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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان پنج شنبه| 9 دی 1400| 30  دسامبر  2021 |  25 جمادی االول  1443 | سال دوم| شماره 958|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
با وجود اینکه هنوز از سوی مراجع 
رســمی قانون مشــخصی برای 
اســتخراج و خرید و فــروش رمز 
ارزها بیان نشده است، این روزها 
تبلیغات خرید و فروش رمز ارزها 
را در تمامی ســایت ها می توانید 
پیدا کنیــد. حتــی در برخی از 
شــبکه های مجازی تبلیغ نصب 
و فروش دســتگاه های تولید این 
ارزهای دیجیتالی به وفور مشاهده 
می شود. مسئوالن نیز با توجه به 
اینکه زمستان است و مصرف برق 
شــهری به اندازه تابستان نیست، 
زیاد مقابله ای با این موضوع نکرده 
و گویا فعالً استخراج رمز ارز مشکل 
خاصی ایجاد نمی کند اما باید دید 
این منوال ادامه دار خواهد بود یا با 
ورود به فصول گرم سال دوباره بگیر 
و ببندها راجع به استخراج رمز ارز 

در کشور از سر گرفته می شود؟
بررسی مجموعه قوانین مرتبط با 
استخراج رمزارزها نشان می دهد 
پس از گســترش اقبال عمومی و 
تمایــل فعاالن اقتصــادی به این 
بخش، تاکنــون تغییــرات قابل 
توجهی در زمینه قوانین و مقررات 
مرتبــط رخ داده و رگوالتــوری 
رمزارزها چند مرحله را پشت سر 

گذاشته است. 
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هنر و صنعت چگونه توامان به گردشگری کمک می کنند؟

 »لنداسکیپ« موثرترین عکاسی برای توسعه توریسم
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شهردار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه دیدار و گفت و گو کرد:

زندگی مسالمت آمیزپیروان ادیان مختلف الگوی جهانی

اخبار پلیسی

نیروگاه حرارتی »اســالم آباد درچه« معروف به »نیروگاه اصفهان« از نوع حرارتی با ظرفیت تولید ۸۳۵ مگاوات و شامل ۵ واحد بخاری است. در 
آغاز فصل تعمیرات، واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی بخاری نیروگاه اصفهان به منظور انجام اورهال )تعمیرات سنگین( از مدار تولید خارج شد. در این دوره 
از تعمیرات، اقداماتی همچون تعویض پره های توربین فشار ضعیف، تعویض هیتر شماره ۷B، تعویض فلکسیبل های خراب مسیر بخار، تعویض کلیه 
لوله های کندانسور و اجرای مســیر آبگیری کندانسور از طریق فیلینگ پمپ، درحال انجام اســت. با اجرای برنامه های تعمیراتی، عالوه بر صیانت از 
واحدهای نیروگاه، افزایش بهره وری و تأمین انرژی الکتریکی پایدار هم رقم خواهد خورد و با پایان یافتن تعمیرات اساســی این واحد بخاری، ۳۲۰ 

مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.
پیمان شاه سنایی / خبرگزاری ایسنا

 تعمیرات واحد دوم 320 مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان
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شهردار اصفهان با حضور در منطقه 5 مطرح کرد:

 منطقه 5، الگویی منحصر به فرد
 از یک زیست شهری

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی در آیین معرفی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

 رونق گردشگری
 در ایران مستلزم نهضت بزرگ ملی است

جشنواره عکس »طبیعت ناژوان« برگزار می شود:

 فرصتـی برای ترویج
 طبیعت گـردی

چهره  برتر چهره روز

مدیر کل بیمه سالمت استان خبر داد: مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
هیچ گونه پرداختی بابت نسخ 

کاغذی از ابتدای دی ماه بیمه ها
 کار غیــر تخصصی

 انجام نمی دهم
آزاده سلیمان نژاد:   به گفته مدیر کل 
بیمه سالمت از ابتدای دی ماه بیمه ها هیچ 
گونه نســخ کاغذی از مراکز را نپذیرفته و 
پرداختی در این خصوص نخواهد داشت. 
حســین بانک افزود؛ در شش روز سپری 
شده از دیماه، مؤسســات درمانی طرف 

قرارداد باالی 9۰ درصد...

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: این 
نوید را می دهم کــه در دوره کاری من در 

اصفهان کار غیر تخصصی انجام ندهم. 
به گزارش مهر، علیرضــا ایزدی در جمع 
خبرنگاران در حاشــیه مراســم تکریم و 

26معارفه مدیرکل میراث فرهنگی ...

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله دوم
خرید یک دستگاه ماشین جاروب مکانیزه

چاپ دوم

محسن صدر الدین کرمی - شهردار قهدریجان

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 8-6 مورخ 1400/06/17 شورای اسالمی شهر نسبت به خرید یک دستگاه ماشین جاروب 
مکانیزه با نازلترین قیمت از طریق برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید، لذا  از این اشخاص دعوت به 
عمل می آید تا جهت شرکت در مناقصه به شهرداری قهدریجان مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آن، پیشنهاد خود را برابر شرایط 

اعالمی در زمان مقرر به شهرداری تحویل نمایند. 
شرایط مناقصه : 1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  2- به پیشنهاداتی که  پس از موعد مقرر به شهرداری رسیده یا 
مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  3- متقاضیان می بایست مبلغ 1.250.000.000 ریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( 
بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 0224161331006 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز یا به همین میزان ضمانتنامه 
بانکی معتبر در وجه شهرداری قهدریجان تهیه و آن را در پاکت الف قرار دهند.  4- آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع 
در حراست شهرداری 10 روز پس از چاپ دومین آگهی مناقصه یعنی پایان وقت اداری روز 1400/10/19 می باشد.  5- پیشنهادات رسیده در ساعت 
15 روز 1400/10/21 با حضور اعضای کمیسیون معامالت عالی در محل شهرداری مفتوح و قرائت و رسیدگی می شود و حضور متقاضیان در جلسه 
کمیسیون صورت اطالع قبلی در بالمانع است.  6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد طبق ماده 8 آیین نامه مالی 
شهرداری ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می شود.  7- سایر اطالعات و شرایط فنی و جزییات در اسناد مناقصه مندرج و  الزم االجرا می باشد.
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آگهـی مناقصـه عمومـی 

مصطفی محمودی - شهردار گلشهر

نوبت اول
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شهرداری گلشهر با استناد به بودجه مصوب سال 1400 در نظر دارد نسبت به خرید و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر با 
اعتباری بالغ بر 20.000.000.000 ریال اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند به منظور اخذ مدارک و آگاهی از شرایط مناقصه به 

امور مالی شهرداری مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57322222 تماس حاصل نمایند. 
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری 1400/10/29 می باشد.

آگهـی 

شهردار فوالدشهر - حسین ایزدی

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های 
دارای مجوز قانونی و واجد الشرایط واگذار نماید.

نوع آگهیموضوعردیف
شماره 

صورتجلسه 
شورای شهر

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
مبلغ پایه )ریال( 

1

خرید و نصب مجموعه اسباب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی براساس طرح و مشخصات فنی پیوست 
شــامل: خرید و نصب و بهره برداری و ا خذ تاییدیه های استاندارد برای 20 مجموعه پلی اتیلن  طبق 
تصویر و مشخصات فنی پیوست و 25 سازه تاب کامل با نشیمنگاه پلی اتیلن و کلیه متعلقات طبق 
تصویر پیوست و  25 عدد االکلنگ با نشیمنگاه پلی اتیلن و متعلقات پیوست و 4000 هزار متر مربع 
کف پوش گرانول تخت HIC )ارتفاع سقوط بحرانی( مناسب طبق استانداردهای ملی ایران مربوطه 

و مشخصات فنی پیوست و در صورت اعالم کارفرما تعمیرات دستگاه های نصب شده سطح شهر

تجدید
مناقصه

5/99/2282
1399/12/28399.967.2757.999.345.506

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/10/22 به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

تلفن: 03152622001 و 03152623013 آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر   

نوبت اول

شناسه: 1252154



ادامه از صفحه یک:
... در اولین گام در ســال 1395 
اســتخراج رمزارز به عنوان یک 
فعالیــت صنعتی معرفی شــد و 
فعالیت در آن، منوط به دریافت 
مجــوز از وزارت صنعت معدن و 
تجارت شــد. اما ماینرها که پس 
از ســردرگمی قانون گــذار در 
مواجهه با این فعالیت، در تابستان 
139۸ با حکم قانونــی ناچار به 
توقف فعالیت خود شــده بودند، 
نسبت به تعرفه برق مصرفی خود 
انتقادهایی را مطرح کردند. محور 
اصلی این انتقادها، تناقضی بود که 
در این تصویب نامه دیده می شد. 
اگر ماینینگ صنعت اســت، چرا 
به جای تعرفه بــرق صنعتی باید 
تعرفه بــرق صادراتی را پرداخت 
کند؟ تصویب نامه هیأت وزیران 
در تیــر مــاه 1399 را می توان 
واکنشی از جانب قانون گذار برای 
حل این مساله دانســت. بر این 
اســاس، دارندگان دستگاه های 
استخراج رمز ارز مکلف شدند تا 
دســتگاه های خود را در سامانه 
وزارت صمت ثبــت کنند. با این 
حال، مســاله تأمین حامل های 
انرژی ماینرها همچنان به عنوان 
چالشی که از مراحل نخست با این 
صنعت همراه بوده و است ضمن 
اینکه هیچ مقام مسئولی تکلیف 
تولیــد کننــدگان ارز دیجیتال 
خانگی را مشخص نکرده و گرچه 
استقبال مردم از این امر باالست 
اما هنوز به صورت زیر زمینی این 

تولید انجام می شود.
به دلیل باال بــودن ارزش دالر و 
یورو در کشــور مــا، تولید رمز 
ازرها در خانــه و در ابعاد کوچک 
بســیار وسوســه کننده است و 
می تواند منبع درآمد خوبی برای 
خانواده هایــی که ایــن روزها به 
شدت درگیر تورم داخلی هستند، 
باشــد. با ورود به تعطیالت آخر 
ســال میالدی و تعطیلــی اکثر 
بازارهای مالی در ســطح جهان، 
تنها بازار جهانی کــه معامالت 
همچنــان بی وقفــه در آن ادامه 
دارد، بــازار رمزارزهاســت. در 
روزهــای پایانی ســال ۲۰۲1، 
بیت کوین در تالشــی ستودنی 
ســعی دارد از مرز کانال 5۰ هزار 
دالر عبور کرده و به مقاومت 5۲ 
هزار دالر یورش ببرد. اتریوم نیز 
با محدوده ۴ هــزار دالر درحال 
درگیری اســت و در تالش است 
تا بتوانــد از این محــدوده عبور 
کند. با توجه بــه تعطیالت پایان 
ســال در اکثر نقاط جهان، فعاًل 
نمی توان انتظار تحرکات خاصی 
را در بازار رمزارزها داشــت. این 
موضوع به آن دلیل است که عمده 
مؤسسات سرمایه گذاری تعطیل 
بوده و تقریباً می توان گفت پول 

هوشمندی وارد بازار نمی شود.
هر چند مســیر قانونی طی شده 
درباره اســتخراج رمزارزها نشان 
می دهــد برخــورد مقابله ای که 
از ابتدا وجود داشــته به مرور به 
تعامل تبدیل شده، اما همچنان 
با صنعتــی مواجه هســتیم که 
چالش هایی را در رابطه با تأمین 
مهم تریــن نهاده ها خــود یعنی 
انرژی دارد. مهم ترین مسئلهٔ این 
صنعت در کشــور ما عدم وجود 
قوانین ثابت در بهره برداری و هم 
چنین تعرفهٔ برق مصرفی آن است 
و اگر قرار است دولت به عنوان یک 
فرصت به این صنعت نگاه کند باید 
ضمن وضع قوانین پایدار صنعت 
برق را نیز در کشور گسترش دهد.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان 
گفت: نخبگــی و نخبه پروری یک 
فرایند و مســیر اســت و از دوران 
دانش آموزی و با دانش آموزان دارای 
اســتعداد برتر به عنــوان آغازگران 
مسیر شــروع می شــود و سپس به 
آینده سازان، ســرآمدان و نخبگان 

منتهی می شود.
منصور شریعتی در نشست با مدیر 
مرکــز تربیتی و پرورش اســتعداد 
سالله ضمن تعریف فرد نخبه، مسیر 
و فرایند نخبگی بیان نمود: وظیفه 
بنیاد نخبگان شناســایی، حمایت، 
پشتیبانی و هدایت استعدادهای برتر 
در حوزه های علمی و سایر حوزه های 
تخصصی غیردانشــگاهی به منظور 
طی مسیر نخبگی و تبدیل شدن به 
یک نخبه اثرگذار در حوزه تخصصی 
فرد و سپس تکریم از نخبگان اثرگذار 
به منظور الگوسازی از آنها در جامعه 

می باشد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از ابتدا 
نباید برچســب نخبگــی را بر روی 
دانش آموزان زد، خاطرنشــان کرد: 

نخبه به کسی گفته می شود که بتواند 
فرد مؤثر، جریان ساز و از طریق دانش 
و یــا مهارت خاص ســرآمد جامعه 

خود باشد.
در ادامه این نشســت که به منظور 
اســتفاده از ظرفیت های بنیاد ملی 
نخبگان استان اصفهان برگزار شد، 
محســن جعفری با تأکید بر اینکه 
مرکز سالله با نگاه به آینده سعی در 
طراحی برنامه های کاربردی دارد و 
شعار خود را ” آینده را امروز طراحی 
کنیم” قرار داده اســت، گفت: این 
مجموعه باهدف رشد دادن سادات 
در جهت تعظیم و تکریم آنها در دو 
عرصه »تربیت جامع شامل تربیت 
دینی و اســتعداد پــروری در ابعاد 
معرفتی، اخالقی و رفتاری« و عرصه 
»مدیریت شبکه سرمایه های انسانی 
با بهره گیری از رویکرد تصدی گری« 
در سطح ملی موجودیت یافته است.

مدیر مرکــز ســالله با اشــاره به 
شــاخص های هدایت دانش آموزان 
به رشته های تخصصی، عنوان کرد: 
دانش آمــوزان بر اســاس فرم های 

رصد اســتعدادی که توسط مربیان 
استعدادی و بر اساس شاخص های 
یادگیــری، پیشــرفت، خالقیت و 
روحیه پرسشگری و تحقیق تکمیل 
می شــود، تســت هوش وکســلر، 
فرم های عالقه ســنجی خانواده و 
دانش آموز و در نهایــت نظر مربی 
و مشــاور در رشــته های تخصصی 

گروه بندی می شوند.
وی در ادامــه با بیــان اینکه مرکز 

ســالله در دو شــعبه اصفهان و قم 
بیش از ۲۲۰ دانش آموز نخبه سید 
را شناســایی کرده و تحت پوشش 
برنامه هــای خود قرار داده اســت، 
خاطرنشــان کرد: مرکز بر علومی 
که در آینده موردنیاز کشور خواهد 
بود، تاکید دارد و بر همین اساس در 
حال حاضر گروه های تخصصی علوم 
و فناوری در سه دسته برنامه نویسی، 
رباتیک و نانوتکنولوژی و گروه های 

فرهنگ و هنر در شاخه های ادبیات، 
هنرهای دستی و تجسمی و رسانه 

در مرکز ایجاد شده است.
الزم به ذکر اســت در ایــن بازدید 
محسن جعفری؛ مدیر مرکز سالله، 
حسن مهاجر؛ مسئول طرح و برنامه، 
مهدی نفیسی مهر؛ مسئول تربیت 
و آموزش و حجت االســالم فرشاد 
توسلی؛ مدیر شعبه اصفهان حضور 

داشتند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

نخبگی و نخبه پروری یک فرایند و مسیر است
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در شــــــهر 

 برای رفاه مردم 
فقط برق تولید کنید

شهردار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه دیدار و گفت و گو کرد:

زندگی مسالمت آمیزپیروان ادیان 
مختلف الگوی جهانی

مریم یادگاری:   شــهردار اصفهان در دیدار با اســقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب کشور، با بیان اینکه اصفهان به دست ما و شما ساخته شده 
است و با هم باید مراقب این شهر باشیم، گفت: ما برای خدمت به ارامنه 
شهر اصفهان هیچ منتی بر آنها نداریم چراکه خدمت به همه شهروندان 
وظیفه ماست. همزمان با جشن های کریسمس در محله مسیحی نشین 
جلفا، شــهردار اصفهان، رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان، معاون 
فرهنگی – اجتماعی شــهردار و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان از این محله بازدید و با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران و 

شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان دیدار کردند.
علی قاسم زاده در این دیدار ضمن تبریک سال نو میالدی به شهروندان 
ارامنه اصفهانی و شورای خلیفه گری اظهار کرد: این دیدار نشان دهنده 
پیوند ادیان به صورت عملی است و ما می توانیم الگوی زندگی مسالمت 

آمیز در اصفهان را تعمیم دهیم.
وی ادامه داد: ارادت ما به عزیزان مسیحی ریشه در دو موضوع دارد؛ نخست 
اینکه آموزه های قرآن کریم تصویری کامل از مسیحیت و زندگی حضرت 
مریم )س( به ما نشان داده است و دوم اینکه تجربه تاریخی همزیستی 

سبب نزدیکی ما به یکدیگر است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به دست ما و شما ساخته شده است 
و با هم باید مراقب این شهر باشیم، گفت: ما برای خدمت به ارامنه شهر 
اصفهان هیچ منتی بر شما نداریم چراکه خدمت به همه شهروندان وظیفه 
ماست. وی افزود: امیدوارم سال های متمادی مسیحیان و مسلمانان در این 

شهر در کنار هم به نیکی زندگی کنند.

    از حضور سرمایه گذاران لبنانی در اصفهان حمایت می کنیم
در ادامه این نشســت، محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه کشــور ایران و به خصوص شهر اصفهان همواره 
مهد همزیستی مســالمت آمیز ادیان مختلف به خصوص مسلمانان و 
مسیحیان بوده است، گفت: سابقه حضور ارامنه در اصفهان به ۴۰۰ سال 
قبل بازمی گردد و آنها توانسته اند دوستانه و برادرانه در کنار مسلمانان 
زندگی کنند. وی ادامه داد: در محالت مختلف شهر پیروان مسیح در کنار 
مســلمان زندگی کرده اند و هر دو قشر از خدمات و کسب و کار یکدیگر 
استفاده کرده اند. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: امیدوارم این 
همزیستی در اصفهان ادامه داشته باشد و دنیا از این شرایط الگو بگیرد تا 
پیروان همه ادیان در صلح و دوستی کنار هم زندگی کنند و شاهد تبعیض 

و بی عدالتی در هیچ جای دنیا نباشیم.
وی پیشنهاد حضور سرمایه گذارانی از کشور لبنان که زادگاه اسقف اعظم 
ارامنه اصفهان است را مطرح کرد و گفت: امیدوارم با همراهی شما بتوانیم 
از حضور این افراد در عرصه هایی همچون مرمت آثار تاریخی و ساخت هتل 
برای توسعه گردشگری بهره مند شویم؛ مدیریت شهری استقبال خوبی از 
این افراد به عمل خواهد آورد. نورصالحی در پایان ضمن تبریک به اسقف 
اعظم و ارامنه شهر اصفهان، گفت: امیدوارم سال نو میالدی برای پیروان 

مسیح )ع( پر از تندرستی و نشاط باشد.

