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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
هرچنــد در هفتــهٔ پیــش 
مراسم های رســمی به دلیل 
تعطیــات کریســمس در 
سراســر دنیا به حالت تعلیق 
بود اما گویی خبرهای پشت 
پرده آنچنان جذاب و داغ بوده 
است که توانست بازار ارز ایران 
را با کاهش قیمت قابل توجهی 
رو به رو کند. باید دید در هفته 
جاری ادامه این اخبار و علنی 
شدنش می تواند روند نزولی 

قیمت دالر را ادامه دار کند؟
در هفته ای که گذشت قیمت 
دالر و به طبع آن قیمت درهم 
در بازار کشور ما کاهش قیمت 
داشتند اما از آنجا که همیشه 
یک مجموعه اخبار و شــاید 
هم شــایعات بی اساس الزم 
است تا بازار ایران را اینچنین 
جا به جا کند باید دید این بار 
و با وجود تعطیات کریسمس 
کدام اخبار خارجی و یا حتی 
داخلی توانسته ارزش پول ملی 
کشــورمان را اندکی افزایش 
دهد؟ و ایا ایــن اخبار صحت 

دارد؟
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مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان نسبت به افت بهداشت و سالمت گوشت و لبنیات به دلیل گرانی نهاده ها هشدار داد؛

آژیر خطر در آینده نزدیک!
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مدیر منطقه ۱۳ شهرداری:

قائمیه به قطب گردشگری اصفهان تبدیل می شود

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )ع( اســتان اصفهــان گفت: دولت 
سیزدهم عزم خود را جزم و تمام همت و تاش خود را به کارگرفته 
تا سختی معیشت و مشــکات اقتصادی را از دوش مردم بردارد.

سردار ســرتیپ مجتبی فدا، در مراسم تشییع شــهدا در میدان 
بزرگمهر اصفهــان گفت: اخاص، ایثــار، والیتمداری، خدمت به 
مردم، بصیرت، دشــمن شناســی، خســتگی ناپذیری،ثابت قدم 
بودن و کم نیاوردم در برابر نامایمــات و زخم زبان ها از مهمترین 

ویژگی های بی بدیل شهدای دفاع مقدس و شهید سلیمانی است.
وی ادامه داد: شــهدا در راه خــود ثابت قدم ماندند و بــا ایثار و از 

خودگذشتگی، جان خود را در راه اسام فدا کردند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )ع( تصریح کرد: شــهدای انقاب  
اسامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس وشهدای مدافع حرم و 
امنیت کشور مظهر وحدت، همبستگی و ابراز ارادت مردم به نظام 
اسامی هستند. وی خاطر نشــان کرد: تمام توطئه های مختلف 
دشمن را در طول۴۳ سال گذشــته از جمله مقابله با گروهک ها، 

جنگ تحمیلی، جنگ نیابتی، مقابله با تجزیه عراق و سوریه و تحقق 
خاورمیانه جدید با فداکاری فرمانده جبهه مقاومت و شهدای مدافع 

حرم، شهدای مدافع امنیت و هشت سال دفاع مقدس خنثی شد.
سردار فدا اظهار کرد: ما با شهدا عهد و پیمان می بندیم که راه شهدا 
وپرچم شــهدا زمین نمی ماند و این مســیر با اقتدار ادامه خواهد 

داشت.
وی افزود: با شهادت سردار ســلیمانی خللی در عزم و اراده مردم 
ما ایجاد نخواهد داشــت  بلکه فصل جدیدی در مبارزه با استکبار 
در ایران و مردم منطقه شکل گرفته و خواهد گرفت. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )ع( استان اصفهان ادامه داد: آمریکای جنایتکار با 
این اقدامات غیر قابل قبول نزد ملت ایران و ملت های جهان منفورتر 
از گذشته شده است. به گفته وی،  انتقام شهدا از مسببان، آمران، 
همراهان و شرکت کنندگان در این جنایت ها گرفته خواهد شد.وی 
تصریح کرد: ما در کنار حفظ آمادگــی و ارتقای توان بازدارندگی 

خود با انتقام سخت خروج آمریکا از منطقه را رقم خواهیم زد.

یک استاد دانشگاه:

کاربردی کردن علوم، مورد توجه دانشگاه ها نیست

منا
ع:ای
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عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

8 ماده از طرح »جهش تولید دانش بنیان«
بررسی می شود

سوگواره یاس نبوی در 77 بقعه اصفهان برگزار شد:

38 امامزاده  میزبان مراسم دومین سالروز شهادت 
سردار سلیمانی

شهرداراصفهان درجلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری تاکید کرد:

 زیباسازی شهر 
در آستانه سـال جدید

چهره  برتر چهره روز

 با اختراع کارشناس آبفای استان اصفهان
 انجام گرفت:

 نماینده مردم اصفهان
 در مجلس:

دست یافتن ایران  پس از آمریکا و 
آلمان به فناوری نوین

اقتصاد سرمایه داری مشکالت 
اقتصادی را حل نمی کند

کارشناس آبفای استان اصفهان موفق به 
طراحی و ساخت دستگاه ریشه بر توربینی 
قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای شد. 
عبدالرضا آهکی پژوهشگر جوان شاغل در 
آب و فاضاب منطقه ورزنه پس از هشت 

ماه کار پژوهشی موفق شد ...

