخش، برای اپراتورها انگیزه 

ایجاد خواهیم کرد.
صادق عباســی شــاهکوه در گفتگو با 
خبرنگار مهر، در خصــوص برنامه وزارت 
ارتباطات برای توسعه اینترنت در کشور 
اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی به وزارت ارتباطات تکلیف کرده 
که در افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۸۰ درصد 
خانوار و ۱۰۰ درصد کسب وکارها به شبکه 

پرسرعت متصل شوند.
وی گفت: در این مصوبه متوسط سرعت 
مدنظر برای دسترسی خانوار ۲۵ مگابیت 
بر ثانیــه و بــرای کســب و کارها ۱۰۰ 
مگابیت در نظر گرفته شده است که یکی 
از فناوری هایی که می توانــد این هدف 
را محقق کند، توســعه شبکه دسترسی 
فیبرنوری است. به این معنی که سرعت 
از طریق فیبرنوری باید منتقل شود. رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
با تاکید بر اینکه معنای این هدف این است 
که حدود ۲۰ میلیون خانــوار و حدود ۵ 
میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی 
بر فیبر داشته باشــند، خاطرنشان کرد: 
این برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ 

اجرایی شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه 
این هدف با حضور بازیگران و اپراتورهای 
حوزه ICT باید محقق شود، افزود: طبیعتاً 
یکی از بازیگران بــرای تحقق این هدف، 

شرکت مخابرات ایران است که سهم قابل 
توجهی از این بازار را در اختیار دارد. در کنار 
مخابرات سایر اپراتورها هم باید پای کار 
بیایند؛ حتی ما تمایل داریم که اپراتورهای 
موبایل نیز وارد این چرخه شــوند و برای 

رسیدن به این هدف کمک کنند.
وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل و ثابت 
باید همگرا شوند، گفت: اپراتورهای موبایل 
برای رفتن به سمت فناوری ۵G نیاز دارند 
که فیبر را به آنتن BTS برســانند و این 
مساله انگیزه ای است که می تواند منجر 
به مشارکت و سرمایه گذاری اپراتورها در 

عرصه توسعه فیبرنوری شود.

عباسی شــاهکوه با تاکید بر اینکه یکی 
از وظایف ما این اســت که برای اپراتورها 
انگیــزه ایجاد کنیــم، ادامــه داد: ما در 
رگوالتوری در تالش هســتیم که برای 
اپراتورها مشــوق هایی در نظر بگیریم؛ 
همینطور نیز پیشنهاداتی در قانون بودجه 
داریم که در صورت تصویــب، می تواند 
مشــوق خوبی باشد. از ســوی دیگر در 
مصوبات کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات هم مصوباتی را برای توســعه 

اینترنت در نظر خواهیم گرفت.
رئیس رگوالتوری تاکید کــرد: به زودی 
سیاست های کلی توســعه اینترنت در 

کشور را اعالم خواهیم کرد.
وی افزود: کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات به زودی مصوبه سیاست های 
کلی توسعه اینترنت را تصویب می کند. 
چرا که بخش ICT کشــور باید بداند که 
ما در راستای توســعه این بخش به چه 
جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست های 
مصوب برای این بخش بسیار مهم است و 
تالشمان این است که ظرف کمتر از یک 
ماه آینده این مصوبــه را اعالم کنیم. آن 
زمان مشخص می شــود که برای توسعه 
چه جاذبه هایی ایجاد کرده و در مسیر اجرا 

حرکت کرده ایم.