     میالد حضرت مسیح )ع( عید همه ادیان است
در ادامه این دیدار، سیپان کاشچیان خطاب به مدیران شهری اصفهان 
اظهار کرد: حضور شما در آستانه سال نو میالدی باعث مباهات ماست. 
ما به عنوان برادران یکدیگر دور هم جمع شده ایم و شهروند یک خانواده 
بزرگ هستیم. وی با اشاره به روشن شدن چراغ سال نو میالدی در محله 
جلفای اصفهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر گفت: این روشنایی 
نمادی از روشنایی اذهان و افکار ماست، اگر افراد دیگری سعی می کنند 
در ذهن های ما شکی باقی بگذارند اما وقتی روشنایی از سوی برادران شما 

انجام می شود، باعث قوت قلب می شود.

    ناراحتی و غم ایران، غم مسیحیان است
کاشچیان تصریح کرد: ما هم در تمام شادی های همسایگان خود سهیم 

هستیم چراکه یک خانواده واقعی در شادی ها و غم ها در کنار یکدیگرند.
وی بیان کرد: ناراحتی و غم در کشــور ایران، ناراحتی و غم ماســت و از 
موفقیت های کشور خوشنود و خوشحال می شویم. اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران با بیان اینکه در سفرهایی که به زادگاه خود در لبنان 
داشته ام آنقدر از ایران و اصفهان تعریف کرده ام که بسیاری از آنها مشتاق 
بازدید از این شهر شــده اند، اظهار کرد: من از همه مردم در کشورهای 
مختلف جهان می خواهم به ایران بیایند و از نزدیک با این کشــور آشنا 
شوند چراکه تصویری که از ایران در رسانه ها وجود دارد با واقعیت، فاصله 

بسیار زیادی دارد.

    تقویت سرمایه های اجتماعی شهر، با همراهی همشهریان مسیحی
همچنین در این دیدار، مصطفی نباتی نژاد، عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: ما فارغ از دین و مذهب در این شــهر، مِسئولیتی بر 
عهده داریم و وظیفه داریم در چارچوب قانون، پاسخگوی نیازهای همه 
شهروندان باشیم. وی افزود: امیدواریم بتوانیم با کمک هم، سرمایه های 
اجتماعی را تقویت کنیم تا مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور هم حل و 
فصل شود. گفتنی است، مدیران شهری و اسقف اعظم پیش از این دیدار، 
با حضور در قبرستان ارامنه شهر اصفهان به شهدای ارامنه که در جنگ 
تحمیلی کشور به شهادت رسیده بودند، ادای احترام کردند. همچنین با 

حضور مدیران شهری در محله جلفا، درخت سال نو میالدی روشن شد.

مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: این نوید 
را می دهم که در دوره کاری من در اصفهان 

کار غیر تخصصی انجام ندهم. 
به گزارش مهــر، علیرضا ایــزدی در جمع 
خبرنگاران در حاشیه مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: خدمت کردن به مردم اصفهان 
و میراث این اســتان توفیق بزرگی اســت و 
این فرصت را مغتنم شــمرده و امیدوارم در 
ســال های مدیریت من در این مســئولیت 

اتفاقات خوبی بیفتد.

وی افزود: به عنوان کارشناس حوزه میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
امیــدوارم بتوانیــم اصفهان را بــه جایگاه 
اصلی خودش در حوزه ملــی و بین المللی 
برگردانیم، اصفهان یک پایلوت گردشگری 

در دنیاست.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان تاکید کرد: به عنوان 
مدیر جدید این حــوزه در اصفهان این قول 
را به مردم می دهم در حوزه میراث فرهنگی 
ابتدا کار غیر تخصصی انجام ندهیم و در حوزه 
گردشــگری پویا بودن را مجدداً به اصفهان 

برگردانیم.
وی ادامــه داد: بــه نظــرم در اصفهان که 
خواســتگاه صنایع دســتی ایران است باید 
اتفاقات بهتری در حوزه اشتغال زایی و احیای 
برخی شــاخه های فراموش شــده و سنتی 
بیفتد و این ها نیازمند کمک جامعه نخبگان و 
بخش خصوصی در حوزه های سه گانه است.

 ایزدی در پاسخ به این ســؤال که چه قولی 
برای میــراث اصفهــان به مــردم اصفهان 
می دهید، گفت: سؤال ســختی است، از من 
کار غیر تخصصی نخواهیــد اما تالش دارم 

قفل های حوزه های سه گانه را باز کنم.

گزارش

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان:

ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی پیش بینی شده است
جشنواره عکس »طبیعت ناژوان« برگزار می شود:

فرصتـی برای ترویج طبیعت گـردی
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: همه مراحل ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی 
پیش بینی شده است و پیشــنهاد می شــود برای اینکه بیماران به زحمت نیفتند مطابق 
قانون مراحل پیش نیاز نســخه الکترونیک اجرا شــود و ارتباط بیمه های پایه با بیمه های 
تکمیلی برقرار شود. محسن مصلحی با اشاره به اینکه هنوز عده ای از پزشکان نسخه نویسی 
الکترونیکی ندارند، اظهار کرد: مطابق قانون برنامه های توســعه و تبصره 1۷ ماده واحده 
بودجه 1۴۰۰ و ضوابط اجرایی طرح نسخه نویســی الکترونیک قرار بوده است که وزارت 
بهداشــت به عنوان متولی اصلی و دستگاه های دیگر از جمله ســازمان بیمه گر به عنوان 
همکار نسبت به پیاده سازی و اجرای زیرســاخت ها اقدام کنند. وی اضافه کرد: مهم ترین 
زیرساخت های اجرای پرونده الکترونیک سالمت برنامه سطح بندی خدمات، پزشک خانواده 
و ابالغ به مراکز درمانی بوده است، متأسفانه با وجود گذشــت مدت طوالنی هیچ کدام از 
آنها محقق نشده است و تنها سازمان های بیمه گر با ســامانه های جداگانه اقدام به اجرای 

نسخه نویسی الکترونیک کردند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان تاکید کرد: با وجود همه موارد مراحل قانونی طی 
نشده است و دچار اشــکال های عملیاتی متعدد شده و زیرســاخت ها از نظر کیفی فراهم 
نیست، اینکه عده ای از پزشکان نتوانستند نسخه الکترونیکی را انجام دهند به این دلیل بوده 
که تعداد زیادی از همکاران با سازمان های بیمه گر قرارداد ندارند و آنهایی هم که قرارداد 
دارند پیگیر اجرای این طرح هستند اما اشکال های فنی سامانه های موجود تا حدودی مانع 
از انجام این کار می شــود. مصلحی تصریح کرد: همه مراحل ضوابط اجرایی شدن نسخه 
الکترونیکی پیش بینی شده است. اگر پزشــکی با تمام مراکز تشخیصی و درمانی قرارداد 
ندارد باید اقدامات الزم را انجام دهد زیرا نسخه الکترونیکی سالمت مختص همه پزشکان 
است. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود برای اینکه بیماران به زحمت نیفتند مطابق 
قانون مراحل پیش نیاز نســخه الکترونیک اجرا شــود و ارتباط بیمه های پایه با بیمه های 

تکمیلی برقرار شود و اشکاالت متعددی که دو سال اخیر بوده بررسی و برطرف شود.

جشنواره عکس »طبیعت ناژوان« از سوی اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان، کانون عکس و 
کانون عکاسان خبری در دو بخش حرفه ای و غیرحرفه ای آزاد برگزار می شود. رئیس اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: ناژوان به عنوان یکی از مناطق زیبا و طبیعی مورد عالقه مردم اصفهان، همواره یکی 

از تفریحات شهروندان بوده است.
علیرضا مســاح افزود: ناژوان به ویژه در پایان فصل پاییز و اوایل فصل زمستان جاذبه های 
بســیاری دارد. زیبایی های طبیعت پاییزی، حضور مردم و کوچه باغ های تاریخی و حضور 

پرندگان و سایر گونه ها جزو زیبایی ها و جاذبه های ناژوان به شمار می رود.
وی با اشاره به اعالم فراخوان جشــنواره عکس طبیعت ناژوان گفت: هدف از برگزاری این 
جشنواره ایجاد شــور و شوق در میان شهروندان اســت تا از فضایی که از سوی شهرداری 
اصفهان آماده شده اســتفاده کنند و همچنین به خاطره سازی با تصاویر منطقه ناژوان در 

فصل پاییز بپردازند. 
شاید بعضی زیبایی های ناژوان را محدود به فصولی مانند بهار بدانند اما پاییز و زمستان نیز از 
جمله زمان های خاص و زیبای ناژوان است که می توان از این محیط استفاده های زیادی برد 
که ثبت عکس یکی از آنها است. مساح ادامه داد: این تصاویر می تواند در آینده برای معرفی 
شهر اصفهان و منطقه ناژوان مورد اســتفاده قرار گیرد. همچنین با برگزاری این جشنواره 
می توانیم گردشگری در حوزه طبیعت گردی را در محدوده شهر اصفهان ترویج دهیم و مردم 

را به بهانه عکاسی به حضور در این منطقه ترغیب کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: ۸ دی ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس طبیعت ناژوان 
بوده و نتایج این جشنواره و برگزیدگان آن 1۲ دی ماه اعالم می شود که عالقه مندان برای 
ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر درباره این جشنواره می توانند با شماره ۰9359۴59696 

در ارتباط باشند.

یک دکترای طراحی شهری گفت: برنامه ریزان و طراحان 
باید توجه داشته باشند و بپذیرند که فیزیک و کالبد فضاهای 
شهری تنها یک بعد آن است و بعد مهم تر مردمی هستند که 

در آن فضاها زندگی می کنند.
حسن سجادزاده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی 
از مهم ترین فضاهای شهری فضاهای عمومی و همگانی است 
که نقش مهمی در توسعه پایدار شــهرها دارد و از مهمترین 
اقدامات طراحــان، مدیران و برنامه ریزان شــهری طراحی 
فضاهای عمومی در شهر است به نحوی که سرانه این فضاها 
در تمامی مناطق شهری بسته به جمعیت آن مناطق مطلوب 
باشد. وی افزود: به منظور طراحی فضاهای همگانی در سطح 
شهر ابتدا باید ماهیت فضا و مکان قرارگیری آن مورد توجه 
قرار بگیرد چرا که طراحی و برنامه ریزی برای یک فضا قبل از 

شناخت آن ممکن نیست.
این دکترای طراحی شهری خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین 
معیارها در طراحی فضاهای شــهری مشارکت شهروندان و 
حضور فعاالنه و ایمن آنان در شــهر و فضاهای شهری است، 
آنچه امروزه کمتر در طراحی فضاهای شــهری مورد توجه 

قرار می گیرد.
سجادزاده تاکید کرد: بسیار مهم است که برای جلب مشارکت 
فعاالنه شــهروندان و حضور پذیری آنها در فضاهای شهری، 

نگاهی مردمی به شهر و طراحی شهری داشته باشیم و هر 
برنامه و طرح شهری را از دیدگاه اســتفاده کنندگان مورد 

ارزیابی و توجه قرار دهیم.
وی گفت: یک طراح و برنامه ریز شــهر باید حتمــاً به تمام 
ویژگی های فضاهای شهری، از ویژگی های کالبدی گرفته تا 
فرهنگی و اجتماعی، حتی تاریخی واقف باشد و تمام آن ها را 
در قالب یک سیستم منسجم تحلیل و بررسی کند تا نتیجه 
نهایی مطلوب باشــد. این دکترای طراحی شــهری افزود: 
برنامه ریزان و طراحان ما باید توجه داشــته باشند و بپذیرند 
که فیزیک و کالبد فضاهای شــهری تنها یک بعد آن است و 
بعد مهم تر مردمی هستند که در آن فضاها زندگی می کنند 
و قرار است در آینده کاربران فضاهای شهری باشند که آن ها 

طراحی می کنند.

جلسه هم اندیشی روحانیون مناطق مختلف شهرداری با حضور 
حجت االسالم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان و حجت االسالم 
کیانرسی دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری در محل ستاد اقامه نماز 
شهرداری برگزار شد. این جلسه پیرامون برنامه ریزی جهت داشتن 
هدف مشخص و باال بردن فعالیت های نمازی و مذهبی در مناطق 

مختلف شهر و پرسنل قسمت های مختلف توسط شهرداری برگزار 
گردید. حجت االسالم کیانرسی بیان داشت: هدف از تشکیل این 
جلسه، تشکیل شورای عالی اقامه نماز و بیان دیدگاه ها و ایجاد هم 
فکری در حوزه ائمه جماعت و در حوزه مسئولین است تا یک چارت و 
برنامه ای دقیق داشته باشیم. وی به جایگاه روحانیون اشاره داشت و 
بیان کرد: در حال حاضر در دستگاه ها روحانی را فقط جهت خواندن 
نماز جماعت احتیاج دارند و فضایی برای پیاده نمودن معنویات دیگر 
درست نمی کنند لذا در خواست داریم در صورت امکان در این مورد 
تحوالتی ایجاد شود. حجت االســالم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز 
استان بیان داشت: اکثر پیشنهاداتی که بیان شد در توافق نامه ای که 
بین ستاد تهران و وزارتخانه بسته شده آمده است اما بعضی از آنان 
نیز وجود ندارد لذا شما می توانید برنامه های پیشنهادی و جدید خود 

را تحت عنوان برنامه بومی و ابتکاری دستگاه به ستاد اقامه نماز ارائه 
دهید. وی افزود: دیدگاهی که به ستاد اقامه نماز است این می باشد 
که ستاد در کار اجرائیات است، اما این را باید بدانید که ستاد اقامه 
نماز یک ناظر بر اجرایی شدن توافقی که بین ستاد اقامه نماز مرکز با 
وزارتخانه بسته شده می باشد ولی با این حال سعی نموده در اجرائیات 
نیز حضور داشته باشد و تا جایی که توان یاری رساندن دارد کمک 
کند. مدیر ستاد اقامه نماز بیان کرد: برنامه و توافق نامه ای که بین 
ستاد و وزارت مربوط به شما بسته شده از طریق استانداری به شما 
ابالغ می گردد؛ سعی کنید تحت آن برنامه های خود را گنجانده و 
اجرایی نمایید تا در پایان سال نیز در ارزیابی دیده شود و از طرف دیگر 
دیدگاه های جدید و نویی در صحبت های شما وجود داشت لذا طی 

همان برنامه بومی سازی برای ما ارسال کنید تا بهره برداری شود.

یک کارشناس پاسخ داد؛

شهروندان مهم تر هستند یا 
کالبد شهر؟

جلسه هم اندیشی روحانیون شهرداری با مدیر ستاد اقامه نماز استان برگزار شد:

لزوم برنامه ریزی در فعالیت های نمازی و مذهبی شهر

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

کار غیر تخصصی 
انجام نمی دهم



رییس شورای راهبردی قرارگاه عمار:

رزمایش نظامی ایران صدای ابرقدرت ها را درآورد
 رییس شورای راهبردی قرارگاه عمار گفت: ادامه 
دهندگان راه شهیدان با برگزاری رزمایش نظامی، 

صدای ابرقدرت ها را درآوردند.
حجت االسالم مهدی طائب در آیین استقبال تشییع 
۲۲ شهید گمنام در میدان جهاد کاشان افزود: تا 
زمانی که راه شهدا را ادامه دهیم، توانمندی های 
ایران را  دشمن نمی تواند نظام جمهوری اسالمی 

شکست دهد.
ایران نه تنها  وی ادامه داد: امروز ملت والیتمدار 
به انتهای راه نرسیده است، بلکه در آغاز راه قرار 
دارد، چرا که حضرت بقیه االعظم مهدی موعود 

)عج( منتظر است، به امید خدا با ظهور آن حضرت 
فساد، ظلم و استکبار در جهان ریشه کن شود.

رییس شورای راهبردی قرارگاه عمار اظهار داشت: 
به برکت خون شهیدان واالمقام اقتدار و عظمت 
جمهوری اسالمی ایران در جهان به جایی رسید 
که دشمن جرات نکرد سردار شهید سپبهد قاسم 

سلیمانی را در خاک ایران ترور کند.
کشور  سوریه  و  عراق  اگرچه  کرد:  تصریح  وی 
سردار  این  عکس های  اما  نبود  سلیمانی  شهید 
سرافراز اسالم در میدان ها، خیابان ها و جای جای 
این کشورها و دیگر نقاط جهان نقش بربسته است.

حجت االسالم طائب با بیان اینکه دشمن می کوشد 
به دین و نظام جمهوری اسالمی ایران ضربه بزند، 
گفت: شهیدان گمنام، بار دیگر به میدان آمدند تا 
این نگرانی را از دین اسالم و ملت ایران دور کنند.

از  دشمن  تحمیلی،  جنگ  زمان  در  گفت:  وی 
چنان توان و قدرتی برخوردار بود که جسدهای 
پاک شهیدان را همچنان پس از سال ها به کشور 
بازمی گردانیم، اما به برکت خون شهدا و بشارتی 
که قرآن به شهدان داده، امروز گذر زمان به اثبات 

رسانده که جایگاه دشمن کجاست؟
آیین استقبال از کاروان ۲۲ شهید گمنام سه شنبه 

شهیدپرور  و  والیتمدار  مردم  گسترده  حضور  با 
دارالمؤمنین  شد.  برگزار  کاشان  دارالمؤمنین 
و  اسالم  تقدیم  شهید   ۸۲۴ و  هزار  یک  کاشان 
شهید  دارای ۷۸  و  اسالمی کرده  نظام جمهوری 
مفقوداالثر، ۱۹۶ آزاده، سه هزار و ۹۳۴ جانباز و ۷۴ 

شهید مدافع حرم است.
کیلومتر   ۳۹۲ و  هزار  چهار  مساحت  با  کاشان 
پایه  بر  نفر  و ۴۸۲  هزار  و جمعیت ۳۶۴  مترمربع 
پرجمعیت ترین شهرستان  سرشماری سال ۱۳۹۵، 
اصفهان پس از مرکز این استان و بیست و هشتمین 
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گفت:  کاشان  فرمانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
مراسم ویژه تشییع ۲۲ شهید گمنام از امروز دوشنبه 
ششم دی آغاز شد و آیین وداع با شهدا نیز بعد از 
نماز مغرب و عشاء در محل گردان امام حسین )ع( 

برگزار می شود.
و  برنامه ریزی  جلسه  در  قپانی پور،  عباسعلی 
پیکر مطهر ۲۲  تشییع  مراسم  برگزاری  هماهنگی 
شهید گمنام دفاع مقدس، اظهار کرد: صبح روز 
سه شنبه هفتم دی ماه، دو تریلر حامل پیکر شهیدان 
گمنام به شهرهای نطنز و بادرود اعزام شد و در آن 
مناطق تشییع خواهند شد که بعد از تشییع به کاشان 

باز خواهند گشت.
انجام  برنامه ریزی های  براساس  کرد:  تصریح  وی 
شده، عصر روز سه شنبه پیکر مطهر ۱۱ شهید در 
آران و بیدگل و پیکر ۱۱ شهید دیگر نیز در شهر 
امنیتی  سیاسی  معاون  شد.  خواهند  تشییع  کاشان 
فرمانداری کاشان در مورد مراسم تشییع در کاشان 

گفت: مراسم تشییع در شهر کاشان از ساعت ۱۵ 
عصر روز سه شنبه از میدان بسیج آغاز و پس از عبور 
از میدان های عطا، امام خمینی )ره(، کمال الملک، 
معلم در میدان جهاد با سخنرانی آیت اهلل سلیمانی، 
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان به 

پایان می رسد.
قپانی پور گفت: پس از پایان مراسم در دو شهرستان 
کاشان و آران و بیدگل، پیکر ۲۲ شهید گمنام در 
گلپایگان تشییع شده و پس از آن به طرف اصفهان 
از  تن  دو  پیکر  حرکت خواهد کرد. وی گفت: 
شهدای گمنام پس از تشییع در اصفهان، همزمان با 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به کاشان 
روز  آن ها  خاکسپاری  مراسم  و  می شود  منتقل 
انجام خواهد  برزک  پنجشنبه ۱۶ دی ماه در شهر 
گرامیداشت  مراسم  اولین  ایسنا،  گزارش  به  شد. 
شهر  از  دوشنبه  امروز   ۱۶ ساعت  گمنام  شهدای 

نوش آباد آغاز می شود.