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســامی گفت: معتقدم اگر همچنان در 
چارچوب اقتصاد ســرمایه داری حرکت 
کنیم مشکات اقتصادی حل نمی شود. 
حجت االسام حسین میرزایی در گفت وگو 

36با ایسنا درباره...

نوبت دومفراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ ضمانتنامه شماره مرجعموضوعردیف
) ریال ( 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود در 1
225/2771.000.00020000014۳40000۳7 – 4 - 400قطرهای  200، 400 و 500  میلیمتر  جهت منطقه خمینی شهر و نطنز 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1400/10/1۳  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
1400/10/22چهارشنبه 1۳:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/11/2شنبه1۳:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
1400/11/۳یکشنبه 8:00زمان بازگشائی پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-۳66800۳0-0۳1،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-2- دفتر ثبت نام:889697۳7 و 8519۳768 4-1- مرکز تماس:021-419۳4  
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه 

شرکت آب و   فاضالب استان اصفهانگر موجود است.

 فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع(:

عزم دولت برداشتن سختی معیشت از دوش مردم است

گفت و گوی روز خبر ویژه 

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشــگاه اصفهان گفت: کاربردی 
کردن علوم، خیلی مورد توجه دانشــگاه ها نبوده اســت. نصراهلل 
ایران پناه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش آموزش به خوبی 
در دانشــگاه ها، مراکز علمی و پژوهشکده های کشور در حال ارائه 

است و از این لحاظ از دنیا عقب نیستیم.
 اگر بــه حوزه پژوهش در کشــور نیــز نگاهی بیندازیــم، عمده 
فعالیت های پژوهشی اســاتید در مقاالت نمود پیدا می کند که از 

لحاظ کمی و آماری رقم قابل توجهی است.
وی افزود: باید از خود بپرســیم آیا از دل این پژوهش های عمدتاً 
نظری، مقــاالت، پایان نامه ها و رســاله ها، بازتــاب کاربردی و یا 
اســتفاده ای در خارج از دانشــگاه می بینیم و یا پژوهش ها فقط 
به صورت ذهنی و غیرکاربردی در حد چاپ مقاالت در قفسه های 
کتابخانه ای و فایل هــا ذخیره می شــوند و عمًا چیــزی از این 

پژوهش ها در جامعه مشاهده نمی کنیم؟
عضو هیئت مدیره انجمن آمــار ایران مهم ترین چالشــی حوزه 
پژوهش در کشور را کاربردی نبودن پژوهش ها و استفاده نکردن از 
علوم نظری در کاربرد دانست و گفت: علت عقب ماندگی به دلیل 
به کاربرد نرســاندن مفاهیم نظری است. مبانی نظری اصل و پایه 
آموزش است و نمی توان منکر آن در پژوهش شد، اما اینکه فقط آن 

را در نظر بگیرم درست نیست.
به گفته ایران پناه، شرط کفایت مباحث نظری کاربردی کردن آنها 
و استفاده از علوم کاربردی است که بتوانیم در جامعه و صنعت از 
نتایج پژوهش ها استفاده کنیم. در همین راستا وظیفه رشته های 
مختلف اســت که به حوزه کاربرد بیش از آنچه درگذشته وجود 

داشته، بپردازند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه توجه به کاربردی کردن علوم، 
خیلی مورد توجه دانشــگاه ها نبوده اســت، بیان کرد: اگر نتیجه 
کاربردی از پژوهش های دانشگاه هایی که بخشی از بودجه کشور 
 را در اختیار دارند دریافت نکنیم، مناســب و زیبنده دانشــگاه ها 

نیست.
وی ادامه داد: در این زمینه تاش هایی انجام می شود، اما کمرنگ 
است. اگر نگاهی به نقش دانشگاه های کشــورهای پیشرو داشته 
باشیم می بینیم که در کنار مفاهیم نظری علوم به کاربردی شدن 
آن پرداخته اند و پژوهش را در هر دو حوزه تئوری- نظری و کاربرد 

همسان در نظر گرفته اند.
این استاد آمار دانشگاه اصفهان در پاسخ به چالش های پیش روی 
پژوهشگران آمار گفت: رشته آمار پایه و اساس علوم دیگر است و 
پژوهش های آماری در تمام رشته های دانشگاهی حتی هنر و علوم 
انسانی اســتفاده می شود. تمام رشته های دانشــگاهی به تحلیل 
داده ها و تحلیل آماری نیاز دارند. اما آمار نیز مانند دیگر رشته ها از 

مشکات و چالش ها مستثنی نیست.
وی ادامه داد: اگر به رشــته آمار در دانشــگاه های مختلف نگاهی 
بیندازیم، درمیابیم که عاوه بر آموزش های تئوری، بخش کاربردی 
کردن پژوهش های آمار نیز به دانشجویان آموزش داده می شود، 
اما در کشور آموزش نظری را بیش از پژوهش های کاربردی مورد 

توجه قرار می دهیم.
این استاد دانشــگاه اضافه کرد: متأسفانه دانشــجویان در کشور 
در رشــته آمار فارغ التحصیل می شــوند، بدون اینکه کاربرد آمار 
را به خوبی درک کنند، خارج از دانشــگاه کار عملی کنند و یا در 
سازمانی که استخدام می شوند توانمندی خود را ارائه دهند. دفتر 
 ارتباط با صنعت در دانشــگاه وجود دارد، امــا ارتباطات کمرنگ 