معاون وزیر ارتباطات وعده داد:

سیاست های کلی توسعه اینترنت یک ماه دیگر
معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

افزایش مالکیت شرکت پاالیش نفت اصفهان در شرکت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

خلق ارزشهای مشترک جهت تأمین متوازن منافع ذی نفعان

 اخبار اصفهان:     شپنا با خرید بلوک ۵/۴ درصدی شصفها مالکیت خود را در پتروشیمی 
اصفهان افزایش داد. در حال حاضر شــرکت پاالیش نفت اصفهان دارای ۱/۴۸ درصد سهام 
پتروشیمی است. مهدی صرامی معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
خصوص عرضه ۵/۴ درصدی سهام پتروشیمی اصفهان از سوی جمعی از سهامداران حقیقی، 
اظهار داشت: شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به خرید این بلوک شد. وی با بیان اینکه درعرضه 
بلوک پتروشیمی اصفهان، پاالیش نفت اصفهان برای خرید رقیبی نداشت، هدف از ورود پاالیش 
نفت اصفهان برای خرید این بلوک را سرمایه گذاری شپنا با هدف راهبردی و کنترلی اعالم کرد. 
معاون اقتصادی و بازرگانی »شپنا«، درخصوص برنامه های پاالیش نفت اصفهان برای شرکت 
»شصفها«، گفت: تمام تالش پاالیش نفت اصفهان رفع موانع بانکی شرکت پتروشیمی اصفهان 

است.

 اخبار اصفهان:    »استراتژی در چشم انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان خلق ارزشهای 
مشترکی است که منافع ذی نفعان دو طرف را به طور متوازن تأمین می کند. « مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه در خصوص تبدیل شدن پاالیشگاه اصفهان به هلدینگ 
پتروپاالیشی بزرگ کشور گام های اساسی برداشته شده و سرمایه گذاری هایی نیز انجام شده 
است، اظهار داشت: مهم ترین استراتژی ما در این چشم انداز، توسعه ارزش در شرکت های زیر 
مجموعه و خلق ارزشهای مشترکی است که منافع ذی نفعان دو طرف را به طور متوازن تأمین 
می کند. در این راه از پتانسیل های بالقوه طرفین استفاده خواهیم کرد و آینده روشنی را برای این 
هلدینگ رقم خواهیم زد. مرتضی ابراهیمی گفت: در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان 
۱/۴۸ درصد سهام پتروشیمی اصفهان و ۳/۱۷ درصد سهام شرکت نفت سپاهان، خریداری کرده 
است و از آنجایی که تمام خوراک پتروشیمی و به طور تقریبی ۱۰۰ درصد خوراک شرکت نفت 
سپاهان را تأمین می کند، تبدیل شدن آن به پترو پاالیش و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی 
که به پاالیشگاه وابسته هستند و خوراک خود را از این مجتمع عظیم صنعتی دریافت می کنند، 
مزیت های فراوانی دارد و در کنار تأمین نیاز سایر صنایع، بقا و رشد مجموعه، به واسطه یکپارچه 

سازی اهداف و پتانسیل ها، تضمین بیشتری خواهد داشت.

انرژی
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیس کمیســیون مشــترک 
بررسی طرح حمایت از کاربران 
فضای مجازی از ادامه بررســی 
این طرح در روز دوشنبه خبر داد 
و گفت: مرکز پژوهشــها درباره 
نســخه ای اظهار نظر کرده که 

دیگر در دستور کار نبوده است.
رضا تقی پور انــوری در گفتگو 
با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: 
بررسی »طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و خدمات 
پایه کاربردی« در کمیســیون 
مشترک این طرح ادامه می یابد 
و مطابــق معمول، جلســات 
پیگیری این طرح در کمیسیون 

برگزار خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح 
حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی و خدمات پایه کاربردی، 
در خصوص نامه ای که از سوی 
مرکــز پژوهش هــای مجلس 
مبنی بر ایرادات طرح، منتشــر 
شده اســت، گفت: مطابق نظر 
کمیسیون مشترک، مقرر شده 
بود که این مرکــز ظرف مدت 
۱۰ روز نســخه مدنظر وزارت 
ارتباطات را بررسی و نظر نهایی 

خود را اعالم کند.
وی گفت: این مرکــز در مورد 
نســخه ای اظهــار نظــر کرده 
اســت که دیگر در دستور کار 
بررسی کمیسیون مشترک قرار 
ندارد. به همیــن دلیل این نامه 