از ۹۳  بیش  اکنون  گفت:  شهرضا  فرماندار 
درصد کارکنان ادارات، ۸۴ درصد ازاصناف 
و صنایع شهرستان، ۸۰ درصد اززنان باردار 
باال در  به  و ۸۵ درصد از جمعیت ۱۲ سال 

شهرضا واکسینه شده اند.
سید امیر جعفری در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: زمانی که ۸۰ درصد مردم 
کنند،  دریافت  را  کرونا  واکسن  دوم  دوز 
خواهیم  را  محدودیت ها  کاهش  امکان 

داشت.
درصد   ۹۳ از  بیش  تاکنون  افزود:  وی 
کارکنان ادارات، ۸۴ درصد اصناف و صنایع 
شهرستان، ۸۰ درصد زنان باردار و ۸۵ درصد 
جمعیت ۱۲ سال به باال در شهرضا واکسینه 
کرونا  کرد:  بیان  شهرضا  فرماندار  شده اند. 
پیچیده ای  بسیار  پاندمی  و  موضوع  یک 
ها  پاندمی  بار  یک  سال   ۱۰۰ تقریباً  است، 
رخ می دهند و تاریخ بشر نشان داده است که 
پاندمی ها پایان پذیر هستند، با وجود تلفات 
می شوند  تمام  باالخره  اما  زیاد  و ضررهای 
و علت نابودی پاندمی ها علم و دانش بشر 
متأسفانه برخی  اینکه  به  اشاره  با  است. وی 
واکسیناسیون  پوشش  نتوانستند  کشورها 
سهل  کوچک ترین  با  گفت:  باشند،  داشته 
پروتکل های  نکردن  رعایت  در  انگاری 
بهداشتی، روند این بیماری افرایش می یابد و 

گریبان گیر بقیه افراد هم می شود.
جعفری تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری 
عبور  پیک کرونایی  پنج  از  توانستیم  مردم 
اکنون کشور آبی رنگ  تا جایی که  کنیم 
واکسینه  مردم  درصد   ۸۵ از  بیشتر  است، 
تا  حداقل  بتوانیم  امیدواریم  و  شده اند 

واکسیناسیون ۹۰ درصد مردم پیش رویم.
وی با اشاره به پیوست ستاد ملی کرونا گفت: 

واحدهای حراست، انتظامات و امور اداری 
دستگاه ها موظف هستند برای کنترل سالمت 
در  کنند،  اقدام  خود  کارکنان  و  مراجعان 
صورتی که کارکنان واکسن تزریق نکنند هر 
۱۵ روز یک بار آزمایش PCR باید از آنها 

گرفته شود و نتیجه گزارش داده شود.
در  کرد:  بیان  شهرضا  شهرستان  فرماندار 
مرحله  در   PCR تست  ارائه  عدم  صورت 
حضور  عدم  که  روزهایی  در  غیبت  اول 
ناشی از ایجاد ممانعت است منظور می شود، 
در مرحله دوم به مدت روزهای غیبت کسر 
سوم  مرحله  در  و  می گیرد  صورت  حقوق 
افراد به هیئت رسیدگی به پرونده های اداری 
قانونی  صورت  به  اقدام  و  می شوند  معرفی 

انجام می شود.
وی بیان کرد: عده کمی هستند که واکسن 
تزریق نکرده اند و برخی از آنان طبق دستور 
اما  نیستند  واکسن  تزریق  به  مجاز  پزشک 
وضعیت  می شوند  باعث  کم  عده  همان 
سالمت و امنیت بقیه افراد جامعه هم به خطر 
بیافتد. جعفری خطاب به مسئوالن با اشاره به 
شیوع سویه اومیکرون، تصریح کرد: اطالع 
انجام  سویه  این  زمینه  در  گسترده  رسانی 
و  درمان  بهداشت،  سازمان  همچنین  شود، 
انجام غربالگری  به  آموزش پزشکی نسبت 
کرونا  مبتالیان  به  نزدیک  افراد  از  تست  و 
اقدام کنند و پس از شناسایی برای قرنطینه 
مبتالیان گام بردارند. وی گفت: گشت های 
نظارتی، ناظران شبکه بهداشت، کارشناسان 
فرمانداری از دستگاه های دولتی به صورت 
سر زده و بدون اطالع قبلی بازدید به عمل 
طرح  و  سلیمانی  شهید  طرح  در  آورند، 
شهدای سالمت انتظار می رود که از ظرفیت 

بسیج بیش از پیش استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کاشان:

پیکر دو شهید گمنام در برزک دفن می شود
فرماندار شهرضا:

۸۰ درصد زنان باردار شهرضایی واکسینه شدند

دیماه  روز ۱۳  شهرضا گفت:  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی، شهرضا میزبان کاروان 
شهدای گمنام اصفهان خواهد بود. سید امیر جعفری در گفت و 
گو با خبرنگار مهر با اشاره به بزرگداشت دومین سالگرد شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی و مراسم استقبال از کاروان شهدای 
گمنام، اظهار داشت: روز ۱۳ دی ماه همزمان با دومین سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین دهه بصیرت، کاروان 
شهید کاظمی که حامل پیکر پاک ۱۰ تن از شهدای گمنام عزیز 
به مقصد اصفهان است از شهرستان شهرضا عبور کرده و طی 
ساعاتی مردم شهید پرور شهرستان آماده استقبال و بهره گیری 

معنوی از حضور این شهدا در شهرستان خواهند بود.
و  ریزی  برنامه  خصوص  در  جلساتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

هماهنگی های الزم برای استقبال با شکوه از این شهدای گرانقدر 
در شهرستان شهرضا برگزار شده است، گفت: اقدامات الزم 
در خصوص اطالع رسانی گسترده و فضاسازی مناسب شهری 
توسط شهرداری ها، دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه انجام 
شده است. سرپرست فرمانداری شهرضا با بیان اینکه در شامگاه 
مورخ ۱۶ دی ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 

)س( مراسم وداع با پیکر دو شهید گمنام در این شهرستان برگزار 
می شود، افزود: روز جمعه ۱۷ دی ماه نیز مراسم تشییع و تدفین 

این دو شهید در شهر منظریه برگزار می شود.
مردم و ضرورت حضور  اقشار مختلف  از  وی ضمن دعوت 
مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان در برنامه های 
یاد شده، بیان کرد: از عموم مردم متدین به خصوص جوانان 

عزیز انقالبی می خواهیم تا در طرح پویش مجازی قهرمان من 
)شخصیت و ویژگی های سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی( 

و پویش قهرمان شرکت کنند. 
جعفری بیان داشت: مقرر شد با عنایت به دومین سالگرد شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی دستگاه های فرهنگی و نهادهای مردمی 

نسبت به تبیین مکتب حاج قاسم سلیمانی اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شهرضا مطرح کرد؛

شهرضا آماده استقبال از کاروان شهدای گمنام

گزارش

استقبال مردم دیار مومنان کاشان از الله های بی نشان آسمان گمنامی

دلباختگی به مرام و معرفت شهدا سن و سال نمی شناسد
مـردم دیـار مومنان از الله های بی نشـان آسـمان گمنامی و 
مسـافران الی اهلل با اشـک چشـم اسـتقبال و در ایام شهادت 
ایـن شـهدای گمنـام طلـب شـفاعت  از  بانـوی دو عالـم 
کردنـد. بیـش از ۳۳ سـال اسـت کـه از آخریـن روزهـای 
سـال های ایثـار و حماسـه می گـذرد و همچنان بـوی معطر 
جبهه هـا بـه مشـام مردم ایـن سـرزمین اهورایی می رسـد. و 
چـه حکمتی اسـت در رفتـن آن روزهای سـربازان خمینی 
و آمـدن ایـن روزهـای کبوتـران آسـمان گمنامـی کـه بـر 
روی دسـتان غیرتمنـد مـردم هر کـوی و برزن در هر شـهر 
و روسـتا تـا خانـه ابـدی اسـتقبال می شـوند. چـه زیبـا بـود 
نجـوای مـادر شـهیدی که بـر تابوت یکـی از ایـن فرزندان 
مـادر پهلـو شکسـته حضـرت فاطمـه زهـرا )س( از دردانـه 
خـود سـخن می گفت و بـا امید بازگشـت او روزها و ماه ها 
را می گذرانـد. امـا امـروز باالخـره انتظارهـا بـه سـرانجام 
رسـید و لحظـه وصـل رسـید و مـردم تاریـخ سـاز کاشـان 
اسـتقبالی تاریخـی از فرزنـدان ایـران اسـالمی کردنـد.۲۵ 
تـن از فرزنـدان حضرت روح اهلل عاشـقانه با اسـتقبال مردم 
فهیم و بااصالت کاشـان تشـییع شدند و کاشـی ها بار دیگر 
ثابـت کردنـد که فرهنگ ایثار و شـهادت همچنـان در بین 
کوچـک و بـزرگ و خـرد و کالن ایـن مـردم زنده اسـت 
و خواهـد مانـد. محمدرضـا اسـکندری یکـی از هـزاران 
دلباخته فرهنگ شـهدایی اسـت که در مراسـم تشییع پیکر 
مطهـر ایـن شـهدا در دیـار مؤمنـان کاشـان شـرکت کـرده 

است.
او کـه ۲۴ سـال سـن دارد در گفـت و گـو بـا خبرنگار مهر 
بـا اشـاره بـه اینکـه دلباختگی به مرام و معرفت شـهدا سـن 
سـربلندی  و  عـزت  داشـت:  اظهـار  نمی شناسـد،  سـال  و 
کنونـی ایـران اسـالمی و وطن سـرافراز ما نشـأت گرفته از 

مجاهدت هـای همیـن شـهدای عزیز اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه گمنامـی ایـن شـهدا نشـان از اخالص و 
اوج عبودیـت آنهـا در نـزد پروردگار اسـت، ابراز داشـت: 
فرامـوش کـردن یـاد و خاطـره شـهدا مـا را تـا ابـد مدیـون 
آنهـا می کنـد، نبایـد از یاد ببریم کـه چه عزیزانی عاشـقانه 
بـرای دفـاع از شـرف و عـزت ایـران اسـالمی مجاهـدت 

کردنـد تـا مـا هـم اکنـون در آسـایش زندگـی کنیم.
ایـن جـوان اهـل تهـران کـه مقیـم کاشـان اسـت در ادامـه 
افـزود: متأسـفانه طی سـال های اخیـر مشـاهده کرده ایم که 
برخـی از مسـئولین از مـدار فرهنگ شـهدا خارج شـده اند 
فعالیت هایـی  انجـام  و  تصمیمـات  اتخـاذ  بـا  متأسـفانه  و 
نشـان داده انـد کـه هیـچ رنـگ و بویـی از شـهدا نبرده انـد 
کـه مطمئنـاً آخـر و عاقبـت خوبـی در انتظـار این دسـته از 

مدیـران و مسـئوالن نخواهـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بـاغ شـهادت باز اسـت، تصریح 
نصیـب  خداونـد  کـه  می خواهـد  لیاقـت  شـهادت  کـرد: 
ایـن  امیـدوارم روزی  و  بنـدگان مخلـص خـود می کنـد 

فیـض عظیـم نصیـب مـا نیـز شـود.
زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدا همـراه بـا ترویـج 
فرهنگ ایثار و شـهادت حتمـاً یکی از ضروریات فرهنگی 
جامعـه کنونی اسـت کـه باید بـه خوبی توسـط متولیان امر 

جـدی گرفته شـود.
هـر چه مدیران و مسـئولین در درجـه اول و مردم در درجه 
بعـدی از فرهنگ شـهدا و امام شـهدا فاصلهه بگیریم آنچه 
نصیـب مـا می شـود چیـزی جـز پوچـی و تباهـی نخواهـد 

بود.
در ایـن بیـن مـردم عزیـز همیشـه ثابـت کرده انـد کـه در 
پیـروی از آموزه های شـهدا در صحنه وجـود دارند و حال 
ایـن مسـئولین و مدیران هسـتند که باید بـا خدمت صادقانه 
اثبـات کننـد کـه حـرف و عمل آنهـا یکی اسـت و در این 

راه ثابـت قدم هسـتند.

حضـور گسـترده و پرشـور مـردم بـه خصـوص جوانـان و 
نوجوانـان در مراسـم های اینچنیـن اثبـات کـرده اسـت که 
بـر خـالف تصـورات باطـل غـرب نسـل سـوم و چهـارم 
انقـالب همچنان دلباخته فرهنگ و مـرام حضرت روح اهلل 
)ره( اسـت و در ایـن نبرد همچنان ما دسـت برتـر را داریم.

یکـی دیگـر از همشـهریان کاشـانی کـه خـود را فرزانـه و 
۱۸ سـاله معرفـی می کنـد از شـدت غـم بـه سـختی سـخن 

می گویـد.
ایـن بانـوی کاشـانی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مهـر بـا 
بـار اسـت کـه در مراسـم  اولیـن  بـرای  اینکـه  بـه  اشـاره 
درک  مـن  داشـت:  اظهـار  می کنـد،  شـرکت  اینچنینـی 
خوبـی از مـادران ایـن عزیـزان دارم چـرا کـه مادربـزرگ 
خـودم بعـد از سـال ها که از دایـی من بی خبر بـود باالخره 

فـوت کـرد و بـه دیـدار فرزنـد شـهیدش پیوسـت.
وی با اشـاره به اینکه مادربزرگم همیشـه در این مراسـم ها 
بـه یـاد فرزنـد شـهیدش شـرکت می کـرد، گفـت: حـال 
مطمئـن هسـتم کـه مـادر و فرزند در بهشـت خـدا در کنار 
هـم هسـتند چراکـه صبـر مادربزرگـم خالصانـه و بـرای 

رضایـت خـدا بود.
ایـن شـهروند کاشـانی در حالـی کـه در حیـن مصاحبـه به 
یـاد مادربـزرگ و دایـی خـود گریـان بـود، تصریـح کرد: 
مـن هیچ وقت نتوانسـتم وجـود دایی خـودم را درک کنم 
ولـی بـر این باور هسـتم کـه او زنده اسـت و مـا را می بیند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه متأسـفانه برخـی حتـی در داخـل 
کشـور بـه خـون شـهدا خیانـت می کنند، افـزود: ایـن افراد 
هیـچ جوابـی بـه درگاه الهـی نخواهنـد داشـت چراکـه در 
هـر جایـگاه و رتبـه ای هسـتند مدیون خون شـهدا هسـتند.

نـص صریـح  بـه  اسـت. شـهدا  اینچنیـن  هـم  بلـه؛ حتمـاً 
قـرآن خـدا زنـده هسـتند و در نـزد رب و پـروردگار خود 
روزی می خورنـد. مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه شـهدا ما را 
می نگرنـد و بـر رفتـار و کـردار مـا نظـاره گـر هسـتند؟ و 
بشـکند قلـم و بریـده شـود زبـان و شکسـته شـود دسـت و 
پایـی که در راسـتای کمرنگ کردن یاد و خاطره شـهدا و 

فرهنـگ آنهـا فعالیـت می کنـد.
ابتـر بماند نسـلی کـه خیانـت می کند بـه آرمان های شـهدا 
و ایـن ملـت کـه جانانه برای دفـاع از هویـت و اصالت این 

نظام پای کار هسـتند.
کـور شـود چشـمانی کـه ایـن حضـور 

پرشـور را نمی بینـد و کـر شـود گوشـی 
در  را  مـردم  ایـن  بـه حـق  کـه خواسـته 

دفـاع از آرمـان بـه حـق شـهدا در حمایت 
از کشـور و ولـی امر مسـلمین جهـان و ولی 

فقیـه زمـان را نمی شـنود.
محمـد حـدود ۴۰ سـال دارد، یکی از فرزنـدان خود 

را در آغـوش گرفتـه و دیگـر فرزنـد نیـز به همـراه پدر در 
این مراسـم شـرکت کرده اسـت.

ایـن شـهروند کاشـانی نیز در گفـت و گو بـا خبرنگار مهر 
بـا اشـاره بـه اینکـه امیـد بـه شـفاعت شـهدا در روز قیامت 
دارد، اظهـار داشـت: همراهـی دو فرزنـدم در ایـن مراسـم 
و در ایـن مسـیر طوالنـی بـا وجـود همـه سـختی هایی کـه 
برایـم داشـت فقـط ایـن امیـد را دارم کـه مـورد شـفاعت 

شـهدا قـرار بگیریم.
از همیـن شـهدا خواسـته ام کـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فرزندانـم را دعـا کننـد تـا آنها هـم شـهدایی و تربیت آنها 
برگرفتـه از فرهنگ شـهدا باشـد، ابراز داشـت: مـن خودم 
از شـهدای  کارمنـد دانشـگاه هسـتم و کرامـات زیـادی 

گمنامـی کـه در محـل کار مـن دفـن شـده اند، دیـده ام.
ایـن شـهروند کاشـانی بـا بیـان اینکـه مسـئولین بایـد در 
باشـند،  و تالشـگر  یـاد و خاطـره شـهدا سـاعی  ترویـج 
گفـت: متأسـفانه سـبک زندگـی برخـی از مسـئولین مـا 
شـهدایی نیسـت و برخـالف تمـام ادعاهایـی کـه می کنند 

نمی کننـد. حرکـت  شـهدا  راه  در 
وی کاشـان را بـا وجـود بیـش از ۱۸ هزار شـهید و سـردار 
شـهید دفـاع مقـدس یک شـهر شـهدایی دانسـت و افزود: 
امیـدوارم مـردم کاشـان از برکـت حضـور ایـن شـهدای 

عزیـز متنعم شـوند.
سـبقه و سـابقه کاشـان در دفـاع از حریـم والیـت و نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ثابـت کـرده اسـت کـه مـردم 
دیـار مؤمنـان همچنـان در دفاع از آرمان های شـهدا یکدل 
ثابـت قـدم هسـتند. مقـام اول پشـتیبانی در جبهه هـا و  و 
حضـور مؤثـر در دفـاع از والیـت بـه خصـوص در فتنه هـا 
فقـط بخـش کوچکی از مـدال افتخـار مـردم دارالمؤمنین 

کاشـان در صیانـت از عـزت و 
اقتـدار ایران اسـالمی اسـت.