است.
وی اضافه کرد: گاهی توقع دارند با مبلــغ ناچیزی در قالب پایان 
یک طــرح بزرگ خارج از دانشــگاه پــروژه ای شــکل بگیرد که 
عمًا غیرممکن است. یا اینکه ســازمان های مختلف به دانشگاه 
اعتماد نکرده و طرح های خود را به شــرکت های خارج از دانشگاه 
می سپارند، با این رویه ها نمی توان انتظار تحقیقات کاملی در بخش 

پژوهش های کاربردی داشت.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان گفت: در کشورهای پیشرفته 
بخش وســیعی از بودجه های دانشــگاهی را بخش های خارج از 
دانشگاه مانند صنعت، بخش های پژوهشی خصوصی و دستگاه های 
مختلــف اجرایی تأمین می کننــد. گرنت هایی که اســاتید برای 
دانشجویان دکتری می گیرند از خارج از دانشگاه تأمین می شود، 
اما دانشگاه های ما از بودجه های دولتی اســتفاده می کنند و این 
ارتباطات با خارج از دانشگاه بســیار کمرنگ است به همین دلیل 

می بینیم جامعه پیشرفت نمی کند.
ایران پناه افزود: با ارتبــاط تنگاتنگ جامعه و دانشــگاه می توان 
منفعت هر دو را تأمین کرد. در حال حاضر پژوهشکده های ما خیلی 
توان پژوهش های کان آماری کشور را ندارند و دانشگاه ها نیز به 

علت ارتباط ضعیف، خروجی خاصی ندارند.
این استاد دانشــگاه راهکار برون رفت از این چالش ها را استفاده از 
تجارب کشورهای پیشرفته دانست و گفت: بهتر است درصدی از 
بودجه پژوهشی سازمان های مختلف را به دانشگاه وارد کنیم. یک 
تا سه درصدی که قرار بود شرکت های مختلف در پژوهش استفاده 

کنند را عمًا در دانشگاه در قالب پایان نامه ها وارد کنیم.
به گفته ایران پناه، این راهکارها ســاده اســت و اینکه اســاتید و 
دانشجویان در مقاطع تحصیات تکمیلی مسائل آمار را بیاموزند 
و کاربردهای آمار را فرابگیرند مهم اســت. تا زمانیکه از دانشــجو 
بخش های غیرکاربردی طلب کنیم، چیزی دستگیر جامعه نخواهد 

شد و باید رویه را تغییر دهیم



ادامه از صفحه یک:
... بازار ارز تهــران این هفته حول 
محور اخبار برجام چرخید. مذاکرات 
هســته ای اگر چه چند روزی به 
تعطیالت کریسمس رفت و دوباره 
از سر گرفته شــد اما اخبار رسیده 
از وین باعث شــد که اســکناس 

آمریکایی در تهران ریزش کند.
قیمت دالر از ابتدای هفته گذشته 
تا روز سه شنبه روند نزولی آرامی 
داشــت اما روز چهارشنبه سرعت 
کاهش آن شدت گرفت. اما از روز 
سه شــنبه قیمت دالر متشکل بر 
مدار نزول قرار گرفت و نســبت به 
روز دوشنبه 330 تومان پایین رفت 
و به کانال 26 هزار تومان برگشت. 
دالر در ادامه روز سه شنبه به این 
کاهش قیمت بســنده نکرد و بار 
دیگر نتوانست دربرابر افت قیمت 
مقاومت کند. قیمت انتهایی دالر 
در بازار متشکل سه شنبه 25 هزار 
و 998 تومان بود که نسبت به عصر 
روز دوشنبه کاهش 1 هزار و 179 

تومانی را نشان می دهد.
قیمت درهم نیز سرنوشتی مشابه 
قیمت دالر داشت. افت قیمت دالر 
در روز سه شنبه باعث شد قیمت 
درهم نیز وارد فاز نزولی شود و مرز 
8 هزار تومان را از دست بدهد و با 7 
هزار و 950 تومان معامله شود. روز 
چهارشنبه قیمت درهم بار دیگر 
عقب نشینی کرد و با 7 هزار و 860 

تومان قرار گرفت.
اما چه خبری باعث این واکنش ها 
در بازار ارز شــده اســت؟ وزارت 
خارجه کره جنوبــی در بیانیه ای 
اعالم کرد معاون وزیر خارجه کره 
جنوبــی در دیدار با معــاون وزیر 
خارجه جمهوری اســالمی ایران 
ابراز امیدواری کــرده دارایی های 
بلوکه شــده ایران بــه زودی آزاد 
شوند. بدهی کره جنوبی به ایران 
در ازای خریــد میعانــات گازی، 
مجموعاً بــه ارزش هفت میلیارد 
دالر است که از ســپتامبر 2018 
میالدی )شــهریورماه 1397( به 
بهانه تحریم های آمریکا پرداخت 

نشده است.
سفیر سابق کشورمان درواکنش 
به این اخبار گفته است، ضرری که 
کره جنوبی به ایران وارد کرده است، 
بسیار بیشتر از هفت میلیارد دالر 
است و سئول باید آنرا پرداخت کند. 
فریدون انتظــاری گفت، واقعیت 
مطلب این اســت که سال هاست 
پول ایران در کــره جنوبی بالک 
شده است و اگر این پول در چرخه 
اقتصادی ایران قرار می گرفت، قطعاً 
منافع زیادی برای کشور به همراه 