موضوعیتی نخواهد داشت.
دکتر تقی پور افــزود: طی ۱۰ 
روزی که از مرکز پژوهش های 
مجلس خواسته شــده بود که 
با توجه به نامه وزیر ارتباطات، 
نسخه پیشنهادی این وزارتخانه 
را بررســی و نظــرات جدید را 
اعمال کنند، تنها یک جلسه از 
وزارت ارتباطات دعوت شد که از 
این طرح پیشنهادی دفاع کند. 
با این وجود ما در کمیســیون 
مشترک، بررســی این طرح را 
در قالب نسخه مشترک تدوین 

شده، ادامه خواهیم داد.
مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســالمی در نامه ای 
فهرســت محاســن، نقدهــا و 
ایرادات وارد بــر طرح حمایت 
از کاربران فضــای مجازی را به 
کمیسیون مشترک بررسی این 
طرح ارائــه داد و در آن نامه بر 
تخصیــص زمان بیشــتر برای 
بررسی دقیق تر طرح تأکید کرد.

در این نامه اینطور آمده اســت 
که »پیرو تصمیم کمیســیون 
مشترک بررسی طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجــازی« در 
خصوص ارجاع طــرح مزبور به 
مرکز پژوهش ها، به اســتحضار 
می رساند که این مهم بالفاصله 
در دستور کار مرکز قرار گرفت 
و پیرو ایــن ارجاع، عــالوه بر 
بررسی های کارشناسی در دفاتر 
و گروه هــای تخصصــی مرکز، 
جلســات متعدد کارشناسی و 
اســتماع نخبگانی با اشخاص 
حقیقی و حقوقی )۹ جلســه با 
بیش از ۱۰۰ نفــر از نمایندگان 
کســب و کارها، صاحبنظران، 
اتحادیه هــای صنفی، نهادهای 
پژوهشی، نمایندگان نهادهای 
دولتی و حاکمیتــی و اصحاب 

رسانه( برگزار شد«.

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران درباره گران نشدن اینترنت گفت

رفع نگرانی کسب وکارها از طرح 
حمایت

رگوالتور رقابت هلند اعالم کرد اپل قوانین آنتی تراســت 
این کشور را نقض کرده و به شرکت دستور داد تغییراتی در 

سیاست های پرداخت اپ استور خود ایجاد کند. 
عملکرد اپل درباره الزام توســعه دهندگان نرم افزار برای 
استفاده از سیستم پرداخت در اپ این شرکت و پرداخت 
کمیسیون ۱۵ تا ۳۰ درصدی از فروش کاالهای دیجیتال 
از مدتی قبل تحت بررسی دقیق رگوالتورها و قانونگذاران 

سراسر جهان قرار گرفته است. 
در این میان تحقیقات سازمان مصرف کننده و بازارهای 

هلند )ACM( درباره سواستفاده اپل از قدرت خود در بازار 
از ۲۰۱۹ میالدی آغاز شــده بود. اما بعداً گستره تحقیق 
کوچک تر شــد و فقط روی بازار اپ های دوســت یابی را 

در بر گرفت.
 اپل در بیانیــه ای اعالم کرد: ما با دســتور ACM مخالف 
هســتیم و درخواســت تجدید نظر کرده ایم. اپل در بازار 
توزیع نرم افزار هلند موقعیت برتری ندارد و منابع عظیمی 
را برای کمک به توســعه دهندگان اپ ها سرمایه گذاری 

کرده است.

با دستور رگوالتور رقابت ابالغ شد:

اصالح عملکرد اپ استور در هلند توسط اپل

خبر اول
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 رئیس کمیسیون 
مشترک طرح خبر داد:

ادامه بررسی طرح 
حمایت از کاربران 

فضای مجازی

وزیر ارتباطــات با بیان اینکه 
اصالح تعرفه خطــوط تلفن ثابت در 
مسیر تصویب اســت اما هنوز نهایی نشده 

است، گفت: اینترنت امسال گران نمی شود.
 به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در حاشیه بازدید 
از نمایشــگاه تلکام ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران در مورد تصویب 
اصالح تعرفــه تلفن ثابت که به تازگی از ســوی مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران مطرح شــد، گفت: اصالح تعرفه های تلفن ثابت در مسیر 

تصویب است اما هنوز تصویب نهایی نشده است.