مـردم  تاریخـی  و  گسـترده  حضـور 
کاشـان در تشـییع پیکـر مطهـر و نورانـی 

فرزنـدان  و  سـرافراز  شـهدای  از  تـن   ۲۵
مـادر پهلوشکسـته ثابـت کـرد کـه مـردم ایـن دیـار 

همچنـان عاشـقانه عزمـی جـزم در راه پرافتخـاری کـه در 
دارنـد. گرفته انـد،  پیـش 

ناگفتـه نمانـد کـه ایـن شـور و منـش اخالقـی در دیگـر 
شـهرهای اسـتان نیـز وجـود دارد که اسـتقبال از شـهدا در 

آن مناطـق مویـد ایـن مطلـب اسـت.
امـا بایـد توجه داشـت کـه دفـاع از آرمان های شـهدا فقط 
نبایـد بـه حـرف بلکـه بایـد در عمـل باشـد. اینکـه مـردم 
همیشـه یـک گام جلوتـر از مسـئولین هسـتند شـکی در 
آن نیسـت و حـال ایـن مسـئولین هسـتند کـه بایـد بـا عمل 
و خدمـت صادقانـه بـه مـردم ثابـت کننـد کـه در خدمـت 

شـهدا و آرمان هـای شـهدا هسـتند.
متأسـفانه بایـد گفـت کـه برخـی از رفتارهـا مثـل ویـژه 
خواری هـا، رانـت خواری هـا، ترجیـح روابط بـر ضوابط و 
غیره که توسـط برخی از مدیران و مسـئولین خرد و کالن 
رخ می دهـد هیـچ سـنخیتی بـا مرام شـهدای عزیز نـدارد و 
ایـن رفتارهـا بایـد اصـالح شـود. زنـده نگـه داشـتن یـاد و 
خاطـره شـهدا در حال حاضـر خدمت صادقانـه و بی منت 
بـه مـردم عزیـز اسـت که سـعادت و سـرافرازی هـر فردی 

را در جامعـه میسـر می کنـد. امیدواریـم کـه چنین شـود.

تنهــا اســتخر شــنای اردســتان حــدود ســه ســال 
ــی و  ــکالت فن ــود مش ــل وج ــه دلی ــه ب ــت ک اس
عمرانــی تعطیــل و هنــوز کار بازســازی و ترمیــم 
آن بــه اتمام نرســیده اســت و همچنــان در خواب 

ــرد. ــه ســر می ب زمســتانی ب
تعطیلــی تنهــا اســتخر اردســتان موجــب شــده تــا 
ــراد  ــی اف ــان و حت ــان و نوجوان ــیاری از جوان بس
بیمــار کــه نیــاز بــه آب درمانــی دارنــد، برای شــنا 
کــردن بــه اســتخر شــهرهای مجــاور برونــد کــه 
ــال داشــته  ــه دنب ــا ب ــرای آن ه ــی ب هزینه هــای مال

اســت.
محمــد یکــی از شــهروندان اردســتانی بــه ایســنا 
گفــت: اســتخر شــنای سرپوشــیده یکــی از 
پروژه هــای مهــم و موردنیــاز اردســتان اســت کــه 
زمــان اجــرای مرمــت آن نیز بســیار طوالنی شــده 
و متأســفانه تــالش جــدی بــرای پاســخگویی بــه 

ــان انجام نشــده اســت. ــه جوان ــن مطالب ای
ــتان  ــهروندان اردس ــر از ش ــی دیگ ــا یک علیرض
نیــز بــا ابــراز گالیــه از تعطیلــی اســتخر اردســتان 
گفــت: چــرا مســئوالن شهرســتان مثــل نماینــده 
مجلــس و فرمانــدار فکــری بــرای راه انــدازی 
مجــدد اســتخر اردســتان نمی کننــد؟ عنــوان یک 
ــا پیشــرفت اردســتان  ــد تنه شــهروند اعــالم کنی
ــاله  ــم چندس ــه آن را ه ــود ک ــتخر ب ــن اس همی

ــد. ــل کردن تعطی
بــه  اردســتان  و جوانــان  اداره ورزش  رئیــس 
ایســنا، گفــت: وضعیــت تعطیلــی اســتخر شــنای 
اردســتان همچنــان تغییری نکــرده اســت و منتظر 
اعتبــارات هســتیم. بــا تــالش مســئوالن شهرســتان 
قول هــای خوبــی بــرای تکمیلــی پروژه هــای 
ــتان  ــتخر اردس ــه اس ــی از جمل ــام ورزش نیمه تم
گرفتــه شــده، ولــی تاکنــون اختصاصی نداشــتیم.

عبــاس روحانــی بــا بیــان اینکه بــا اجرای قســمت 
اول مرمــت و بهســازی اســتخر اردســتان حــدود 

۷ میلیــارد ریــال بدهــی دارد، افــزود: بعــد از 
آنکــه بدهــی قبلــی اســتخر پرداخــت شــود بایــد 
ــدازی  ــرای ادامــه مرمــت و راه ان ــرآورد شــود ب ب

ایــن مــکان چــه مقــدار هزینــه نیــاز اســت.
وی گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه گالیــه 
مــردم و نیــاز آنهــا، اولویــت ایــن اداره تکمیــل و 
راه انــدازی اســتخر شــنای اردســتان اســت، ولی تا 
تأمیــن هزینه هــا نمی توانیــم قــول دقیقــی بدهیــم.

ــاره  ــان اردســتان درب ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــت:  ــتان، گف ــر اردس ــه الغدی ــت زورخان وضعی
حــدود ۸ میلیــارد ریــال بــرای زورخانــه اردســتان 
اختصــاص داده شــده اســت کــه فکــر می کنیــم 
بعــد از آن ایــن مجموعــه نزدیــک بــه ۹۰ درصــد 

تکمیــل خواهــد شــد.
ــاره مشــکالت ورزشــکاران رشــته  روحانــی درب
کشــتی اردســتان، خاطرنشــان کــرد: مشــکالت 
ــه کشــتی اردســتان در اختیــارات شهرســتان  خان
ــدی کــه مســئوالن شهرســتان  ــا تأکی نیســت و ب
ــا اســتان انجــام  داشــتند و نامه نگاری هــای کــه ب
ــن ورزش  ــکالت ای ــم مش ــالش می کنی ــده ت ش

برطــرف شــود.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد اعضــای کمســیون 
فرهنگــی از مجموعــه ورزشــی ۱۷ شــهریور 
اردســتان، گفــت: در تــالش هســتیم تــا بودجه ای 
بــرای وضعیــت روشــنایی و پیســت زمیــن چمــن 
ــتفاده را  ــر اس ــم حداکث ــا بتوانی ــم ت ــن کنی تأمی
از زمیــن چمــن داشــته باشــیم. رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان اردســتان، افــزود: تاکنــون 
اتفاقــات خوبــی در بخــش ورزش شهرســتان 
ــتان  ــی اردس ــرانه ورزش ــبختانه س ــاده و خوش افت
ــود  ــر کمب ــال حاض ــی در ح ــت، ول ــوب اس خ
ــام  ــای نیمه تم ــی پروژه ه ــکل اصل ــارات مش اعتب
ورزشــی ایــن شهرســتان محســوب می شــود کــه 

ــود. ــرف ش ــم برط امیدواری

گالیه ورزش کاران و ورزش دوستان؛ 

استخر شنای اردستان در خواب زمستانی



The connection of the rail-
way from Iran’s southwestern 
Shalamcheh town to Basra city 
in Iraq has been among the 
issues pursued by the govern-
ments of the two countries for 
many years.
The railway project has been 
faced several problems for 
many years, but it seems that 
with the changes that have tak-
en place since last year it has 

entered a more serious phase.
For the first time in the Irani-
an calendar year 1390 (March 
2011-March 2012), Iran and 
Iraq signed a memorandum of 
understanding (MOU) for the 
construction of the Shalam-
cheh-Basra railway, which was 
not implemented.
In 1393, another MOU was 
signed between Tehran and 
Baghdad for the construction 

of this railway, according to 
which, Iran undertook to de-
sign and build a bridge over 
Arvand River, and the Iraqi side 
undertook to build a 32-kilom-
eter railway from the Shalam-
cheh border to the Basra rail-
way station on Iraqi soil.
Implementation of this project 
was followed up by the Iranian 
government, and in order to 
complete the Shalamcheh-Bas-
ra railway, the 17-kilometer 
Khorramshahr-Shalamcheh 
railroad project was completed 
in 2011 to connect the Iranian 
railway to Iraq, and it was de-
cided to join the city of Basra.
However, due to some rea-
sons, economic problems and 
a shortage of funds in Iraq, as 
well as legal problems in that 
country for granting land to 
Iran to construct the railway, 
the project was halted for ten 
years.
But now the current govern-
ments of the two countries 
seem more serious to con-

struct this railroad, which will 
be a strategic event in the West 
Asia region.
During a visit of Iranian Min-
ister of Transport and Urban 
Development Rostam Qasemi 
to Iraq, the two sides signed a 
deal on Monday for completing 
the Shalamcheh-Basra railway.
Elaborating on the details of 
the deal, Qasemi said: “The 
agreement has a clear timeta-
ble, and one of its clauses is 
that implementation of the pro-
ject will actually begin within 
the next month.”
“For almost 20 years, we 
have had numerous negoti-
ations with the Iraqi side to 
implement Shalamcheh-Basra 
railway, and there were even 
many memorandums signed 
in different periods, which nev-
er reached the desired result,” 
Qasemi said.
“We agreed to start the prima-
ry study and implementation 
of this project within the next 
month, which is practically a 

big step for Iran and Iraq to 
expand trade, and increase 
freight and passenger ex-
changes, which is important 
for both countries,” he added.
Qasemi noted that the Islam-
ic Republic of Iran Railways 
(known as RAI) and the Iraqi 
Republic Railways will imple-
ment the project together and a 
joint venture will be established 
within two months.
By linking railways with Iran, 
Iraq is going to also access Af-
ghanistan, Pakistan, India, and 
the northern regions, including 
the Caucasus, Central Asia, 
and the Far East.
Iran and Iraq have been taking 
significant steps for boosting 
economic relations in the past 
few years. The two countries 
are following up plans for 
increasing their bilateral eco-
nomic trade to over $20 billion.
Shalamcheh-Basra railway can 
be very effective in the expan-
sion of trade between the two 
sides.

Iran, Iraq now more serious to complete Shalamcheh-Basra railway

Russia-Iran-Tur-
key summit on 
Syria to be held in 
Tehran: envoy

A senior Russian diplomat has 
confirmed that Tehran could 
play host to a regional summit 
on Syria in early 2022.
Russian Special Presiden-
tial Envoy for Syria Alexander 
Lavrentyev has confirmed that 
the summit might take place in 
the Iranian capital of Tehran in 
early 2022.
Lavrentyev told TASS that the 
agenda of the Astana format 
summit (Russia, Iran, Turkey) 
will be aimed at achieving more 
tangible progress in efforts to 
resolve the crisis in Syria.
“The agenda is the following: if a 
summit takes place, the parties 
consider the situation in efforts 
to resolve the Syria issue and 
interaction between the three 
guarantor countries in this di-
rection. This is the main agenda 
that will be there. Our presidents 
will discuss what needs to be 
done to ensure more tangible 
progress with regard to the 
Syrian settlement. Accordingly, 
they will later instruct their en-
voys to continue this work,” he 
pointed out.
The Russian diplomat pointed 
out that the summit will be held 
in Tehran based on a decision 
made more than a year ago. 
“It will be held early next year, 
that’s for sure, though the pro-
cess has slowed down due to 
coronavirus restrictions. The 
decision to hold the next sum-
mit in Tehran was confirmed a 
year and a half ago. However, 
we cannot announce a specif-
ic month and day,” the envoy 
added.
At the same time, in his words, 
the summit will have to be held 
in person. “An online summit 
took place in July last year. A 
year and a half have passed 
since then so we believe that it 
is necessary to hold an in-per-
son meeting. Our president 
[Vladimir Putin] has talked 
about it with Iranian President 
[Ebrahim] Raisi and Mr. [Turk-
ish President Recep Tayyip] Er-
dogan,” Lavrentyev noted.
According to him, the summit 
is likely to be preceded by an 
in-person meeting of the for-
eign ministers of the guarantor 
countries. “When it comes to 
such meetings, they should be 
held in person. The reason is 
that the issues on the agenda 
are quite sensitive and it’s not 
reasonable to discuss them via 
video conference,” he stressed. 
“The meeting will probably take 
place in Tehran or in Turkey. 
However, the summit itself will 
be held in Tehran because it 
is now Iran’s turn to host the 
event,” Lavrentyev emphasized.
When asked when the next 
international Astana meeting 
on Syria would take place, the 
Russian presidential envoy said 
that it depended on when the 
Russia-Iran-Turkey summit was 
held. “If we manage to arrange 
it this spring, for instance, then 
our Astana format meeting will 
follow right away. This is how 
we view the situation. The pres-
idents need to meet, talk, and 
outline avenues for future co-
operation and order the relevant 
agencies to deal with the matter 
via the Astana platform. We will 
gather later to discuss specific 
mechanisms to implement the 
instructions that we will receive 
from our presidents,” the diplo-
mat concluded.

Expert deems UN-
ESCO decisions in-
sulting to history of 
Iranian calligraphy
Iranian expert and prominent 
Persian calligrapher Maryam 
Veisi said that UNESCO’s de-
cisions on calligraphy in the 
region are insulting to the his-
tory of Iranian calligraphy.
UNESCO has recently in-
scribed the traditional callig-
raphy in Islamic art known 
as Husn-i Hat in Turkey on its 
Representative List of the In-
tangible Cultural Heritage of 
Humanity.
Meanwhile, the organization 
also selected Iran’s national 
program to safeguard the tra-
ditional art of calligraphy on its 
Register of Good Safeguard-
ing Practices.
“In this phrase ‘national pro-
gram to safeguard the tra-
ditional art of calligraphy in 
Iran’, you can replace Iran with 
any other country,” Veisi told 
the Persian service of ILNA on 
Tuesday.
“This is a disgrace; this is in-
sulting to the calligraphy his-
tory of Iran, which enjoys a 
diversity of calligraphy styles 
such as taliq, nastaliq and 
shekasteh nastaliq and mas-
ters, each one can be regarded 
as a peak in art history,” she 
added.
“This ridiculous phrase means 
that Arab countries and Turkey 
are the owners and family of 
the calligraphy and Iran is the 
governess in this field,” Veisi 
lamented.
She criticized the Iran Callig-
raphers Association, as the 
sole official organization that 
is responsible for calligraphy 
art, for its mismanagement, 
and said, “The association is 
expected to function proper-
ly.”
“People in charge of the as-
sociation have exhibited poor 
performance in the study of 
calligraphy history; the center 
still lacks an appropriate spe-
cialized archives and library.”
“In addition, the association 
only focuses on the nastal-
iq and shekasteh nastaliq 
styles, ignoring other styles. 
Meanwhile, Turkey considers 
all styles of calligraphy, and 
therefore the country presents 
strong evidence to UNESCO 
for their claims,” noted Veisi 
who specializes in Kufic cal-
ligraphy.
“Despite the change in its of-
ficial script, Turkey accumu-
lates works by distinguished 
masters of calligraphy by 
organizing numerous major 
international events every year 
to enrich its treasure trove. 
Nevertheless, we know that no 
calligraphy style was invented 
throughout the history of the 
Ottomans, who only focused 
on styles such as thulth and 
divani, the latter having been 
derived from the taliq style of 
Iranian calligraphers. There-
fore, all these reasons are suf-
ficiently convincing to dispute 
and discount Turkey’s claims 
on calligraphy,” she conclud-
ed.       
Several other Iranian art 
experts and calligraphers, 
including Hamidreza Qeli-
chkhani, have criticized the 
UNESCO decision to register 
calligraphy for Turkey.
Qelichkhani is the author of “A 
Handbook of Persian Calligra-
phy and Related Arts”, which 
was published by Brill, a major 
Dutch publisher in Leiden. 
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The ninth meeting of the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA)’s 
Industry and Mining Committee was 
held on Wednesday to discuss the In-
dustry, Mining, and Trade Ministry’s 
new directive for managing the mar-
ket of petrochemical products.
The meeting was attended by senior 
officials including Mohsen Safdari, 
head of the Industry Ministry’s Chem-
ical and Polymer Industries Office, 
and the representatives of some of 
Tehran Province’s major petrochem-
ical companies, the TCCIMA portal 
reported. During the gathering, the 
attendees criticized the Industry Min-
istry’s approach in releasing the new 
directive and noted that the details of 
this directive had not been system-
atically communicated to companies 
and businessmen active in this field.
Speaking at the meeting, Morteza 
Nik-Seresht, the secretary of the As-
sociation of Plastic Industries noted 
that the Industry Ministry has not re-
leased any information about the new 
directive, and people active in this 
industry have been kept in the dark.
Nik-Seresht further mentioned some 

of the problems of the petrochemical 
industry’s downstream sector includ-
ing the unwillingness of production 
units to buy raw materials from Iran 
Merchandise Exchanges (IME), lack 
of proper pricing of polymer products 
based on Southeast Asian markets, 
additional costs, having old produc-
tion lines and not importing machin-
ery.
Further in the meeting, Safdari not-
ed that the Industry Ministry’s new 
directive has been discussed twice 
at the ministry’s market regulation 
working group and the opinions of 
the private sector have been received 
and applied in preparing the directive.
He said the directive has not yet 
been implemented and private sec-
tor representatives can submit their 
opinions about the directive to be 
considered.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil econo-
my, as the export of such products is 
the second-largest source of revenue 
for the country after crude oil. Petro-
chemical exports already constitute 
nearly 33 percent of the country’s 
non-oil exports.

TCCIMA Industry, Mining Committee 
holds meeting to discuss petchem issues

The head of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization (ISIPO) 
has said over 60 percent of the idle in-
dustrial units across the country have 
the potential to be revived and resume 
operation, IRNA reported.
“Currently, some production units are 
struggling with banking, legal, or tax 
problems, and we want to identify such 
units to solve their problems so that 
they remain active and provide employ-
ment,” Ali Rasoulian told the national 
TV on Tuesday.
“If idle units return to the production 
cycle, the employment and business 
process of the production units will 
flourish,” he added.
Back in September, Rasoulian had an-
nounced that 499 idle industrial units 
were revived in the country during the 
first five months of the current Iranian 
calendar year (March 21-August 22).
According to the official, the mentioned 
units created job opportunities for over 
12,478 people.
Rasoulian said that reviving 1,600 idle 
and semi-active industrial units in the 
industrial parks and zones, as well as 
400 units outside of such parks, is tar-
geted for the current fiscal year (ends 

on March 20, 2022).
The official mentioned Industry, Min-
ing, and Trade Ministry’s programs for 
developing the country’s productive 
sectors in the current year and said: 
“Industry Ministry has defined 36 new 
programs for improving the produc-
tivity of the country’s major strategic 
industries in the current year among 
which ISIPO is in charge of two pro-
grams.
he mentioned programs include pro-
viding infrastructure for industrial 
parks and zones and reviving idle and 
semi-active industrial units, he ex-
plained.
Last year, 1,557 stagnant and semi-ac-
tive units returned to the production 
cycle in the industrial parks with the fi-
nancing of 35 trillion rials (over $117.8 
million), providing employment for 
27,000 people, the ISIPO head further 
said. With the aim of reactivating stag-
nant units or units that are operating 
below capacity, 900 consultants from 
the private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form 
of industry clinics across the country 
to recognize the weaknesses of these 
units, Rasoulian has previously stated.