داشت.
بورس ایران هم که بعد از مدت ها 
چند روزی ســبز پوش شده بود با 
این اخبار دوباره به روند نزولی خود 
ادامه داد و با افت بین 2 تا 3 درصدی 
شــاخص ها در بورس و فرابورس 
همراه بود. رشد هشت درصدی طی 
دو هفته قبل تردر این بازار اندکی 
امیدها را به آن افزلیش داده بود ولی 
با توجه به ابهامات ناشی از مذاکرات 
برجامی و نیز شروع بررسی بودجه 
1401 در مجلس، بــا خروج پول 
حقیقی مواجه بودیم به نحوی که 
به طور میانگین روزانه 313 میلیارد 
تومان توســط حقیقی ها از بازار 
خارج شد. امید است این اخبار ضد 
و نقیض در مورد آزاد شدن پول های 
بلوکه هر چه زودتر به نتیجه برسد 
تا بازارهای کشور را از سردرگمی 
نجات دهد. این نوسانات می تواند 
ضرر زیادی به ثبات و افزایش تولید 

در کشور وارد کند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بر اســاس حســاب و کتاب های 
موجود در بودجــه 1401 دولت 
دولت بنــا دارد تا نــان و دارو را به 
هر نحو گــران نکند اما در ســایر 
حوزه های غذایی تقریباً یارانه های 
دولتی در آستانه حذف کامل قرار 
خواهــد گرفت آنگونــه که جعفر 
قادری عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شــورای اســالمی 
گفته است:  در بودجه 1401 بنای 
دولت بر این است که قیمت نان و 
دارو اضافه نشود، به طوری که وارد 
کننده گنــدم و مــواد اولیه تولید 
دارو، محصول خود را با ارز نیمایی 
وارد کند ولی عرضه کننده نهایی 
مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 
را از دولت بگیرد تا مردم به عنوان 
مصرف کننده نهایی، نــان و دارو 
را با همان قیمت ســابق دریافت 
کنند. وی افزود: البتــه در الیحه 
1401 برنامــه دولت این اســت 
که نهاده هــای دامــی و دانه های 
روغنــی را از دریافت ارز ترجیحی 
حذف کند و در ازای آن اعتبارات 
100 هزار میلیــارد تومانی برای 
7 دهک درآمــدی در نظر گرفته 
شــده تا افزایش احتمالی قیمت 
کاالهای مرتبط با نهاده های دامی 
و دانه های روغنــی را جبران کند. 
این روشی اســت که پیش از این 
احمدی نژاد بــرای صنعت هم به 
اجرا در آمورد اما در عمل با حذف 
یارانه هــای انــرژی نه تنهــا مابه 
تفاوتی به بخش مورد نظر و تولید 
و صنعــت اختصــاص نیافت بلکه 
امروز بیشترین فشار به این بخش 
ناشی از افزایش قیمت حامل های 
انرژی و یارانه های دولتی اســت. 
حاال همین نســخه ناکارآمد برای 
بخش دام و طیــور در نظر گرفته 
شده است. ارز ترجیحی که به نهاده 
اختصاص نخواهد یافت اما همین 
پول با کارایی کمتری به دهک های 
کم درآمدتر پرداخت خواهد شــد 
در عمل اما افــت کیفیت و کاهش 
ذخایر دامی و طیور کشــور بیشتر 
از همه دامن همان کم درآمدهای 
کشور را خواهد گرفت. چه بهداشت 
و سالمتی و چه در دسترس بودن و 
قدرت خرید با حذف یارانه نهاده ها 
پیش بینی اســت که کارشناسان 

و حتی بخشــی از بدنــه مدیران 
دولتی برای این سناریو پیش بینی 
می کنند هر چند عده ای همچنان 
مدعی مدیریت بازار پــس از این 
تغییر هستند بر اساس اعالم حسن 
عباســی معروفان سرپرست دفتر 
خدمــات بازرگانــی وزارت جهاد 
کشــاورزی دولت تدابیری مبنی 
بر افزایش قیمت خانــوار و تأمین 
نقدینگی بصورت تسهیالت برای 
بار اول اتخاذ کــرده تا تولید دچار 
چالش نشــود. سرپرســت دفتر 
خدمات بازرگانــی وزارت جهاد با 
تاکید بر تغییر تدریجی تخصیص 
ارز ترجیحی گفت: با توجه به رانت 
و فساد تولید داخل اکثر مسئوالن 
بر این باورند که حمایت ها باید به 
روش دیگری انجام شود تا انگیزه 
تولید از دست نرود. وی ادامه داد: با 
توزیع عادالنه ارز ترجیحی و اتخاذ 
تدابیر کارشناسی جای هیچ گونه 
نگرانی مبنی بر گرانی اقالم نیست. 
اما تجربه هــا نشــان داده کنترل 
قیمت ها معموالً مقطعی اســت و 
در نهایت گرانی پدیده قابل پیش 
بینی برای این مدل از سیاســت ها 