وی 
مــه  ا د ا
داد: تاکنــون 
یک مرحله از بررسی 
تعرفه هــای مخابــرات در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
طی شــده و باید مراجع دیگــری نیز این 

اصالح تعرفه را تائید کنند.
وزیر ارتباطات افزود: شرکت مخابرات ایران باید حتماً و 
قطعاً تضمین های الزم را برای حداقل ایجاد ساالنه یک میلیون 
پورت فیبر نوری در کشور به ما اعالم کند یعنی در ازای اینکه تعرفه تلفن 
ثابت افزایش یابد، مخابرات باید یا سیم مســی را تبدیل به فیبر نوری کند یا در 
نقاطی که ارتباطات وجود ندارد، پورت فیبر ارائه کند. دوســتان مخابرات قول 

داده اند که یکی از این الزامات را انجام خواهند داد.
زارع پور در مورد تغییر تعرفه اینترنت گفت: مطابق قانون مجلس، امسال قیمت 

اینترنت افزایش پیدا نمی کند.
وی با بیان اینکه در ســال جاری حتی یک ریال نیز قیمت اینترنت افزایش پیدا 
نکرده اســت، گفت: تنها در خصوص هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت مطابق 
با پیشــنهادی که مخابرات ارائه کرده، موضوع اصالح تعرفه ها در دست بررسی 

قرار دارد.
وزیر ارتباطات گفت: ۳۰ درصد از خطوط تلفن ثابت ماهانه هزار تومان درآمد دارد 
و این در حالی اســت که مخابرات بابت این خطوط ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه 

نگهداری پرداخت می کند.
زارع پور در مورد کیفیت اینترنت نیز گفــت: در حال تالش برای افزایش کیفیت 

اینترنت هســتیم و برنامه بلندمــدت و میان مدتی در این 
زمینه داریم.

وی در پاســخ به این ســؤال که چرا شــاهد افزایش 
کیفیت اینترنت طــی هفته های اخیر نیســتیم؟ 
گفت: ظرف یــک هفته اتفاق ویــژه ای نمی افتد 
کما اینکه وضعیت اینترنت نســبت به گذشته 
هم اکنون بهتر شــده چرا که ما موفق شده ایم 
مسیر ارتباطات بین الملل را که با قطعی مواجه 

بود، تأمین کنیم.
وزیر ارتباطات اظهار داشــت: بــه هر حال 
۱۰ سال است که در کشــور اتفاق ویژه ای 
در حوزه اینترنت ثابت نیفتاده اســت؛ این 
موضــوع را می تــوان در مقایســه ارتباط 
اینترنت ثابت و موبایل کاماًل متوجه شــد 
و نیاز به توضیح ما نیســت. وی ادامه داد: 
در رنکینگ دنیا، کشور ما در حوزه اینترنت 
ثابت کشــوری ۱۴۲ از ۱۹۰ کشور است و 
اگر طی این ســال ها توسعه ای در این بخش 
انجام شده بود، این توسعه خود را در رنکینگ 
بین المللی و حــس مردم در زمان اســتفاده 

نشان می داد.
زارع پور گفت: بخش قابــل توجهی از اعتراضات 
کاربران مربوط به کیفیت اینترنت ثابت است که 
در کشور توسعه مناسبی پیدا نکرده و نیاز نیست که 

ما آن را استدالل کنیم.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضــای مجازی گفت: ما نگرانی های 
متخصصان و کسب وکارها را برطرف کرده و چارچوب های 
الزم را برای شفاف شــدن فضا پیش بینی کردیم، اما درنهایت 

نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم گیری می کنند.
وی در خصوص حمایت از تولید داخل در حــوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز گفت: بهترین حمایت از تولید داخل این اســت که بازارسازی 
و مزیت سازی برای محصوالت داخلی صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند در 
داخل کشور محصوالتشان را بفروشــند البته این محصوالت باید از لحاظ کیفی 

نیز ارتقا پیدا کند و قابلیت رقابت داشته باشد.
وی افزود: ما در وزارت ارتباطات در حال هماهنگی با اپراتورها و فعاالن این حوزه 
هستیم تا در صورت نیاز به تجهیزات، سیاست هایشان را به سمت حمایت از تولید 

داخل پیش ببرند.
به گفته وزیر ارتباطات، ظرفیت های خوبی در کشــور در حوزه تولید تجهیزات 
شامل تجهیزاتی از جمله مودم، لینک های رادیویی، آنتن، روتر، سوئیچ و سرور 
وجود دارد. حتی ممکن اســت برخی از این قطعات تولید خارج و مونتاژ باشــد 
که این مسئله طبیعی است و حتی کشــورهای آمریکایی نیز از تولیدات مونتاژ 

کشورهای آسیای جنوب شرقی استفاده می کنند.
زارع پور در مورد آخرین وضعیت نســل پنجم ارتباطات )G۵( گفت: ۵G نیاز به 
سرمایه گذاری و بومی ســازی در برخی محصوالت دارد، حرکت ما شروع شده و 
امروز با تست سرعت ۸۰۰ مگ در نمایشگاه تلکام امیدواریم روزی را شاهد باشیم 

که تمامی مردم چنین سرعتی را تجربه کنند.
وی در خصوص برنامه ریزی برای صادرات پلتفرم های بومی در سایر کشورها نیز 
گفت: نخستین هدف ما ورود به کشــورهای همسایه است که به لحاظ فرهنگی 
با ما اشــتراکاتی دارند، پس از آن نیز با توجه به نیاز کشــورها می توانیم به سایر 

کشورها ورود کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: ما هم اکنون در آغاز کار هســتیم و کار بلندمدتی در پیش 
داریم که یک شــبه اتفاق نمی افتد؛ در ایــن زمینه در حال رایزنــی بوده و باید 

هماهنگی انجام دهیم.
زارع پور ادامه داد: شــروع بــه کار ورود پلتفرم های بومی به کشــورهایی مانند 
آذربایجان، عراق، ترکیه و افغانســتان خواهد بود و پس از آن به بازارهای بزرگ 

جهانی راه پیدا می کنیم.

 Star( هنگامی که بازی جدید جنگ ستارگان
Wars Eclipse( توسط استودیو کوانتیک 
دریم در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۱ معرفی شد، 

طرفداران بسیار هیجان زده شده بودند.
 با این حال گزارش هــای بعدی حاکی از آن 
بود که این عنوان ۳ یا ۴ ســال دیگر عرضه 
خواهد شد. مطلب پیشنهادی: چگونه فیلم 
The Empire Strikes Back مســیر 
فرانچایز اســتار وارز را برای همیشه تغییر 
داد؟ به مناسبت روز جهانی جنگ ستارگان 
 The Empire Strikes Back چگونه فیلم
مسیر فرانچایز اســتار وارز را برای همیشه 
تغییر داد؟ تام هندرسون، یکی از لیکرهای 
معروف در فضای مجــازی، در توییت اخیر 
 Star خود جزئیات جدیــدی را درباره بازی
Wars Eclipse منتشــر کرده.  وی بیان 
کرده که بزرگترین مشکل بازی موتور داخلی 
کوانتیک دریم است که برای بازی های جهان 
باز ساخته نشده است و از همین رو در حال 
استخدام کارمندان جدیدی برای بازی است. 
اما حال به نظر می رســد با توجه به ادعاهای 
مربوط به فضــای نامطلــوب در محل کار، 
توسعه آن متوقف شده است.  گویا این بازی 