More than 60% of ide industrial units 
revivable: ISIPO head

 Iran’s Ministry of Industry, Mining and Trade’s data 
show that 113.922 trillion rials (about $383.57 
million) has been paid to small and medium-sized 
enterprises (SMEs) and semi-finished industrial 
projects with an over 60 percent physical progress 
during the first eight months of the current Iranian 
calendar year (March 21-November 21).
The mentioned facilities, which are provided for re-
newing machinery, equipping production units, or 
completing semi-finished projects, have been paid 
in the form of bank loans to 3,039 projects and pro-
duction units in 31 provinces, IRNA reported.
The program for offering bank facilities to SMEs 

and semi-finished projects was kicked off in Febru-
ary 2019 by the Industry Ministry in collaboration 
with the Central Bank of Iran (CBI), and since then 
over 12,124 production units and SMEs have regis-
tered for receiving the mentioned loans.
Based on the said program, 201.299 trillion rials of 
facilities (about $745.5 million) were paid to SMEs 
and semi-finished projects to support domestic 
production and maintain or create job opportuni-
ties in the previous Iranian calendar year (ended on 
March 20).
In early May 2019, Former CBI Governor Abdol-
naser Hemmati had outlined CBI plans for neutral-

izing or relieving the impact of U.S. sanctions on 
the country’s economy and mentioned providing 
liquidity and working capital to maintain and boost 
domestic production as one of those plans.
According to CBI data, the Iranian banking system 
has paid a total of 17.274 quadrillion rials (over 
$58.1 billion) of facilities to domestic economic 
sectors in the first eight months of the current Ira-
nian calendar, registering a 59.2-percent rise from 
the same period in the previous year.
Banks paid 11.481 quadrillion rials (about $38.65 
billion) of facilities to various economic sectors in 
the previous year’s first eight months.

Over $383m paid to SMEs, semi-finished projects in 8 months



 As announced by a provincial official, 
commodities worth $874 million were 
exported from Khorasan Razavi in 
northeast of Iran, during the first eight 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-November 21).
Omid Jahankhah, an official with the 
customs department of Khorasan Raza-
vi, also announced that commodities 
valued at $333 million were imported to 
the province in the eight-month period.
He named fresh apples, metal sections, 
fresh or dried pistachios, flooring and 
building materials as the main exported 
items and Iraq, Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Pakistan and Tajikistan as the ma-
jor export destinations.
Electronic equipment, cotton, raw mate-
rials and machinery for production units 
were the major imported products, and 
United Arab Emirates, Tajikistan, Oman 
and China were the main sources of im-
port during the nine-month period, the 
official added.
As announced by the former head of the 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), the value of Iran’s 
non-oil trade rose 40 percent during the 
first eight months of the current Iranian 
calendar year, as compared to the same 

period of time in the past year.
Mehdi Mir-Ashrafi has said that Iran 
traded over 110.3 million tons of non-oil 
products worth $63.1 billion with other 
countries in the mentioned period.
According to the IRICA head, the weight 
of trade in the mentioned period also 
grew by 43.5 percent in comparison to 
the figure for the previous fiscal year.
The official put the eight-month non-
oil exports at 83.7 million tons valued 
at $31.1 billion, with a 42-percent rise 
in value and 10.5-percent growth in 
weight.
Mir-Ashrafi noted that petrochemical 
products accounted for 43 percent of 
the total value of the exports in the said 
time span, with 39.8 million tons worth 
$13.3 billion of the said products being 
exported to foreign markets.
He said major export destinations of the 
Iranian non-oil goods were China, Iraq, 
Turkey, the United Arab Emirates (UAE), 
and Afghanistan.
The official further announced that the 
Islamic Republic imported 26.5 million 
tons of non-oil commodities worth $32 
billion in the first eight months of the 
present year, with a 38-percent growth 
in value and a 21-percent rise in weight 

year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period, fol-
lowed by China, Turkey, Germany, and 
Switzerland, he stated.
According to the IRICA head, out of the 
total non-oil goods imported into the 
country in the first eight months of this 
year, 20.3 million tons worth $12.4 bil-
lion were basic goods, which accounted 
for 38 percent of the total value of the 
imports.
Mir-Ashrafi has announced that the val-
ue of Iran’s non-oil trade stood at $73 
billion in the past Iranian calendar year.
He has put the weight of non-oil trade 
at 146.4 million tons, and said that the 
figure shows a 25-million-ton annual 
decline, which is the result of sanctions 
and coronavirus pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 million 
tons valued at $34.5 billion, and that 
of import was 34.4 million tons worth 
$38.5 billion in the past year, the official 
added.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, with 
importing $8.9 billion worth of prod-
ucts, Iraq was the second with im-
porting $7.3 billion, the United Arab 
Emirates the third with importing $4.6 
billion, Turkey the fourth with importing 
$2.5 billion, and Afghanistan the fifth 
with importing $2.2 billion, Mir-Ashrafi 
announced, and named gasoline, nat-
ural gas, polyethylene, propane, and 
pistachio as Iran’s major exported prod-
ucts during the past year.
He further named Iran’s top sources 
of non-oil imports in the said time, as 
China with exporting $9.7 billion worth 
of products to the Islamic Republic, 
the UAE with $9.6 billion, Turkey with 
$4.3 billion, India with $2.1 billion, and 
Germany with $1.8 billion, respectively, 
and mentioned corn, cellphone, rice, oil 
meal and oil seeds, wheat, and raw oil 
as the major imported items.

Money is a very touchy subject in a 
relationship. It encompasses issues 
of pride, of being able to provide for 
one another, and of working with-
in your given limits. It can make 
or break moods and situations, or 
worse, cause feelings to dwindle 
when issues are not properly ad-
dressed.
Successful couples make money 
work for them, not the other way 
around. Whether you’re starting 
out or already have several decades 
under your belt, it’s important to al-
ways be in the know when it comes 
to finances. Be a pro with these tips 
that will make you and your partner 
not just stay afloat, but actually be 
stable and happy.
1. Be transparent.
Before you can even plan for any-
thing, you should first be honest 
with each other about your spend-
ing habits. This will help 
both of you manage 
e x p e c t a t i o n s 
down the 
road.
2. Set fi-
n a n c i a l 
goals.
If you 
are to 
succeed 
financially 
t oge the r, 
then it’s 
i m p o r -
tant to 
l o o k 
at the 
s a m e 
d i r e c -
tion. Is 
your goal 

to have stability in three years? Are 
you thinking about a huge invest-
ment? Knowing where you want to 
be in the future can help you plan the 
present.
3. Have both separate and shared 
accounts.
Having a joint account means you 
have a communal pool savings that 
you can draw from for things that 
can benefit you both. However, it’s 
not a resource for your daily expens-
es. For those, you’ll need accounts of 
your own. This way, you’ll have the 
freedom of having your own mon-
ey aside from managing to save for 
your common goals. 
4. Create your budget to-
gether.
S i t t i n g d o w n 
a n d 

talking about your finances is some-
thing that needs to be done especial-
ly if you live together. This will enable 
you to anticipate the things you need 
to spend for.
5. Make sure to return borrowed 
money.
Just because you’re a couple doesn’t 
give either of you the right to loan 
money from one another without re-
turning it. Giving back what you bor-
rowed, no matter how long it takes, 
is a sign of respect – something that 
you need for the long haul.
6. Monitor your finances.
Do you best to religiously jot down 
your expenses, no matter how trivial 
they may seem to be. Seeing your 
spending trend over a number of days 
or weeks can help you adjust your 

budget and your lifestyle according-
ly.
7. Make sure to have an emergency 
fund.
Totally separate from your conju-
gal savings, an emergency fund is 
something you use in case of any 
unexpected life event that will cause 
you to shell out a huge sum on short 
notice. Whether or not it covers the 
entirety of the expense, having an 
emergency fund can help you defray 
costs, making it easier for you to 
bounce back.
8. Take advantage of installment pro-
mos.
For huge purchases that are hard to 
pay in cash, look for establishments 
that offer installment promos. Make 
sure to go for zero interest schemes 
so that you’ll only pay for what you 
bought, without any other bank 

charges.
9. Take note of payment sched-

ules.
Put your phone’s calen-

dar to good use and jot 
down bill deadlines, 

especially those 
from the bank, as 
late charges can 
be a total pain.
10. Live within 
your means.
Knowing your 
fi n a n c i a l 
limits gives 
you more 
freedom, so 
spend only 
within the 
b o u n d a -
ries of your 
budget.

Iran FM: Vienna talks 
are on right track

Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian said on 
Tuesday that the Vienna talks 
are on the right track.
Amir Abdollahian made the re-
marks on the sidelines of a me-
morial service for martyr Has-
san Irloo hosted by the Foreign 
Ministry. 
“Our talks are on the right 
track,” he said of the latest de-
tails of talks in Vienna between 
Iran and P4+1 group (Russia, 
China, France, UK, and Germa-
ny). 
He added that the important 
thing is that the sides now have 
a common and unified text on 
which the Iranian negotiating 
team has focused, and the other 
parties have also focused on the 
issues that Iran has put in pa-
rentheses.
According to the foreign min-
ister, the parentheses are the 
issues of disagreement.
“Necessary conclusions were 
made in the previous two 
rounds conducted by the new 
(Iranian) government. We are 
agreeing on the points of disa-
greement mentioned in paren-
theses in that text, and we are 
very busy talking to the P4+1,” 
Amir Abdollahian stated. 
The United States is participat-
ing in the talks indirectly. 
Amir Abdollahian went on to say 
that the European Union and its 
political director Enrique Mora 
are also actively seeking to con-
tinue their coordinating role. 
“It is possible for all parties to 
reach a good agreement, and 
we can achieve this goal,” he 
reiterated. 
Amir Abdollahian stated that if 
seriousness along with goodwill 
is shown by other parties in the 
future stages of negotiations, 
reaching an agreement is ex-
pected in the near future.
New Iranian ambassador to 
Yemen to be appointed soon
Amir Abdollahian also said that 
Iran considers Yemen as an im-
portant country and reiterated 
Tehran’s long-held position that 
an inclusive government is the 
solution to all the problems fac-
ing the Arab country. 
“Relations with Yemen are im-
portant for us and we believe 
that in order to preserve nation-
al unity and territorial integrity 
of Yemen, a government must 
be formed in this country with 
the participation of all Yemeni 
parties,” he insisted. 
The foreign minister noted that 
some rulers in their minds and 
in their plans have sought to di-
vide Yemen into two or more re-
gions, noting that Iran is against 
any division of regional and Is-
lamic countries.
The top diplomat added in order 
to continue diplomatic relations 
with Yemen, Iran will soon ap-
point a new ambassador to 
Yemen. “Currently, the Chargé 
d’Affaires of the Islamic Repub-
lic of Iran in Yemen has actively 
kept the embassy open, and 
we will continue our efforts to 
develop cooperation to return 
peace to Yemen, lift the hu-
manitarian siege and end the 
aggression and we believe that 
there is only a political solution 
to Yemen,” Amir Abdollahian 
pointed out.

Some Money Management Tips for Couples

TPO taking new steps to facilitate maritime 
transportation of export goods

Head of Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) Alireza Peyman-Pak has said his or-
ganization is seriously pursuing the removal 
of barriers in the way of maritime transpor-
tation of export commodities, the TPO portal 
reported on Wednesday.
Speaking in a meeting with the representa-
tives of the country’s major shipping com-
panies, Peyman-Pak said Trade Promotion 
Organization of Iran is taking all the necessary 

measures for solving the problems in the field 
of maritime transport of export goods.
According to the official, TPO has held vari-
ous meetings with the representatives of the 
country’s major export entities, as well as 
the Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
(IRISL) to discuss the problems of this sector 
and to offer practical solutions to resolve the 
issues and develop the country’s maritime ex-
port transportation.
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Tehran-Baku 
roadmap drawn: 

Azeri FM
 In a press conference with local 
and foreign media reporters on 
Tuesday, the Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Azer-
baijan Jeyhun Bayramov said 
that the meeting of the leaders 
of Iran and the Republic of Azer-
baijan in Ashgabat was a turning 
point in the relations between 
the two countries.
“I would like to emphasize the 
importance of the meeting of 
the leaders of Azerbaijan and 
Iran in Ashgabat. The cordial 
meeting of the leaders of the 
two countries has had a very 
positive impact on the contin-
uation of cooperation and will 
show openings in the relations 
between the two countries in the 
near future,” Bayramov stated. 
In an exclusive interview with the 
Islamic Republic of Iran Broad-
casting news agency, Bayramov 
also referred to the cooperation 
between the two countries in 
the fields of energy, transpor-
tation and rail lines, saying, “In 
the new chapter of cooperation 
between the two countries, a 
regular communication channel 
has been created with the aim of 
bilateral political consultations.” 
The Azeri foreign minister also 
announced the development of 
a new roadmap between Iran 
and the Republic of Azerbaijan, 
saying that one of the most im-
portant agreements reached is 
that a meeting of the Economic 
Committee between the two 
countries will be held in the near 
future.

Commodities worth over $870m exported from Khorasan 
Razavi in 8 months
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Head of National Iranian Oil Company 
(NIOC) Mohsen Khojasteh-Mehr has 
said the development project of the 
strategic Azadegan oil field will be 
completed by early Iranian calendar 
year 1402 (begins in March 2023), 
Shana reported. Khojasteh-Mehr 
made the remarks on the sidelines 
of the signing ceremony of four con-
tracts and cooperation memoran-
dums between the Oil Ministry and 
the Academic Center for Education, 
Culture, and Research (ACECR) on 
Monday. Azadegan is one of the five 
major oilfields Iran shares with Iraq 
at the western part of Iran’s south-
western region of Karoun, known 
as West Karoun fields. The field’s 
reservoir is estimated to contain 32 
billion barrels of oil, and its develop-
ment has so far been pursued in two 

sections, the Southern Azadegan and 
the Northern Azadegan.
Back in May, NIOC awarded the de-
velopment study of the Azadegan 
oil field to five domestic companies. 
According to the agreements signed 
between the two sides, the studies on 
the field are conducted in three dif-
ferent sections, namely the southern, 
central, and northern areas.
The memorandum of understanding 
(MOU) for research on the northern 
part of the field was signed with 
Persia Oil And Gas Industry Devel-
opment Company, the central part of 
the field was awarded to Petropars 
and PetroIran companies, while MOU 
for the studies on the southern part 
was signed with Pasargad Energy 
Development Company and Dana 
Energy Group.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
2,553 points on Wednesday.
The index closed at 1.397 million 
points, while over 6.563 billion secu-
rities worth 45.09 trillion rials (about 
$155.48 million) were traded.
The first market’s index dropped 
1,887 points and the second market’s 
index lost 5,087 points. TEDPIX rose 

66,000 points (5.1 percent) to 1.359 
million 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 Investment Compa-
ny, National Copper Company, and 
Barekat Pharmaceutical Group were 
the most widely followed ones.

Development of Azadegan oil field 
to be completed by early 2023

TEDPIX drops 2,500 points on Wednesday
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قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی گفت: ارتقای تمام بخش های 
زیرمجموعه این وزارتخانه به ویژه رونق گردشگری 

در کشور مستلزم یک نهضت بزرگ ملی است.
علی دارابی در آیین معرفــی مدیر کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان افزود: این نهضت ملی باید بتواند سبب 
گسترش ارکان مختلف به ویژه گردشگری شود.

وی بابیــان اینکه همــکاری نهادهای مختلف 
برای توسعه گردشگری ضروری است ادامه داد: 
دستگاه هایی که مسوولیت اجتماعی و فرهنگی 
دارند باید با افزایش مشارکت خود با نهاد میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای توسعه 

این بخش بکوشند.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به گستردگی 
فعالیت های این وزارتخانه در سراســر کشــور 
تصریح کرد: محدودیت اعتبارات مشکل اصلی 
این بخش است لذا تمام فعاالن باید برای اعتالی 

آن سهیم شوند.
دارابی خاطرنشان کرد: ایران فراتر از تاریخ است 
و جهان را بدون ایران و اصفهان نمی توان تصور 
کرد و این استان مهد میراث فرهنگی ارزشمند و 
صنایع دستی باارزش و کانون مهمی گردشگری 

است.
وی بابیان اینکه توسعه گردشگری اصفهان در گام 
نخست مستلزم انتخاب یک مدیر بود اضافه کرد: 
علیرضا ایزدی مدیرکل جدید کاربلد، باتجربه، 

پاک دست، والیی و انقالبی است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان نیز در این نشست 
گفت: این دیار شایســته بهترین هاست و برای 

بهبود وضعیت گردشگری آن باید تمام نهادها 
همکاری داشته باشند.

علیرضا ایزدی اظهار داشت: میراث فرهنگی و 
گردشگری نباید با نگاه ناسیونالیستی نباید زیر 
سؤال برود بنابراین باید به برای توسعه این بخش 
که عامل ارتقای فرهنگ و معرفی تمدن است در 

سراسر کشور تالش کرد.
وی افزود: تاریخ سه هزار و ۱۰۰ ساله و یک هزار 
و ۴۰۰ ساله اسالمی کشورمان به بهترین شکل 
ممکن باید حفظ شود و بی شک ساختن اصفهان 
پر امید در عرصه میراث و گردشگری به موفقیت 

روزافزون کشورمان می انجامد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
روز گذشته در حکمی "علیرضا ایزدی" را با حفظ 
ســمت مشــاور وزیر به عنوان مدیرکل میراث 

فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان منصوب کرد.

از مهم ترین ســوابق ایزدی کــه دانش آموخته 
دکترای مدیریت گردشــگری است می توان به 
مشاور وزیر و رییس حوزه وزارتی و امور بین الملل 
و سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی 
و رسیدگی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
همــدان، خوزســتان و مرکــزی، فرمانــدار 
شهرستان های سنقر و کلیایی و کنگاور، رییس 
دانشــگاه علمی و کاربردی میراث هگمتانه و 
ُمدرس درس هــای مرتبط با گردشــگری در 

دانشگاه های مختلف اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، خرداد سال جاری پس ازاینکه 

"فریدون اهلل یاری" مدیر قبلی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اصفهان، که مدت 
۶ سال و نیم مسوولیت این اداره کل را بر عهده 
داشت براثر ابتال به بیماری کووید- ۱۹ با پیشینه 
ابتال به سرطان درگذشت، "علی مونسان" وزیر 
وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در حکمی، "علی کامیابی" را به عنوان سرپرست 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دستی اصفهان منصوب کرد.
استان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور 
بیش از ۲۲ هزار بنا و اثــر تاریخی دارد که یک 
هزار و ۸۵۰ مــورد آن به ثبت ملــی و هفت اثر 
شــامل میدان امام اصفهان )نقش جهان(، کاخ 
چهل ستون، باغ فین کاشان، مسجد جامع و سه 

قنات به ثبت جهانی رسیده است.