خواهد بود.
جدای از بحث قیمت، ســالمت و 
کیفیت تولیدات هم تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت در سال گذشته بارها 
نسبت به اســتفاده دامداران از نان 
خشک به جای علوفه هشدارهایی 
داده شــد به گفته دامداران علوفه 
توزیعی اگر پــس از پیچ و خم های 
بسیار به دست تولید کننده برسد 
انقدر کــم و بی کیفیت اســت که 
دامداران برای از دست نرفتن دام و 
سرمایه هایشان ناچار به استفاده از 
نان خشک هستند این در شرایطی 
بود که در بخش توزیع علوفه تنها 
کمبود ایجاد شده بود اما در شرایط 
کنونی گرانی خــوراک دام و طیور 
در اولیــن قدم ســالمت تغذیه ای 
دام ها و در نهایت سالمت محصول 
تولیدی را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. اکبر مرادی یکــی از دامدارن 
اســتان اصفهان پیــش از این در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفته بود ما شیر مورد نیاز استان را 
تأمین می کنیم و محصول تولیدی 
را به کارخانه های محصوالت لبنی 

و شیرخشک می فرستیم، اما چند 
ماه است که برای تأمین نهاده دامی 
با مشــکل مواجهیم و دام های ما 
همچنان گرسنه هستند. وی گفت: 
نمی دانم با این دام های گرسنه چه 
کنم؟ مدت هاســت درگیر تأمین 
نهاده هستم، اما راه به جایی نبرده ام، 
یک روز آب نیست، یک روز نهاده، 
یک روز نهاده اســت و پول نیست، 
یک روز پول هســت و خودرویی 
نیست که نهاده را به مقصد برساند. 
مشکل در میان دامداران اصفهانی 
بیشتر دامن دامداران کوچک تر با 
نقدینگی و توان تــاب آوری مالی 
پایین تر را خواهــد گرفت همین 
واحدهــای کوچــک تولیدی که 
در مجمــوع بخش قابــل توجهی 
از تولیــدات را بر عهــده دارند اما 
توانایی تأمین نهــاده و رقابت در 
چنین بــازار پر نوســانی را ندارند 
در همین زمینه حســن جعفری 
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان 
اصفهان می گویــد تأمین خوراک 
دام بــرای دامداری های ســبک و 
غیر صنعتی بــر عهــده اتحادیه 
دامداران اســت دامداران شــیر 
تولیدی راکه باید به شیرخشــک 
تبدیل شود به کارخانه های صنایع 
لبنی می فروشند، اما به دلیل اینکه 
امکان صادرات شیر خشک وجود 
ندارد، کارخانه هــای صنایع لبنی 
نمی تواننــد در موعد مقــرر پول 
دامــداران را بپردازنــد، در نتیجه 
نقدینگــی الزم در مهلــت معین 
به دســت دامدار نمی رســد و وی 
نمی تواند برای خریــد نهاده اقدام 
کند. جعفری گفــت: در حقیقت 
کنجاله و ســویا که ماده پروتئینی 
موردنیاز دامداران است خریداری 
شده و در گمرک موجود است، اما 
دامدار پولی برای خرید آن ندارد. 
این سخنان مربوط به پیش از آزاد 
سازی کلی قیمت های نهاده است 

در این شــرایط کمبود نقدینگی 
ســرانجام تأمین اصلی ترین عامل 
برای پا بر جامانــدن دامداری چه 
خواهد شد مسلماً دامدار و مرغدار 
برای ماندن از چرخــه تولید به هر 
قیمت تغذیــه دام و طیور را تأمین 
خواهد کرد و در نهایت ســالمت و 
صحت تولیدات قربانی خواهد شد. 
مساله ای که ســازمان دامپزشکی 
اصفهــان نســبت به آن هشــدار 
داده اســت. آنگونه کــه مدیرکل 
دامپزشکی اســتان اصفهان گفته 
اســت: گرانی نهاده هــای دامی، 
دامدار را مجبــور به اســتفاده از 
نهاده های بی کیفیت و ته مانده سایر 
دامداری ها همچــون مرغداری ها 
و گاوداری ها می کند و این مساله 
سبب انتقال بار بیماری های دامی 
می شود. وی با بیان اینکه در پی هر 
گرانی، بهداشــت نخستین چیزی 
است که ذبح می شــود، ادامه داد: 
در این حالــت، اگر مــردم پولی 
داشــته باشــند تنها بدنبال تهیه 
تکه نانی برای ســیر کردن شکم 
فرزندانشان هستند و کسی دیگر به 
فکر بهداشت نخواهد بود. مدیرکل 
دامپزشکی اصفهان هشدار داد: با 
افزایش بار گرانی ها منتظر باالرفتن 
میزان تقُلــب در کیفیت شــیر و 
کارخانجات لبنی باشید. وی گفت: 
کمبود نهاده های دامی، کشــتار 
دام های ُمولد و آبســتن را افزایش 
داده بطوریکه این گونه دام ها روزانه 
روانه کشــتارگاه ها می شوند با این 
حال، در کشتارگاه را هم نمی توان 
بست. وی تاکید کرد: نظارت کافی 
روی قیمت نهاده های دامی وجود 
ندارد. موحدی با اشــاره به اینکه 
در تمــام دنیا به حوزه بهداشــت، 
یارانه اختصاص داده می شــود در 
حالی که تاکنون برای واکســن و 
داروی دام در کشور هیچ یارانه ای 
اختصاص نیافته است، گفت: عبارت 