در ابتــدا یک MMORPG )بــازی آنالین 
بــزرگ نقش آفرینی( بوده و توســعه آن به 
سونی پیشــنهاد شــده بود که این کمپانی 
 Detroit: Become آن را به خاطر بــازی
Human رد کرد. جالب اســت بدانید که 
قرار بوده این استودیو فروخته شود تا منابع 
بیشتری به دست آورد، اما اتهامات مختلف 
هردو طرف معامله را از اهداف خود دور کرد.  
تام هندرسون در صحبت هایش یک بار دیگر 
به مشکالت ناشی از موتور توسعه دهنده اشاره 
 NPC کرده، موتوری که قرار است تنها چند

و ســطوح محدود را مدیریت کند )در حالی 
که شایعه شده Eclipse یک عنوان جهان 
باز اســت( و بخش چند نفره نیز مشکالتی 
را ایجاد کرده. شــاید بدترین قسمت ماجرا 
 Star Wars Eclipse این باشــد که بازی
بیش از ۱۸ ماه اســت که در دســت توسعه 
قرار دارد ولی هیچ نسخه قابل بازی ای از آن 
موجود نیست. به این ترتیب، همه چیز می تواند 
تغییر کند، به خصوص اگر توسعه دهندگان و 
Lucasarts بخواهند آن را در ســال های 

۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ عرضه کنند!

روند توسعه بازی Star Wars Eclipse خیلی خوب پیش نمی رود؛

»کوآنتیک دریم« به دردسر افتاده؟
Sea of Thieves به عنوان جدیدترین ساخته 
استودیو Rare چند سال پرفراز و نشیب را پشت سر 
قرار داد، اما اکنون توانسته به یک بازی بسیار خوب تبدیل 
شود.Sea of Thieves در سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه شد و از 
همان ابتدای هم در سرویس گیم پس در دسترس قرار گرفت. این 
عنوان در زمان النچ خالی تر از چیزی بود که انتظار می رفت. با این 
 Sea وجود توسعه دهنده آن با عرضه آپدیت های متوالی به پشتیبانی از
of Thieves ادامه داده و اکنون پس از سه سال آن را به یک بازی کوآپ 
کامل تبدیل کرده است. مایکروسافت و استودیو Rare بازی را پس از مدتی 
در استیم نیز منتشر کرده اند تا در دسترس همه پی سی بازان قرار گیرد. به نظر 
می رسد که این تصمیم از سوی مایکروسافت بسیار درست بوده و موفقیت های 
زیادی را برای Sea of Thieves به همراه داشته است. بنابر گزارش سایت 
gamingbolt، این بازی توانسته از مرز فروش ۵ میلیون نسخه در 

استیم عبور کند. مایکروسافت چند ماه پیش 
 Sea of Thieves اعالم کرده بود که بــازی
همچنان در حال رشــد بوده و در حال حاضر 
تعداد بازیکنان آن به ۲۵ میلیون نفر رسیده 
است.مطلب پیشــنهادی: ویجی الگ: آینده 
پلی استیشن ۵ و برنامه سونی برای جنگ با 
ایکس باکس گیم پسسونی هم باالخره کوتاه 
میاد ویجی الگ: آینده پلی استیشن ۵ و برنامه 

سونی برای جنگ با ایکس باکس گیم پس
 Sea of یکی از دلیــل افزایش محبوبیــت
Thieves را باید کراس اوور با فرانچایز دزدان 
 Pirates of دریایی کارائیب و بسته الحاقی
 Rare دانست. استودیو the Caribbean
با این بسته الحاقی بســیار از شخصیت های 
 Sea این فرانچایز از جمله جک اســپارو را به
of Thieves اضافه کــرد. همچنین باید به 
این اشاره کنیم که فصل چهارم بازی از چند 
 Sea of هفته پیش به پایان رسیده و اکنون
Thieves در فصل پنجم خود به سر می برد. 
Sea of Thieves هم اکنون برای پی سی، 
ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/

اس در دسترس قرار دارد.

بازی Sea of Thieves روی استیم ۵ میلیون نسخه فروش داشت؛

موفقیت ادامه دار دریای پر از دزد
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