06
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: ذخیره سدهای استان اصفهان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته و متوسط درازمدت همچنان کاهشی است.
احسان اهلل امینی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به آخرین وضعیت 
سدهای استان، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۶۶ 
میلیون مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۹ 
میلیون مترمکعب بود، ۷ درصد کاهش داشته است. وی همچنین 

اضافه کرد: ذخیره سد زاینده رود نسبت به متوسط درازمدت ۷۳ درصد 
کاهش داشته است. مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان به آخرین وضعیت سد گلپایگان اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر ذخیره سد گلپایگان ۵.۱ میلیون مترمکعب 
است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵.۵ میلیون مترمکعب 
بود، ۸ درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت که ذخیره این سد 
۱۰.۷ درصد بود، ۵۲ درصد کاهش داشته است.وی همچنین اضافه 

کرد: در حال حاضر ذخیره سد قره قاچ سمیرم ۱۴ میلیون مترمکعب 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷ میلیون مترمکعب 
بود، ۱۸ درصد کاهش داشته است. امینی با بیان اینکه ذخیره سد 
حنا سمیرم نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۶ میلیون مترمکعب 
است، گفت: این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹.۱ 
میلیون مترمکعب بود، ۳۴ درصد کاهش و نسبت به متوسط بلندمدت 

که ۱۳ میلیون مترمکعب بود، ۵۳ درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای

سدهای استان اصفهان 
در وضعیت ذخیره آبی 

نامناسب هستند

رئیس اتحادیــه طال و جواهر 
اصفهان گفــت: قیمت طال 
و ســکه نســبت به روزهای 
گذشته با کاهش جزئی، داد 

و ستد می شود. 
هوشــنگ شیشــه بران در 
گفت وگو با ایســنا با تحلیل 
آخرین وضعیت بــازار طال، 
اظهار کــرد: قیمــت اونس 
جهانــی در هفته گذشــته 
روند صعودی به خود گرفت 
و توانست به کانال ۱۸۱۰ دالر 
برسد، اما پیش بینی می شود 
تا پایان سال میالدی بهای آن 

با نوسان جزئی همراه باشد.
وی تأکید کــرد: به طور کلی 
اونس جهانی در مــاه ژانویه 
به دلیل افزایش تقاضا، ســیر 
صعودی در پیــش می گیرد 
و احتمال رشد قیمت اونس 
جهانی در این ماه بسیار زیاد 

است.
رئیس اتحادیــه طال و جواهر 
اصفهان با بیان اینکه یکشنبه 
نرخ دالر به کانــال ۳۰ هزار 
تومان رســید و این موجب 
شد تا قیمت سکه طرح قدیم 
و سکه طرح جدید با افزایش 
۱۰۰ هــزار تومانــی مواجه 
شــود، توضیح داد: ۶ دی ماه 
قیمت ســکه طرح قدیم ۱۲ 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان، 
قیمت ســکه طرح جدید با 
۱۰ هزار تومان افزایش نسبت 
به روز گذشــته ۱۳ میلیون 
و ۹۰ هزار تومان، نیم ســکه 
بدون تغییر ۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان، ربع ســکه بدون 
تغییر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان، سکه های گرمی بانک 
مرکزی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان اســت. وی اضافه 
کرد: قیمت هر گرم طالی ۱۸ 
عیار بدون تغییر نسبت به روز 
گذشته به یک میلیون و ۲۹۲ 
هزار تومان و قیمت هر مثقال 
طالی آب شده نیز با ۱۳ هزار 
تومان کاهش، به ۵ میلیون و 

۵۹۷ هزار تومان رسید.
شیشه بران گفت: در مجموع 
قیمت طال و ســکه نسبت به 
روز گذشته با کاهش جزئی، 
داد و ستد می شود و قیمت ها 
تا این لحظه باثبات اســت، 
اما با توجه به اینکه نشســت 
مذاکــرات وین برگزار شــد 
معامله گران در انتظار نتیجه 
این مذاکرات و سمت و سوی 
قیمت ها هســتند. وی خاطر 
نشــان کرد: فعاًل تا مشخص 
شــدن نتیجه مذاکرات وین، 
قیمت هــا در بــازار طال در 
همین محدوده و با نوســان 

جزئی پیش بینی می شود.
نایب رئیــس اتــاق اصناف 
اصفهان همچنین ادامه داد: 
امــروز قیمت فــروش دالر 
همانند روزهای گذشــته در 
صرافی ملی ۲۷ هزار و ۴۰۱ 
تومان و قیمت فروش یورو نیز 
با ۵۱ تومان کاهش نسبت به 
روز گذشته به ۳۰ هزار ۴۷۴ 
تومان رسید. وی تأکید کرد: 
فعاًل با تدابیر بانک مرکزی نرخ 
دالر به ثبات رسیده و نوسان 
خاصی در آن دیده نمی شود 
و بازار به ثبات قیمتی رسیده 

است.

بازار

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه طال و جواهر 
اصفهان:

آرامش در بازار سکه 
و طال حاکم است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان با تاکید بر ضرورت 
مصرف بهینه برق، از افزایش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق در زمســتان 
۱۴۰۰ خبر داد. مرسل صالحی در گفت وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت مدیریت 
مصرف برق در زمستان و کاهش مصرف این انرژی، اظهار کرد: استفاده حداقلی 
از بخاری و پکیج های برقی، استفاده از لباس گرم در منزل و تنظیم دمای ۱۸ 
درجه سانتیگراد تجهیزات گرمایشی و... می تواند در مدیریت مصرف بهینه برق 
در زمستان کمک بسزایی کند. با کاهش یک درجه دمای محیط کار یا سکونت، 
۶ درجه مصرف انرژی کاهش می یابد. وی گفت: اگر هرکدام از مشترکین نکات 
کاهش مصرف را انجام دهند، شاهد کاهش چشم گیری در مصرف خواهیم 
بود و ما را در ارائه خدمات و حفظ پایداری شبکه یاری خواهند کرد. مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه با بیان اینکه زیباسازی 
شهر سبب افزایش میزان مصرف برق می شود، توضیح داد: شهرداری برای 
زیباسازی معابر از نورپردازی های متعدد استفاده کرده است که در بلوارها، 
آب نماها، نورپردازی دیوارها و درختان مشاهده می شود، همچنین اگر استفاده 
از آب نماهای برقی و استفاده از نمایشگرها و تلویزیون های موجود در شهر نیز 

مدیریت نشود، در مصرف بی رویه برق بی تأثیر نخواهد بود.
صالحی تأکید کرد: برای مدیریت مصرف در ســطح شــهر مکاتبات الزم با 
شهرداری اصفهان انجام شده است که اقدامات مؤثری در این خصوص از جمله 
تنظیم فتوسل های نجومی پارک ها، کاهش زمان روشن بودن آب نماها و .... 
که نمادی از فرهنگ سازی مدیریت مصرف در سطح جامعه شهری محسوب 
می شود، انجام شده است. وی با اشــاره به الگوی مصرف برق در فصل سرد، 
اظهار کرد: الگوی مصرف در ماه های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و ایام غیرگرم 
۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه است و در صورتی که میزان برق مصرفی ماهیانه 
مشترکین در ایام غیرگرم، کمتر از ۸۰ کیلو وات ساعت و در ایام گرم زیر ۱۰۰ 

کیلو وات ساعت باشد، شامل تخفیف صد درصدی قبوض می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه سالیانه ۷ 
درصد به مبلغ انرژی اضافه می شود، اما مشترکین پرمصرف عالوه بر این ۱۶ 
درصد به میزان مبلغ قبض آنها افزوده خواهد شد، افزود: در سال جاری ۷۵۰۰ 
تفاهم نامه با صنایع و ادارات مختلف اعم از شهرداری، برای کاهش مصرف برق و 
همچنین مدیریت مصرف بسته شده است که به همین منظور پاداش همکاری 

به صورت بستانکار در قبوض این مشترکین اعمال شد.

  اخطار به واحدهای صنعتی پرمصرف
وی با تأکید بر اینکه میزان برق مصرفــی واحدهای صنعتی نباید به باالتر از 
میزان خریداری شــده تجاوز کند، گفت: در صورت باالرفتن از این میزان، 
شرکت توزیع برق پس از اخطار، نسبت به قطع برق واحد صنعتی مورد نظر 
اقدام می کند. صالحی تأکید کرد: واحدهای صنعتی باید بارهای سنگین را 
به خارج از فصل زمســتان منتقل کنند و مصرف روشنایی را کاهش دهند، 
همچنین واحدهای صنعتی باید در بخش تجهیزات بهینه سازی انجام دهند 
و از المپ های کم مصرف اســتفاده کنند. وی اضافه کرد: از دیگر نکاتی که 
می توان در خصوص مصرف بهینه انرژی در واحدهای صنعتی مورد بحث قرار 
داد، انتقال تعطیالت و تعمیرات است که می توانند آن را به زمستان و تابستان 
در ایام پیک مصرف برق انتقال دهند. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق اصفهان ادامه داد: اگر در بخش های دولتی، اداری، شهرک های صنعتی و 
... کاهش مصرف و بهینه سازی انجام نشود حفظ پایداری شبکه دچار چالش 
می شود. وی در ادامه با بیان اینکه طی صحبت ها و تصمیمات پیشین که در 
استانداری اصفهان گرفته شد شرکت توزیع برق با حکم استانداری به صورت 
محسوس و نامحسوس ادارات را بازرسی می کند و درصورت مشاهده افزایش 
مصرف بیش از اندازه، با آنها برخورد می شــود، گفت: در گروه های مجزا در 
فصل زمستان برای کنترل و بازرسی مصرف انرژی ارگان ها، یک نفر از شرکت 
گاز، یک نفر از شرکت برق و یک نفر از دفتر بازرسی استانداری به بازرسی از 
ارگان ها و سازمان ها مشغول می شوند و این روند در تابستان با جایگزین شدن 
یک بازرس از شــرکت آب و فاضالب ادامه می یابد. صالحی افزود: برای تمام 
ادارات کنتور هوشمند نصب شده و به طور لحظه ای میزان مصرف را می توان 

کنترل کرد.
وی با بیان اینکه هر ســال به اداره ها و ارگان ها برچسب انرژی داده می شود، 
گفت: مطابق استانداردهای موجود سازمان ها توسط بازرسین بررسی و طبق 
استانداردها برچسب گذاری می شــوند. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
 A توزیع برق اصفهان با بیان اینکه از ۴۶۹ ارگان و سازمان تنها ۱۵ اداره گرید
برچسب استاندارد را گرفته و ۱۶۳ مورد اصالً برچسب نگرفته اند، تأکید کرد: 
مشکل اصلی ادارات برای انجام ندادن استانداردسازی مصرف، نداشتن بودجه 
اســت. وی درباره مدیر انرژی در هر سازمان، گفت: شرکت توزیع برق در هر 
ارگان مدیر انرژی مشخص کرده است که باید شرایط مصرف را روزانه کنترل 

و گزارشات مربوطه را به صورت دوره ای در اختیار شرکت توزیع قرار دهند.
صالحی تأکید کرد: اگر ادارات اصول الزم برای کاهش مصرف و بهینه سازی 

تجهیزات برقی را انجام داده باشند برچسب انرژی خود را ارتقاء خواهند داد.

  ضرورت کاهش مصرف انرژی در ادارات
وی با بیان اینکــه اداره و ارگان ها می توانند طبــق توصیه ها در مصرف برق 
با شــرکت توزیع همکاری کنند، اظهار کرد: اداره هــای دولتی می توانند با 
انجام توصیه های مدیریت مصرف انرژی به مدیریت مطلوب این فرآیند در 
سازمان خود بپردازند. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
یادآور شد: به کارگیری سلول های خورشیدی برای تأمین ۲۰ درصد انرژی، 
خاموش کردن تجهیزات برقی هنگام خروج از محل کار، هوشمندســازی 
موتورخانه ها و همچنین خاموش کردن روشنایی های اضافه در هنگام شب 
می تواند راهکاری برای بهینه سازی مصرف در ادارات محسوب شود. وی افزود: 
مشترکین می توانند با نصب نرم افزار کاربردی »برق من«، از میزان مصرف 
خود و خاموشی ها مطلع شوند و درخواست های خود را دراین نرم افزار مطرح 
کنند. صالحی خاطر نشان کرد: پس از ارسال پیامک بهای مصرف برق برای 
مشترکین، رده بندی مصرف نیز برای هر مشــترک ارسال می شود تا از این 

طریق از نحوه مصرف برق خود مطلع شوند.

گزارش

 شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد؛

 افزایش ۱0 درصدی مصرف برق 
در زمستان ۱۴00

اقتصاد استان

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی در آیین معرفی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

رونق گردشگری در ایران مستلزم نهضت بزرگ ملی است

»طــرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل ســازی کیفی تاالب های 
مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب شهری« در آبفای 
استان اصفهان به اجرا درآمد. این طرح را طیبه امیدی نیا از 
پژوهشگران دانشــگاه صنعتی اصفهان به راهنمایی دکتر 
محمد شــایان فر به عنوان پایان نامه دکتری زیر نظر دفتر 
تحقیقات شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به اجرا 
درآورده اســت. در »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی 
کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب 
شهری« سعی شــده تا نقش گیاه »نی« در تصفیه فاضالب 
وکاهش آالینده های موجود در پساب خروجی تصفیه خانه ها 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در این طرح ریشــه گیاه نی در بســترهای متفاوت »پوکه 
معدنی دانه درشــت«، »پوکه معدنی دانه متوسط«، »پوکه 
معدنی دانه ریز« و »شــن نخودی« کشت شــده و جریان 
فاضالب به دو صورت عمودی و افقی از روی آن عبور کرده 
و سپس مورد آزمایش قرار گرفته تا مشخص شود هر یک از 
این بسترها در کاهش میزان آالینده های پساب خروجی چه 

تاثیری داشته اند.
ناظر اجرایی »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل ســازی کیفی 
تاالب های مصنوعــی هیبریدی به منظور تصفیه پســاب 
شهری« گفت: این طرح با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون از سال ۱۳۹۷ در تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر به 
اجرا در آمده است. سید علیرضا رجایی با بیان به این که در 
حدود دو سال آبگیری برکه ها به طول انجامید گفت: پس از 
آن در دوره های متوالی سه ماهه، از پساب خروجی تاالب های 
هیبریدی، نمونه گیری های الزم صورت گرفته و برای ارزیابی 

به آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال می شود.
وی به مزایای اجرای »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی 
کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب 
شهری« اشاره کرد و گفت: این طرح در محل هایی با جامعه 
آماری کم تر مانند روســتاها می تواند جایگزین تصفیه های 
متعــارف فعلی همانند لجن فعال شــود با ایــن تفاوت که 
تاالب های طراحی شده به صورت خودکار تصفیه پساب را 

انجام می دهند و هزینه ای برای نگهداری ندارند.
رجائی ادامه داد: در این طرح نیاز به مراقبت دائم از مراحل 
تصفیه فاضالب توسط دستگاه و یا نیروی انسانی کاهش یافته 
و در صورت موفقیت می تواند کاهش هزینه های شرکت های 

آب و فاضالب را در پی داشته باشد.
گفتنی اســت همزمان با آیین گشایش جشنواره پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو که روز ۲۹ آذرماه ســال جاری با حضور 
علی اکبــر محرابیان وزیر نیــرو در محل پژوهشــگاه نیرو 
برگزار شــد از »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی 
تاالب های مصنوعــی هیبریدی به منظور تصفیه پســاب 

شهری« رونمایی به عمل آمد.

آزاده ســلیمان نژاد:   به گفته مدیر کل بیمه سالمت از 
ابتدای دی ماه بیمه ها هیچ گونه نســخ کاغذی از مراکز را 

نپذیرفته و پرداختی در این خصوص نخواهد داشت. 
حســین بانک افزود؛ در شــش روز سپری شــده از دیماه، 
مؤسســات درمانی طرف قرارداد باالی ۹۰ درصد خدمات 
خود را به صورت تمام الکترونیک به شهروندان ارائه نموده اند 
که این موفقیــت مرهون همکاری ارزنده تمامی پزشــکان 
 و موسساتی اســت که در طرح نســخه الکترونیک شرکت 

کردند.
به گفته مدیــر کل بیمه ســالمت با اجرای طرح نســخه 
الکترونیک عالوه بــر مدیریت هزینه های نظام ســالمت و 
شفافیت در درمان بیماران، اشتباهات نسخه خوانی کاهش 
پیداکرده و دغدغه بیمه شدگان از اینکه برگه دفترچه تمام 

شده یا دفترچه بیمه اعتبار دارد یا خیر تمام می شود
حســین بانک بیان کرد: بیمه ســالمت در اجرای نســخه 
الکترونیک در موارد استثنائی مثل قطعی برق و اینترنت یا 
مشکالت احتمالی دیگر آماده همکاری با مؤسسات درمانی 
طرف قرارداد است تا در روند درمان مردم خلل ایجاد نشده و 

بیماران سرگردان نشوند.
 مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان همچنین به تمدید 
سیســتمی بیمه نامه ها اشــاره کــرد و افزود: بــا توجه به 
الکترونیک محور شدن سازمان بیمه ســالمت و صیانت از 
سالمت بیمه شدگان در استمرار شیوع ویروس کرونا و لزوم 
کاهش تردد به دفاتر پیشخوان، پوشش بیمه های که اعتبار 
آنها در بازه زمانی ســال ۱۴۰۰ منقضی می شــود از جمله 
بیمه های صندوق ســالمت همگانی، روستائیان و کارکنان 
دولت )صرفاً بیمه شــدگان اصلی و تبعــی یک( به صورت 
سیســتمی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در ســامانه بیمه سازمان 

بیمه سالمت تمدید شد. 
سایر صندوقهای بیمه ای با توجه به شرایط خاص که دارند 
باید درخواست تمدید اعتبار بیمه خود را به صورت گروهی 
یا فردی به بیمه ســالمت اعالم نمایند. بانک ادامه داد بیمه 
شدگان عزیز می توانند از طریق مراجعه به سامانه شهروندی 
به آدرس bimehsalamatiranian.ir یا برنامه موبایلی بیمه 
سالمت من ضمن دسترسی به پرونده پزشکی خود، آخرین 
وضعیــت بیمه ای، تاریخچــه خدمات دریافت شــده و کد 

رهگیری خدمات را مشاهده نمایند.
 همچنین در صفحه جســت وجوی مراکز خدمات سالمت 
می توانند مرکز و یا پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند. مدیر 
کل بیمه سالمت استان در مورد راههای ارتباطی با سازمان 
گفت: بیمه شــدگان می توانند می توانند سؤاالت، شکایت، 
انتقادات و پیشــنهادات خود را از طریق مرکز تماس شبانه 
روزی ۱۶۶۶ و یا سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات 

به آدرس shekayat.ihio.gov.ir با ما در میان بگذارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت:  
پایداری صنعت و کشاورزی در این استان مستلزم سازگاری با کم 
آبی و بهره گیری از فناوری آبیاری جدید اســت. به گزارش ایرنا، 
مهران زینلیان هنگام بهره برداری از شبکه گاز مجتمع گلخانه ای 
روســتای مبارکه از توابع تیران و کرون افزود: اصفهان در فالت 
مرکزی در نقاط کم بارش و خشک کشور قرار گرفته است و توسعه 

صنعت و کشاورزی آن باید متناسب با این اقلیم باشد.
وی بیان کرد: میزان بارش های این استان در مقایسه با بلند مدت 
۷۰ درصد کاهش داشته است که در چنین شرایطی برای پایداری 
صنعت و کشاورزی به بهره گیری از تکنولوژی های جدید و تولید 

محصوالت کم آب نیاز دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اضافه 
کرد: استفاده مطلوب از منابع آب موجود در توسعه این استان در 

اولویت برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان در این مراســم با اشاره به اینکه 
همسو با تأمین گاز مصارف خانگی، گاز صنعت و بخش کشاورزی 
تأمین می شود، اظهارداشت: چهار خط انتقال گاز ملی از این استان 

می گذرد و برای تأمین انرژی از آن استفاده می شود.
سید مصطفی علوی افزود: پایداری گازرسانی در فصل زمستان 
دغدغه شرکت گاز است اما تحقق این امر به مشارکت و همکاری 

مردم در مصرف بهنیه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه مصرف گاز اصفهان در شب گذشته به ۴۷ میلیون 
مترمکعب رسید، خاطرنشان کرد: همکاری مردم در مصرف گاز 
خوب بود اما برخی از نقاط ضعف فنی در شبکه گاز رسانی خانگی، 

صنعتی و بخش اداری موجب اتالف مصرف شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان یادآورشد: ۲۰ درصد میزان مصرف 
انرژی با اصالح شبکه و دستگاه های گرمایشی کاهش و از اسراف 

آن جلوگیری می شود.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به هوای پاک این شهرستان و نبود 
آلودگی گفت: مجوز فعالیت برای صنایع آالینده صنعتی در این 

خطه صادر نشده و تمرکز بر توسعه صنایع پاک است.
مجید حججی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: 
صنایع تبدیلی در کنار این بخش و همچنین توسعه گردشگری 
در اولویت است و راه اندازی شــهرک های صنعتی با بکارگیری 
کارخانه های آالینــده و یا خرید و فــروش زمین مورد مخالفت 
مدیریت شهرستان است. وی اضافه کرد: زمین های بخش های 
مختلف این شهرستان به شهرک های صنعتی اختصاص یافت 
و انگیزه ای برای خرید و فــروش زمین بودکه با همکاری اعضای 

شورای تأمین شهرستان از این وضع جلوگیری شده است.
به گزارش ایرنا، گازرسانی مجتمع گلخانه ای روستای مبارکه از 
توابع تیران و کرون با ۱۵ هزار متر شبکه و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال 

و یک باب گلخانه فلفل دلمه ای به بهره برداری رسید.
تیران و کرون با بیش از ۶۰۰ واحد گلخانه ای، قطب این صنعت در 

استان اصفهان است.