»پیشــگیری بهتر از درمان است« 
تنها ورد زبان هاســت اما در عمل 
اینگونه نیست زیرا ما اینک شاهد 
تخصیص یارانه بــه بخش درمان 
هســتیم امــا فکری بــرای حوزه 
بهداشــت نشده اســت. مدیرکل 
دامپزشکی استان اصفهان با بیان 
اینکه امروز خودروهای دامپزشکی 
بدلیل نداشتن پول بنزین زمینگیر 
شده است، تصریح کرد: اکنون یک 
ریال برای خرید کیت تشــخیص 
شیر تقلبی از شیر سالم در اختیار 
نداریم. هر چند نمی توان همه این 
موارد مطرح شــده در سخنان این 
مدیر را ناشی از اختالالت در بازار 
نهاده ها و یا تصمیــم دولت برای 
حذف ارز ترجیهی دانست اما بدون 
شــک اقدام آتی دولــت می تواند 
محرک و شــتاب دهنــده روندی 
باشــد که چندی است شروع شده 
و تقریباً چاره ای برای رفع آن روی 

میز نیست.
امنیت غذایی مساله ای بسیار مهم 
استراتژیک است که دولت ها سال ها 
برای رسیدن به نقطه ای از پایداری 
و تــاب آوری در آن برنامــه ریزی 
می کنند در سال های اخیر اما دولت 
با برنامه های مختلــف تنها حیطه 
این امنیت را شکننده تر کرده است 
قیمت مرغ و گوشت در 4 سال اخیر 
به شکل بی سابقه ای افزایش یافته 
هم اکنون بخش زیادی از مردم قادر 
به تأمین و اســتفاده از این مواد در 
سبد غذایی خود نیستند وضعیت 
لبنیات و شــیر هم بهتر نیســت 
در این شــرایط نگرانی از عوارض 
این تصمیم دولــت طبیعی به نظر 
می رســد هر چند حذف هر نوع از 
یارانه و رانت دولتی می تواند مفید 
باشد اما بدون ایجاد ساختار و برنامه 
مدون نتیجه معکــوس آن امنیت 
غذایی بخش های زیادی از مردم را 

به مخاطره خواهد انداخت.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان نسبت به افت بهداشت و سالمت گوشت و لبنیات به دلیل گرانی نهاده ها هشدار داد؛

آژیر خطر در آینده نزدیک!
مرضیه محب رسول:   تبعات حذف شدن یارانه های 
پیدا و پنهان دولت در بخش دام و طیور کشــور با 
گذشت بیش از یک سال حاال به مرز هشدارهای 

جدی بهداشت و سالمتی رسیده است.
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در شــــــهر 

  لرزش دالر 
در پی اخبار وین

رئیس دبیرخانه دائمی شهر اسالمی پاسخ داد:

شاخص های شهر ایرانی-اسالمی 
چیست؟

فرهنگ ایرانی اسالمی همان فرهنگ متعالی اسالمی است که در روح 
و کالبد فرهنگ ایران زمین دمیده شــده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، 
مذهب و زبان این پهنه در طی 41 قرن گذشته توسعه و تکامل یافته 
است. شهر اسالمی ماهیتی است ثابت که در هر مکان و زمان تجلی ویژه 
خویش را خواهد داشت. به عبارت دیگر شهر اسالمی ماهیتی است بالقوه 
که می تواند در هر زمان و مکانی با توجه به فناوری و مصالح و دانش و 
فرهنگی و هنر بومی )که به اصول و ارزش های اسالمی در تعارض نباشد( 

تفسیر و تجلی خاص خویش را داشته باشد.
به عبارت ساده تر شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی شکل و 
ساختمان اجتماعی که بر اساس ایده های اسالمی فرم های ارتباطی و 
عناصر تزئینی خود را نیز در آن وارد کرده، اما فراتر از مفهوم اجتماعی 
اصل دیگری نیز بر این جامعه حاکم است و آن محدود نبودن به زمان 
و نداشتن جغرافیای خاصی بوده که مفهوم امت اسالمی آن را تعریف 

می کند.
در همین راستا برای اطالع از چگونگی تحقق شهر اسالمی با »احسان 
خیام باشی، رئیس دبیرخانه دائمی شهر اسالمی شهرداری اصفهان« به 

گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
از فلسفه و پیشینه تشکیل دبیرخانه دائمی شهر اسالمی 

بگویید؟
با توجه به جایگاه تاریخی کالنشهر اصفهان در تمدن سازی از یک سو و 
قرار داشتن اصفهان در جایگاه پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی از 
سوی دیگر، دبیرخانه دائمی شهر اسالمی در این کالنشهر تشکیل شد، 

این دبیرخانه قدمتی 11 ساله دارد.
شهر و شهروندان دارای تعامل متقابل هســتند در واقع از یک طرف 
معماری شهر بر سبک زندگی شهروندان اثر گذاشته و از طرفی دیگر فکر 
و اندیشه شهروندان نیز بر شکل گیری کالبد و فضاهای شهری اثرگذار 
است؛ مدیریت شهری اصفهان نیز با توجه به اهمیت موضوع و در جهت 
پاسداشت، فرهنگ سازی و ترویج ارزش های تمدن اسالمی ایرانی در 

راستای تأسیس این دبیرخانه دائمی اقدام کرد.
چه  بر  دبیرخانه  این  برنامه های  اصلی  محورهای 

موضوعاتی استوار است؟
این دبیرخانه با تمرکز بر چهار محور اصلی »تقویت و توســعه مبانی 
نظری«، »تدوین مدل و الگوی پیاده سازی شهر اسالمی ایرانی پاسخگو 
به نیازها در دوران معاصر«، »گفتمان سازی« و »ترویج نمونه ها و اجرا« 
تشکیل شده است و در راستای گام دوم انقالب و بسترسازی شکل گیری 

تمدن سازی نوین اسالمی ایرانی، برنامه ریزی و فعالیت می کند.
آیا دبیرخانه دائمی شهر اسالمی برای استفاده از ظرفیت 
و توان سایر فعاالن و عالقمندان به این موضوع نیز 

برنامه ای دارد؟
در این راســتا و در جهت تعامل، همفکری و همکاری مناسب با همه 
متخصصان، اساتید و عموم دغدغه مندان در این زمینه، دبیرخانه به طور 
مستمر جلسات مختلف هم اندیشی برگزار کرده و در جهت هم افزایی 
ظرفیت ها اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی موضوعی و اتاق فکر 
شهر اسالمی- ایرانی به ویژه با مشارکت اندیشکده علمی راهبردی شهر 

اسالمی سازمان بسیج اساتید کرده است.
اقدامات، طرح ها و پروژه های انجام شده و در دست اقدام 

این دبیرخانه کدام است؟
در هر یک از محورهای اصلی فعالیت دبیرخانه برنامه های متنوعی تعریف 
و پیگیری شده است؛ در حوزه گفتمان سازی، برنامه هایی در دست اجرا 
بوده و برنامه هایی نیز انجام شده است، از جمله این برنامه ها می توان به 
پایه گذاری جشنواره و جایزه ملی معماری و شهرسازی شهر تمدن ساز 
اصفهان، سلسله نشست های شهر اندیشی و جشنواره ملی عکس و فیلم 
کوتاه شهر زندگی که تا قبل از پایان سال جاری برگزار می شود اشاره کرد.

در قالب توسعه و تقویت مبانی نظری و همچنین گفتمان سازی، چاپ 
و انتشــار کتاب های مختلف همچون کتاب آرمان شهر اسالمی در دو 
مجلد به عنوان کاربست نظریات شاخص در حوزه فرهنگ، معماری، 
شهرسازی، هنر، حقوق شــهروندی و مجموعه کتاب های منحصر به 
فرد خشت بهشت در تصویر نگاری شاخص های شهر اسالمی ایرانی که 
تاکنون سه مجله از آن با موضوعات اصول و ضوابط عمومی، مسکن و 
مسجد در شهر اسالمی منتشر شده از دیگر اقدامات این دبیرخانه است.

الزمه دستیابی به شهر ایرانی- اسالمی چیست؟
این دبیرخانه در تالش است شاخص های اصیل و اصول المکان و الزمان 
برگرفته از دین اسالم و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص در 
قالب مختصات شهر اسالمی و حکمت های پنهان و آشکار نهفته در تمدن 
اسالمی ایرانی را در دو حوزه »سبک زندگی« و »شهرسازی و معماری« 
در شهر زنده نگه داشــته و ترویج کند؛ در این جهت دو نوع توسعه یا 
پیشرفت برای شهر قائل هستیم، یکی توسعه شهروند محور و دیگری 
توسعه مدیریت شهری محور، که الزمه دستیابی به شهر ایرانی-اسالمی 

توجه هم زمان به هر دو حوزه پیشرفت است.
دبیرخانه شهر اسالمی در خصوص تحقق توسعه شهروند محور با رویکرد 
شهر همگرای اسالمی-ایرانی سه موضوع بازنگری ضوابط شهرسازی 
و معماری کالنشهر اصفهان که مطالعات آن پایان یافته است، تدوین 
طرح جامع سیما و منظر شهری و نمای ساختمان ها و بازنگری و تقویت 
ساختار نظارت بر حسن اجرای ضوابط شهرسازی و معماری را در دستور 

کار پیگیری دارد.

سوگواره یاس نبوی در 77 بقعه اصفهان برگزار شد:

 38 امامزاده 
میزبان مراسم دومین 

سالروز شهادت سردار 
سلیمانی

آزاده سلیمان نژاد:   معــاون امور فرهنگی و اجتماعی 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 77 بقعه در استان 

اصفهان میزبان اجرای طرح سوگواره یاس نبوی هستند.
حجت االسالم ولی اهلل روان با اشــاره به اجرای برنامه های 
فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه اســتان اصفهان به ویژه 
در دی ماه اظهار داشت: بر اســاس دستوالعمل اعالم شده 
از سوی سازمان اوقاف امســال مراسم های 9 دی، دومین 
سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و سوگواره یاس نبوی 

در این ایام در دستور کار است.
وی با بیان اینکه برگزاری این مراســم ها بــه بقاع متبرکه 
استان اصفهان ابالغ شده اســت، تصریح کرد: تاکنون 37 
بقعه برای برگزاری مراســم دومین ســالروز شهادت حاج 

قاسم سلیمانی اعالم آمادگی کرده اند.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: عالوه بر برگزاری مراسم، مداحی و سخنرانی 
نمایشــگاه بصیرت و مقاومت نیز در ایــن امامزادگان برپا 

می شود.
وی تصریح کــرد: امکان افزایــش بقاع متبرکــه میزبان 
برگزاری دومین سالگرد شهید قاســم سلیمانی همچنان 