صنعت بیمه کشاورزی

با رویکرد کاهش هزینه ها در فرایند تصفیه فاضالب صورت گرفت؛

رونمایی ازطرح خودکارتصفیه فاضالب 
به وسیله تاالب های هیبریدی

مدیر کل بیمه سالمت استان خبر داد:

هیچ گونه پرداختی بابت نسخ کاغذی 
از ابتدای دی ماه بیمه ها

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

تنها راه پایداری صنعت و کشاورزی در 
سازگاری با کم آبی است



به گزارش کوین تلگراف، فیلب فیلــب )FilbFilb(، بنیان گذاران 
پلتفرم معامالتی دیســنتریدر )Decentrader(، روز گذشــته با 
انتشار پستی در توییتر یک پیش بینی از قیمت بیت کوین در سال 
۲۰۲۲ ارائه کرد که نتیجه آن می تواند بسیار عجیب وغریب به نظر 
برسد. با توجه به عملکرد نسبتاً دقیق مدل فیلب فیلب در سال 
۲۰۲۱، اگر همه چیز طبق معمول پیش برود، بیت کوین می تواند 
در طول شش ماه آینده سطوح قیمتی بســیار باالتری را تجربه 
کند. کارشناســان انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا سال آینده 
دو مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد؛ حرکتی که تأثیر آن از قبل در 
قیمت ها منعکس شده است. با این حال تغییر سیاست های بانک 

مرکزی هم می تواند عواقب گسترده ای داشته باشد.
فیلب فیلب با تجزیه وتحلیل سطوح فیبوناچی و تاریخچه قیمت 

بیت کوین در چرخه های هاوینگ قبلی، به این نتیجه رســیده 
است که اگر مقامات بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرند نرخ بهره 
را با سرعت زیادی افزایش ندهند، قیمت بیت کوین می تواند از 

۳۰۰, ۰۰۰ دالر عبور کند.
نمودار مربوط به این پســت که هم زمان با سقوط بیت کوین به 
۳,۱۰۰ دالر در دسامبر ۲۰۱۸ )دی ۹۷( منتشر شده بود، نشان 
می دهد که از آن زمان تاکنون روند قیمت چقدر قابل پیش بینی 

بوده است.
فیلب فیلب به دنبال کنندگان خــود در توییتر گفته قیمت بیت 

کوین اکنون دقیقاً همان جایی است که پیش بینی شده بود.
او در توییتر خود نوشته اســت: برای اتفاقاتی که در سال ۲۰۲۲ 

خواهد افتاد، به اندازه کافی ارز دیجیتال در اختیار ندارید!

نشــانه های صعودی به بازار رســوخ کرده اند. با گذشــت زمان 
شاخص های بیشــتر و بیشتری نشــان می دهند که بیت کوین 
می خواهد روند خود را به سمت باال بشــکند. ضمن اینکه حتی 
داده های مربوط بــه بازه های زمانی کوتاه تر هــم دلگرم کننده 
هستند. برای مثال در ۲۷ دســامبر )۶ دی(، در نمای ۴ ساعته 
بازار بیت کوین یک کندل باالی میانگیــن متحرک ۲۰۰ روزه 
بسته شــد؛ این اولین باری اســت که چنین اتفاقی در ۶ هفته 
گذشــته رخ می دهد.آخرین باری که روند صعودی بیت کوین 
به چنین جایگاهی رســیده بود، به اواخر ماه سپتامبر )شهریور( 
باز می گردد. در آن زمان بــازار در ابتدای یک روند صعودی قرار 
گرفته بود که به رکوردشکنی قیمت و ثبت اوج تاریخی ۶۹, ۰۰۰ 

دالری منتهی شد.

عکاسی از مناظر 
طبیعی شامل 

چشم اندازه ای 
طبیعی مانند کویر، 

جنگل، کوه و... 
است و دسته دوم 

مناظر شهری شامل 
تمامی نماهای 
شهری است و 

دسته سوم عکاسی 
مناظر در شب است 

که شامل تمام 
چشم اندازهای 

طبیعت در ترکیب 
با آسمان، اجرام 

آسمانی و... است.
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    ویرایش عکسهای لندسکیپ 
بالمانع است

وی افــزود: عکاســی لنداســکیپ 
را باید هنر ثبت عکاســی از طبیعت 
دانســت و البته عکاسی لنداسکیپ و 
عکاسی طبیعت تفاوت هایی نیز دارد، 
در لنداســکیپ هیچ محدودیتی در 
استفاده از انسان و عناصر انسانی وجود 
ندارد، اما در عکاســی از طبیعت نباید 
عوامل انسانی حضور داشته باشند. وی 
خاطرنشــان کرد: در عکاسی طبیعت 
نباید جاده، حیوانــات اهلی یا عناصر 
انسانی وجود داشته باشــد، در ادیت 
عکاس های طبیعت شــما نمی توانید 
هیچ نوع ویرایشــی انجام دهید، چه 
رنگ و چه هر نوع ویرایش دیگری، اما 
ویرایش عکسهای لندسکیپ بالمانع 
اســت و عکاس می تواند با استفاده از 
خالقیــت در حــد توانایــی خودش 
عکس های دیدنی خلق کند و حضور 
انسان و عناصر مرتبط با آن مثل وسایل 

نقلیه و غیره در لند اسکیپ مجاز است.
عــارف عدیلی با اشــاره به تقســیم 
بندی هایی که در عکاسی منظره وجود 
دارد آنها را به سه دسته تقسیم کرد و 
تصریح کرد: عکاسی از مناظر طبیعی 
شامل چشــم اندازه ای طبیعی مانند 
کویر، جنگل، کوه و... است و دسته دوم 
مناظر شهری شــامل تمامی نماهای 
شهری اســت و دسته ســوم عکاسی 
مناظر در شب اســت که شامل تمام 
چشم اندازهای طبیعت در ترکیب با 

آسمان، اجرام آسمانی و... است.
وی ادامه داد: بهتریــن دوربین برای 
عکاسی از چشــم اندازها دوربین های 
فــول فریــم هســتند در خصوص 

تجهیزات مورد نیاز عکاسی لنداسکیپ 
ما به لنزها و فیلترهای مختلف احتیاج 
داریم اما در نهایت حــرف آخر را دید 

هنری و خالقیت عکاس می زند.
فریدکامیاب با اشاره به اهمیت عکاسی 
منظره در اکوتوریســم یا گردشگری 
افزود: عکاســی اکوتوریسم می تواند 
به گردشــگری کمک کنــد و از نظر 
اقتصادی به ترویج گردشــگری یک 

منطقه می انجامد.
وی خاطرنشــان کرد: شــما باید در 
عکاســی طبیعت با یک چشــم انداز 
ارتبــاط برقــرار کنیــد و یک عکس 
می تواند به شــما حس پویشی خوبی 
را منتقل کند.محمد اســتکی خالق 

اصلی عکس را کسی دانست که تصویر 
را می ســازد و این سازنده عکس ذهن 
قوی عکاس است که تصویر را می سازد.

 وی با اشاره به مرحوم استاد کاوه فرزانه 
که یکی از عکاسان خوب لنداسکیپ 
بود گفت: عکاس باید موسیقی را نیز 
بشناســد تا بتواند عکس های بهتری 
بسازد، اگر دوســت دارید که عکاس 
موفقی شــوید باید اول یاد بگیرید که 

چگونه با عشق عکاسی کنید.
 وی ادامه داد: مهم تریــن چیزی که 
در عکاســی لنداســکیپ وجود دارد 
دنبال کردن عکاسان مهم و موفق این 
رشته اســت. ایران کویر خوبی دارد و 
مدال آوران ایران در عکاسی بیشتر از 

عکاسان کویر هســتند، در این نوع از 
عکاسی فرم از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، در کویر شــما باید گلدن تایم را 
خوب بشناســید و ده دقیقه مانده به 

غروب شات بزنید.
استکی خاطرنشان کرد: وقتی که شما 
عکس های زیادی دیده اید می توانید 
عکس های بهتــری بگیرید و تا عکس 
نبینیــد نمی توانید به خوبــی آنها را 

انعکاس دهید.
علیرضا ناصری مدیر گروه عکاســان 
آزاد نیز با اشاره به شــکل گیری این 
گروه با هدف ارتقاء رشــته عکاسی در 
ســال ۹۳ گفت: هدف از ارائه آثار در 
نمایشگاه بوستان حوزه هنری استان 
اصفهان ترویج عکاســی اســت و این 
گروه عکاســان آزاد در سال ۱۳۹۳ با 
حضوراولیه دانشجویان رشته عکاسی 
در تهران و در فضای مجازی شــکل 
گرفت. هدف از تشــکیل ایــن گروه 
ارائه عکس، نقد و بررســی، همفکری 
و کوشــش برای ارتقاء ســطح دانش 
فنی و تخصصی اعضاء از طریق نمایش 

تصاویر و تبادل نظر بود.
در ایــن کارگاه ۳۸ عکس ارائه شــده 
توسط گروه عکاسان آزاد در نمایشگاه 
لنداسکیپ )از ۴ الی ۱5 دی در گالری 
بوســتان حوزه هنری استان اصفهان 
واقع در خیابان استانداری، گذرسعدی، 
عمارت ســعدی( مورد نقد و بررسی 

قرارگرفت.

هنروصنعتچگونهتوامانبهگردشگریکمکمیکنند؟

»لنداسکیپ« موثرترین عکاسی برای توسعه توریسم
کارگاه آموزشی عکاسی لنداسکیپ )منظره( در سالن 
ســعدی حوزه هنری با حضور عارف عدیلی، علیرضا 
ناصری، فریدکامیاب و محمد استکی برگزار شد. عارف 
عدیلی در کارگاه یک روزه آموزشی عکاسی لنداسکیپ 
گفت: گردشگری یکی از منابع مهم برای درآمدزایی یک 
منطقه یا کشور است و عکس های لنداسکیپ موثرترین 

نوع عکاسی برای توسعه گردشگری است.

اقتصاد نوین
بررسی یک سناریو صعودی؛

چگونه بیت کوین 
به ۳۳۳ هزار دالر 

می رسد؟

گزارش

شهردار اصفهان با حضور در منطقه 5 مطرح کرد:

منطقه 5، الگویی منحصر به فرد از یک زیست شهری
شــهردار اصفهان در ادامه بازدیدهــای خود از مناطــق ۱5 گانه 
شهرداری اصفهان با حضور در منطقه 5 در جریان آخرین وضعیت 
این منطقه، پیشــرفت پروژه ها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف آن 

قرار گرفت.
علی قاســم زاده در این بازدید با بیان اینکه منطقه 5 شــهرداری 
اصفهان از جهات مختلف یک منطقه منحصر به فرد اســت، اظهار 
کرد: از لحاظ موقعیت طبیعی این منطقــه دارای کوه و رودخانه، 
از لحاظ بافت شهرسازی دارای یک بافت تاریخی بسیار ویژه و یک 
بافت جدید و مدرن و از لحاظ ســاکنین آن دارای تنوعی از ادیان 

مختلف است.
وی منطقه 5 شهرداری اصفهان را دارای تنوع ادیان ذکر کرد و افزود: 
ادیان اسالم، مسیحیت، زرتشتی، کلیمی و ... در این منطقه در کنار 
یکدیگر ساکن هستند و در صورتیکه قصد داشــته باشیم الگویی 
مناسب و مطلوب را از لحاظ پیشرفت مناســب شهری ذکر کنیم 
می توانیم به این منطقه اشاره کنیم زیرا همه چیز در کنار یکدیگر 

قرار گرفته و یک زندگی مطلوب را برای مردم فراهم کرده است.
شهردار اصفهان ادامه داد: فرصتی فراهم شد تا به مناسبت سال نو 
میالدی به دیدار همشهریان مسیحی برویم و عالوه بر دیدار با اسقف 

ارامنه اصفهان در محله ارامنه با مردم گفت و گو کنیم.
وی با بیان اینکه احساس زندگی، احساس حیات اجتماعی پرشور و 
احساس همدلی که میان مسیحیان و مسلمانان در یک بخش شهری 
حاکم است نشان از رسیدن جامعه به یک بلوغ اجتماعی دارد، تاکید 
کرد: با این احســاس بلوغ اجتماعی در میان شهروندان می توانیم 
در کنار یکدیگر روزهای خوبی را در شهر تجربه کرده و یک الگوی 

زیست شهری بسیار خوب را در آینده داشته باشیم.

    پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید، حدود 45 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد

در ادامه این جلسه مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان ضمن ارائه 
گزارشــی از وضعیت منطقه، اظهار کرد: وسعت منطقه 5 حدود ۶ 
هزار هکتار است که در قالب ۱۱ محله باغ زرشک، سیچان، جلفا، باغ 
دریاچه، وحید، حسین آباد، بهار آزادی، فرح آباد، کوی امام جعفر 

صادق )ع(، کوی سپاهان و سپاهان شهر تقسیم بندی شده است.
احمد رضایی با بیان اینکه در بافت اجتماعی این منطقه با طیف های 
مختلفی از مردم و اقلیت های مذهبی مواجه هستیم، تصریح کرد: 
وجود دانشگاه اصفهان، اراضی ارتش، ســپاه صاحب الزمان )عج(، 
دانشــکده امیرالمؤمنین )ع( و حضور جمعی از همه تفکرات دامنه 

کار و فعالیت در این منطقه را بسیار وسیع می کند.
وی منطقه 5 را جنوبی ترین ناحیه شهر اصفهان ذکر کرد و ادامه داد: 
با شناسایی محالت رویکرد خود را بر ارتباط سالم و مستمر با مردم 
گذاشته ایم تا با آشنایی با نیازهای آنها بتوانیم خدمات مناسبی را به 

مردم این منطقه ارائه دهیم. 
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با بیان اینکه ما از لحاظ رتبه بندی 
جمعیت در میــان مناطق ۱5 گانه شــهرداری اصفهان در جایگاه 
پنجم قرار داریم، تاکید کرد: جمعیت منطقه حدود ۱۴۱ هزار نفر 

است، رشد جمعیت منطقه با ضریب ۱,۶ هم اکنون منفی است که 
باید به این موضوع توجه ویژه شده و مورد آسیب شناسی قرار بگیرد 
زیرا با موضوع مهاجرت و زاد و ولد کــم در منطقه به ویژه در میان 

تحصیلکردگان مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: جمعیت ۴۰ هزار نفری محله سپاهانشهر از طیف های 
مختلفی از مردم از جمله دســتگاه های نظامی و انتظامی، تشکیل 
شده اســت که با توجه به وجود قشــر تحصیلکرده در میان آنها و 
همچنین در کوی امام جعفر صادق )ع( خواســته های متفاوتی در 

این محالت وجود دارد. 
رضایی با بیان اینکه منطقه 5 از نظر تولید و جذب سفر رتبه دوم را در 
میان سایر مناطق اصفهان دارد، گفت: از نظر ظرفیت پارکینگ ها، 
سرانه تولید زباله و فرســوده نبودن بافت رتبه اول، از نظر مساحت 
فضای ســبز رتبه دوم، طول معابر رتبه چهارم و از نظر مســاحت 
محدوده قانونی رتبه ســوم را در میان مناطــق ۱5 گانه اصفهان 
برخوردار هستیم.وی در ادامه با اشاره به ویژگی های دیگر منطقه 5، 
افزود: دسترسی مناسب به بزرگرراه های شهید خرازی، دستجری 
و اقارب پرســت، وجود مراکز اداری متعــدد، دارا بودن مهمترین 
دروازه ورودی شهر اصفهان از سمت جنوب، وجود شهرک سپاهان 
شهر و گســترش آن، وجود کوه صفه با بهره برداری عمومی، وجود 
مســیر رودخانه زاینده رود و پارک های حاشیه ای آن، وجود بیش 
از 5۰ درصد تخت های بیمارســتانی با بیش از ۲ هزار تخت، وجود 
نقاط جاذب ســفرهای درون شــهری مانند خیابان خاقانی، نظر، 
جلفا، توحید و ...، وجود ادیان متعدد )مسلمان، مسیحی، زرتشتی، 
کلیمی(، وجود 5۱ مسجد و ۲ امام زاده، ۱۳ کلیسا و یک آتشکده، 
مجاورت با پل های تاریخی سی و ســه پل، مارنان و منطقه ناژوان، 
دارا بودن ۲ مدرســه علمیه خواهران، ۴ دانشگاه دولتی، وجود ۱۱ 
هتل و یک مهمانپذیر و ... از جمله ویژگی های این منطقه محسوب 

می شود. 
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با اشاره به چالش های این منطقه، 
تصریح کرد: وجود مراکز جاذب سفر، باال بودن قیمت زمین و مشکل 
بودن آزادسازی امالک مورد نیاز، کمبود پارکینگ در مجاورت مراکز 
تجاری، ترافیک سنگین در مراکز جاذب سفر، وجود مراکز نظامی 
ارتش و سپاه در منطقه، تأمین امنیت کوهنوردان کوه صفه و عدم 
توزیع مناسب فضای ســبز در مراکز محالت از جمله این چالش ها 

است.

انرژی

سوالی که این روزها خیلی ها می پرسند؛

چطور می توانیم سهمیه بنزین خود را بفروشیم؟

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش با اشــاره به جزئیات اجرای طرح 
تخصیص بنزین به هــر فرد گفت: در این طرح یک ســامانه مبادله بنزین 
پیش بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، می توانند سهمیه خود 

را به سایر افراد بفروشند.
 به گزارش همشهری آنالین به نقل از تســنیم، جلیل ساالری مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در گفت وگو با شبکه خبر 
درباره طرح تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو گفت: بر اســاس 

مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این طرح ابتدا به صورت آزمایشی 
در کیش انجام خواهد شد.

وی افزود: قبل از ارائه طرح جدید عرض می کنم که ذخیره بنزین سهمیه ای 
که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت ها وجود دارد، حفظ خواهد 

شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
ســاالری گفت: طبق این طرح ســهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر 
نخواهد کرد و به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن 
خودرو واریز می شود. برای خودروهای شخصی سهمیه ای معادل ۱5 لیتر 

به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: در این طرح امکان خرید و 
فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت، همچنین در حال بررسی هستیم 
که بتوانیم در طرح آزمایشــی اگر خانواده ای قباًل سهمیه بنزین ۶۰ لیتر 
داشته است و اآلن کمتر شده است، با تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای 

آن خانواده حفظ کنیم.
وی گفت: در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش بینی شده است که 
افرادی که خودرو ندارند، می توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و 

در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
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نماینــدگان پارلمــان رژیم 
صهیونیستی الیحه ای را تأیید 
کرده اند که بــه مقامات اجازه 
می دهــد برخی پســت های 
مربــوط بــه پشــتیبانی از 
فعالیت هــای غیرقانونــی در 
شبکه های اجتماعی را حذف 

کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این 
در حالی است که اقدام مذکور 
حزب راســتگرای این رژیم را 
خشمگین کرده زیرا اعضای آن 
ادعا می کنند از چنین اقدامی 
برای سانســور آنها اســتفاده 

خواهد شد.
وزیــر دادگســتری رژیــم 
صهیونیستی پشــتیبان این 
الیحــه اســت کــه هدفش 
جلوگیری از تهییج خشــونت 
در شبکه های اجتماعی است. 
روز گذشــته تأییدیه نخست 
الیحه تصویب شد. اکنون باید 
۲ مرحله رأی گیری درباره آن 

انجام شود.
در الیحــه پیشــنهادی اگر 
آژانس های مجری قانون متقاعد 
شوند که با انتشــار محتوایی 
جرمی انجــام شــده، قاضی 
می تواند با صدور دســتوری 
ناشر محتوا )مانند فیس بوک 
ی تیک تاک( را ملزم به حذف 

پست از وب سایتش کند.
در توضیحــات ایــن قانــون 
ذکر شــده جرائم جنسی در 
پست های آنالین، پست های 
نقض کننده حریم خصوصی و 
همچنین پست هایی افترا آمیز 
نمونه هایی از محتوای مجرمانه 
در شــبکه های اجتماعــی 

هستند.
در بخشــی از توضیحــات 
قانون آمده اســت: اخیراً با این 
واقعیت مواجه شده ایم که خود 
شبکه های اجتماعی به دلیل 
مالحظات اقتصادی و رقابت با 
سایر شبکه ها آگاهانه با تخلفات 
و آسیب های ناشــی از آنها در 
انتشــار این مــوارد همکاری 
می کنند. هرچنــد تهییج در 
فضای آنالین غیرقانونی است، 
امــا الیحه جدید بــه مقامات 
قدرت بیشــتری برای حذف 
پست های شبکه های اجتماعی 
می دهد. همچنین در این الیحه 
آمده اســت شــکایات درباره 
پســت های خاصی در شبکه 
اجتماعی در دادگســتری نیز 
ثبت می شــود و با تأیید دفتر 
دادستان کل طی ۲۴ ساعت به 
دادگاه منطقه ای ارسال خواهد 

شد.
شــبکه اجتماعی کــه محتوا 
را حذف یا کاربر را از شــبکه 
اجتماعی مسدود می کند باید به 
کاربر مذکور اطالع رسانی کند. 
این به روزرسانی در یک اطالعیه 
کتبی و با جزئیات توضیح داده 
می شــود که دلیل حــذف را 
توضیح می دهد و شامل ارجاع 
به بخشی از خط مشی حذف که 
آن را نقض کرده است می شود. 
همچنین هر شبکه اجتماعی 
فعال در رژیم صهیونیستی باید 
در صفحه اصلی خود مشخص 
کند که یک شــبکه محدود 
است و باید یک آدرس ایمیل به 
منظور درخواست اطالع رسانی 
در مورد انتشــارات ممنوعه و 

غیرمنصفانه منتشر کند.

گالیه و شفافیت معاون وزیر ارتباطات از وضعیت علمی فعلی؛

در توسعه ضعیف در تولید علم هوش مصنوعی قوی!در توسعه ضعیف در تولید علم هوش مصنوعی قوی!

پیمان صالحی درحاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دســتاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ اظهار کرد: سال هاست که با 
توجه به مسئولیت هایی که داشتم، ارتباط نزدیکی با جهاددانشگاهی دارم. 

ویژگی کار جهاددانشــگاهی و مأموریتی که دارد این اســت که بتواند به عنوان یک واحد واســط بین دانشگاه ها و صنعت در 
تجاری ســازی فناوری ها و یافته های علمی فعالیت کند. معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: خوشبختانه 
نگاه جهاددانشگاهی طی سال های اخیر عملیاتی تر شده است. احساس من این است که مأموریت جهاددانشگاهی باید این باشد 
که هرچه می تواند وابستگی خود را به بودجه های دولتی کاهش داده و بتواند بودجه موردنیاز خود را از طریق فناوری هایی که 

تولید می کند، تأمین کند.
صالحی تصریح کرد: جهاددانشگاهی در موقعیت کنونی کشور می تواند از طریق همکاری و هم افزایی با بهره برداران ویژه ای که 
خریداران این فناوری ها هستند و با اهرمی سازی بودجه ها و فناوری خود، منابع مالی بهره برداران را جذب کرده و این مدل را 

به دیگر حوزه ها همچون کشاورزی، امنیت غذایی و ... تعمیم دهد.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد:

جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاه ها و صنعت

خبراول

ISFAHAN
N E W S

حاکمیت سایبری در رژیم 
صهیونیستی چگونه است؟

 اراده الیحه
 برای حذف و سانسور 
شبکه های اجتماعی

معاون وزیر ارتباطات با اعالم جدیدترین رتبــه و نقاط قوت و ضعف ایران در 
توسعه هوش مصنوعی به این سؤال پاسخ داد که رسیدن به جایگاه ۱۰ کشور 

برتر دنیا با چه الزاماتی همراه است.
پیشرفت سریع الگوریتم های هوش مصنوعی دولت های مختلف را به تدوین 
برنامه جامع برای مواجهه با این فناوری وادار کرده اســت؛ به نحوی که گفته 
می شود تاکنون بیش از ۴۵ کشور از استراتژی خود برای توسعه و به کارگیری 

هوش مصنوعی رونمایی کرده اند.
این فناوری که فرآیندهای هوش طبیعی انسانی را شبیه سازی می کند، دارای 
زیرمجموعه هایی مانند »یادگیری ماشــین«، »فناوری هــای مرتبط با زبان 
انسان« و »رباتیک« است که بهره گیری از ظرفیت های آن می تواند به بهبود 
خدمات عمومی، کارآیی در اقتصاد و بهبود شــرایط کار برای نیروی انسانی 

بیانجامد.
به همین دلیل اکثر کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه، برنامه ریزی 
برای حرکت به سمت اســتفاده از مزیت های ناشــی از به کارگیری فناوری 
هوش مصنوعی را آغاز کرده اند. این کشورها با تدوین استراتژی ها و اقدامات 
ملی در جهت تقویت تحقیقات هوش مصنوعی و به کارگیری و بهره گیری از 
ظرفیت های آن، رویکردهایی چون »تقویت عملکرد نهادها و سیســتم های 
دولتی«، »تقویت اکوسیستم های نوآوری«، »تقویت شرکت های بزرگ صاحب 
فناوری« و »تقویت شرکت های کوچک و متوسط متأثر از هوش مصنوعی« را 

در اهداف خود پیش بینی کرده اند.
محورهای مشترک سیاســتگذاری این کشــورها در حوزه هوش مصنوعی 
به مواردی چون تحقیق و توســعه، آموزش و تقویت نیروی انســانی، انتقال 
فناوری، نوآوری، زیرساخت های دیجیتال، اخالقیات، حاکمیت، رگوالتوری و 

سرویس های عمومی و اکوسیستم داده، مربوط می شود.
استراتژی کشورهای مختلف در قبال هوش مصنوعی بر تقویت هرچه بیشتر 
پژوهش در دانشــگاه و ســایر بخش های تحقیقاتی و نیز تخصیص بودجه به 
منظور تقویت تحقیق و توسعه، داللت دارد. به عنوان مثال کشورهایی مانند 
هند و چین در صدر جدول ســریع ترین رشــدهای تحقیقاتی قرار دارند. در 
همین حال برخی شاخص ها در حوزه تحقیقات نیز نشان می دهد که آمریکا و 
فرانسه، کشورهای پیشرو از نظر تعداد استناد به مقاالت هستند. نیوزلند نیز به 
عنوان کشوری که در حال فاصله گرفتن از اقتصاد کشاورزی و حرکت به سمت 
اقتصاد دیجیتال اســت، در وضعیت خوبی به لحاظ کیفیت مقاالت در حوزه 

هوش مصنوعی قرار دارد.
تحلیل اکوسیستم های استارت آپی هوش مصنوعی در دنیا نیز گویای این نکته 
است که »حمل و نقل هوشمند« در حال حاضر کاربردی ترین حوزه مربوط 
به هوش مصنوعی است و بیشترین استارت آپ های دنیا در این حوزه فعالیت 
می کنند. پس از این کاربرد، کاربرد هوش مصنوعی را می توان در حوزه های 
رسانه و سرگرمی، خدمات و کسب و کار، خدمات مالی و پرداخت و نیز سالمت 

دیجیتال هوشمند، جستجو کرد.
همزمان با این روند توسعه، در ایران نیز اقداماتی برای مواجهه با فناوری هوش 
مصنوعی و کاربردی سازی مزیت های آن آغاز شده و به نظر می رسد با توجه 
به بیانات اخیر مقام معظم رهبــری مبنی بر اهمیت فناوری هوش مصنوعی، 

راهبرد کلی کشور در این حوزه مشخص شده است.
رهبر انقالب آبان ماه ۱۴۰۰ در دیدار با نخبگان از »هوش مصنوعی« به عنوان 
یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده 
دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جز ۱۰ کشور برتر هوش 

مصنوعی در دنیا قرار گیرد.
در این راســتا مرکز ملی فضای مجازی به تازگی از تدوین پیش نویس سند 
هوش مصنوعی کشور برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی خبر داده است 
که این سند اصول سیاست های کشور در این حوزه را تبیین کرده و برنامه اقدام 

در بخش های مختلف حاکمیتی و خصوصی را مشخص می کند.
در همین حال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز راه اندازی »ستاد 
توسعه فناوری های هوش مصنوعی و هوشمندسازی« را در دستور کار قرار داده 
که این برنامه نیز در انتظار تصویب سند در شورای عالی انقالب فرهنگی است.
در این راستا با دکتر ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات به 

گفتگو نشستیم تا برنامه های وزارت ارتباطات را به عنوان یکی از متولیان 
عرصه هوش مصنوعی پس از فرمایشات اخیر رهبری و مشخص شدن 
خط مشی کشور در مواجهه با این فناوری جویا شویم. وی در کلیات این 

گفتگو به این سؤال پاسخ می دهد که چه الزاماتی برای رسیدن به جایگاه ۱۰ 
کشور نخست دنیا در حوزه هوش مصنوعی الزم است و برای کاربردی سازی 

این فناوری چه باید کرد؟ در ادامه متن کامل را مرور می کنیم.
اهمیت فناوری هوش مصنوعــی و کاربردهای آن در زندگی 

بشر، کاماًل مشهود شده اســت و فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری در خصوص اهمیت توسعه این فناوری در کشور، خط 
مشی مشخصی را پیش روی مســئوالن قرار داده است. شما 
وضعیت فعلی کشور در حوزه هوش مصنوعی را چگونه ارزیابی 
می کنید و به نظرتان برای رسیدن به جایگاه ۱0 کشور برتر، چه 

الزاماتی باید مدنظر قرار گیرد؟
امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک عامل اساسی در پیشرفت و آینده کشورها 
مورد توجه دولت ها و سیاست گذاران قرار گرفته و رقابت جدی بین کشورهای 
جهان برای پیشــتازی در این حوزه و کاربردی سازی حداکثری آن در جهت 
رشد اقتصادی، بهبود الگوهای حکمرانی و حل چالش ها و بحران هایی مانند 

آلودگی های زیست محیطی، آغاز شده است.
 oxford( بر اســاس جدیدترین نتایج گزارش مؤسسه آکسفورد اینســایت
insight( که به رتبه بندی کشورهای مختلف بر اساس »میزان آمادگی برای 
توسعه هوش مصنوعی« پرداخته، کشورهای آمریکا، انگلستان، فنالند، آلمان 
و سوئد در این زمینه رتبه های اول تا پنجم را در اختیار دارند و ایران در رتبه نه 

چندان مناسب ۷۵ قرار دارد.
در منطقه خاورمیانه هم کشــورهای همســایه مثل امارات، قطر و عربستان 
رتبه هایی به مراتب بهتر از کشور ما دارند و کشورهایی نظیر آذربایجان و ترکیه 

هم چند رتبه باالتر از ما هستند؛ به طور کل ایران در زمینه آمادگی برای هوش 
مصنوعی از بسیاری رقبای منطقه ای خود عقب است.

 وزارت ارتباطات نیز به نوعی یکی از متولیان حاکمیتی عرصه 
هوش مصنوعی تلقی می شود. برنامه های این وزارتخانه برای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری در این عرصه چیست و مطابق 
با چه برنامه زمان بندی، قرار اســت برنامه های شما عملیاتی 

شود؟
ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با درک اهمیت هوش مصنوعی و با 
توجه به ارتباط این موضوع با حوزه تخصصی فعالیت های وزارت ارتباطات، از 
سال گذشته »تدوین نقشه راه ملی هوش مصنوعی« را دستور کار قرار داده ایم 
و پس از بررسی وضعیت جاری کشــور و مطالعات تطبیقی در مورد اقدامات 
سایر کشــورهای جهان، برنامه جامعی را در ارتباط با توسعه هوش مصنوعی 
در سطح ملی تدوین کرده ایم. این سند آماده ارائه به مراجع باالدستی جهت 

نهایی سازی، تصویب و آغاز روند اجرایی است.
در کنار تدوین نقشه راه ملی برای فناوری هوش مصنوعی چه 
پروژه هایی در حیطه کاربردهای هوش مصنوعی توسط وزارت 

ارتباطات تعریف شده و یا در حال اجرا است؟
ما در کنار تدوین نقشه راه ملی توسعه هوش مصنوعی که در آن سیاست ها، 
راهبردها، اقدامات و پروژه ها به همراه نقشــه نهادی و نقشه راه ایجاد شده و 
می تواند مسیر حرکت توسعه ملی هوش مصنوعی را مشخص کند، اقدامات 
دیگری هم در این زمینه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام داده ایم.
 اگر بخواهیم وضعیت فعلی ایران در حوزه هوش مصنوعی را از 
۲ جنبه علم و کاربرد ارزیابی کنیم، این وضعیت چگونه است؟ 
یعنی ایران از حیث تولید علم و مقاالت پر استناد در حوزه هوش 
مصنوعی و نیز کاربردی سازی این فناوری در چه وضعیتی قرار 

دارد؟
خوشبختانه ایران در مسئله دانشــی و بهره مندی از نیروی انسانی در حوزه 
هوش مصنوعی، از وضعیت مطلوبی برخوردار اســت. بر اساس گزارش های 
منتشر شده توسط مراجع بین المللی، ایران از لحاظ علمی و آکادمیک حوزه 
هوش مصنوعی در رتبــه ۱۶ جهان و رتبه اول در منطقه خاورمیانه اســت و 
ساالنه در کشور هزاران مقاله علمی مرتبط با این فناوری در سطح بین المللی 
و مجالت و کنفرانس های علمی معتبر منتشر می شود. ایران از لحاظ علمی و 
آکادمیک حوزه هوش مصنوعی در رتبه ۱۶ جهان و در منطقه خاورمیانه اول 
است و ساالنه در کشور هزاران مقاله علمی مرتبط با این فناوری در سطح بین 

المللی و مجالت و کنفرانس های علمی معتبر منتشر می شود
با این وجود ظرفیت های فعلی کشور در حوزه هوش مصنوعی را 
چگونه می بینید و آیا می توان امیدوار به بومی سازی این فناوری 

با توجه به پتانسیل های موجود در حوزه نیروی انسانی بود؟
بر اســاس برآوردهای انجام شده ســالیانه حدود ۳۰۰۰ نفر در زمینه هوش 
مصنوعی در کشور فارغ التحصیل می شوند و بالغ بر ۵۰۰ عضو هیئت علمی 

هم در حوزه هوش مصنوعی در کشور فعال هستند.
از سوی دیگر خوشبختانه در بخش کسب و کارهای داخلی هم ظرفیت ها و 
توانمندی های مناســبی خصوصاً در بخش های نرم افزاری و خدمات وجود 
دارد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بالغ بر ۳۰۰ شرکت در سراسر کشور 
در حوزه هایی که به صورت مستقیم با هوش مصنوعی سروکار دارند، فعالیت 

دارند که البته عمده آنها در تهران فعال هستند.
در زمینه تولید تجهیزات ســخت افزاری و زیرســاختی هم شــرکت های 
توانمندی در داخل کشــور داریم که موفق به بومی سازی برخی تجهیزات 

شده اند و محصوالت آن ها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
می توان به بومی سازی سرویس ها و خدمات مرتبط با فناوری هوش مصنوعی 
در کشور بسیار خوشبین بود، به شرطی که بر اســاس یک برنامه درست و 

اصولی و هماهنگ در این مسیر گام برداریم.
 

آیا مطالعاتی از حیث نیازســنجی و شناسایی ظرفیت های 
کشــور در حوزه هوش مصنوعی انجــام داده اید و برنامه ای 
برای بکارگیری ظرفیت های موجــود در این خصوص دارید؟ 
چه الزاماتی در این زمینه وجود دارد و اولویت ها و راهکارها 

چیست؟
بله؛ در طول یکسال گذشته و همزمان با تدوین برنامه توسعه هوش مصنوعی 
کشور، بررسی و مطالعه وضعیت داخلی و شناخت پتانسیل ها و نیازمندی های 

این حوزه صورت پذیرفته است.
برای توســعه این فناوری نیازمند این هســتیم که در ابتدا ضرورت توسعه 
هوش مصنوعی در کشور برای مدیران دولتی و خصوصی تبیین شده و اعتقاد 
جدی برای توسعه و به کارگیری این فناوری در بین مدیران، سیاست گذاران 
و تصمیم گیران تمامی بخش ها به وجود آیــد. عالوه بر این باید برای فراهم 
سازی زیرســاخت های موردنیاز در زمینه های محاســباتی، ذخیره سازی، 
ارتباطات پرسرعت و همچنین پلتفرم ها و بسترهای تست و آزمایش، توجه 

جدی داشته باشیم.
از جمله نکات مهم دیگر، می توان به مســئله قوانین و مقررات مرتبط با این 
حوزه و لزوم به روز رسانی و تطبیق قوانین با توجه به تغییرات سریع این حوزه 
اشاره کرد و در کنار آن نباید موضوعاتی نظیر توسعه استانداردها، اخالقیات 

و محافظت از دارایی های فکری هم فراموش شوند.
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