وجود دارد.
حجت االسالم روان با بیان اینکه شاخص ترین برنامه دومین 
سالگرد شهید قاسم ســلیمانی در امامزاده شاه میرحمزه 
برگزار می شود، تصریح کرد: انتظار می رود استقبال خوبی 

نیز از این برنامه صورت گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف وامور خیریه 
استان همچنین به برگزاری ســوگواره یاس نبوی در نیمه 
دوم دهه فاطمیه در امامزادگان استان اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: تاکنون 77 بقعه در استان اصفهان برای اجرای 

این برنامه اعالم آمادگی داشته اند.
روان با بیان اینکه عالوه بر برگزاری مراســم، سخنرانی و 
مداحی در امام زادگان استان برای ایام فاطمیه دوم کاروان 

عزاداری یاس نبوی نیز در استان راه اندازی خواهد شد،
ادامه داد: از آنجایی کــه هیئات مذهبــی در امامزادگان 
استان مستقر شده اند تاکنون برپایی 60 کاروان عزاداری 
یاس نبوی نیز به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اعالم 

شده است.

گفت و گو

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری:

قائمیه به قطب گردشگری اصفهان تبدیل می شود
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: با توجه به برنامه ریزی ها 
در حوزه توسعه محله و منطقه انجام شــده و در آینده نزدیک 
قائمیه به یک قطب گردشگری در شهر اصفهان و یک محل ارائه 
انواع خدمات و ظرفیت های گردشگری و تفریحی شهر و حتی 
در ابعاد باالتر خواهد شد. نادر آخوندی در گفت وگو با ایمنا اظهار 
کرد: پروژه های بازآفرینی بافت ناکارآمد محله قائمیه با تکیه بر 
سیاست محله محوری و تاکید بر رشد و توسعه درون زای محله 
با استفاده از استراتژی بازاریابی مکان طی دو سال گذشته توسط 
مشاور طراحی و تعریف شد. وی افزود: یکی از چالش های محالت 
بافت ناکارآمد و بافت فرسوده معضالتی همچون حاشیه نشینی 
و شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی است که در این راستا 
بر ایجاد ارزش و نهادسازی در حوزه اجتماعی و فرهنگی تاکید 
شده است. مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
نهادسازی در جذب مشــارکت مردمی بسیار تأثیرگذار است، 
زیرا در این صورت شهروندان می توانند در احصا، شناخت نیازها، 
مسائل و مشکالت محله به شهرداری کمک کنند در این صورت 
اولویت بندی رفع مسائل و مشکالت با تکیه بر راهکارهایی که از 

نظر ساکنان و اهالی جذابیت و کارآمدی دارد، انجام می شود.
آخوندی خاطرنشــان کرد: تعریف پروژه های محرک توسعه 
با توجه به در نظر گرفتن اســتراتژی تهاجمی و توسعه و رونق 
گردشگری به دلیل ظرفیت های اقلیمی و بافت منحصر به فرد 

محله قائمیه، دستگرد و باغ فردوس انجام می شود، زیرا محله 
قائمیه به دلیل همجواری با پارک کوهستانی و طبیعت بکر ناژوان 
و رودخانه زاینده رود ظرفیت جذب گردشگر و سرمایه گذار را 
دارد. وی ادامه داد: استراتژی تهاجمی منطقه 13 با توجه به زمان 
مورد نیاز برای رفع مشکالت، پروژه های ارزش افزای اقتصادی 
است که می تواند در این محله به کمک اهالی قائمیه بیاید و بافت 
را تغییر دهد، در این راســتا پروژه های زود بازده و با کیفیت در 
محله تعریف شده که اولویت آن در اجرا پروژه های محرک توسعه 

و جاذب گردشگر است.
مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان اضافه کرد: رسیدگی به 
گذرگاه ها و ساماندهی عبور و مرور در دل محله یکی از پروژه هایی 
است که به رفع مشکالت زیرساختی و معضالت حوزه حمل و نقل 
کمک شایانی می کند در همین راستا اجرای پروژه افق رنگین نما، 
ساماندهی میدان و مرکز محله قائمیه و ایجاد دسترسی مناسب 

و بستر سازی در دستور کار قرار دارد.
آخوندی گفت: به منظور ایجاد دسترسی مناسب معابر به کوه 
دنبه، پروژه افق رنگین نما تعریف شد که در راستای آن دسترسی 
معابر اصلی به کوه میسر می شود. وی تاکید کرد: پروژه پارک 
کوهستانی که تحت عنوان بوســتان آفرینش طراحی و مجوز 
اولیه آن صادر شده، یک مجموعه تفریحی و فرهنگی خانواده 
محور است که به منظور سرویس دهی و خدمات رسانی به محله 

با بعد منطقه ای و شهری طراحی شده که شامل بخش های قابل 
توجهی از جمله بوســتان نوجوان و بوستان موضوعی کودک 
و بوستان هنر و طبیعت در بســتر کوه است. مدیر منطقه 13 
شهرداری اصفهان افزود: پروژه های بافت ناکارآمد در محدوده 
بافت پارک کوهستانی قائمیه بر مبنای نیازهای محله، منطقه 
و شــهر طراحی شــده و اجرای آن با اولویت و در نظر گرفتن 
پیشنهادات ســرمایه گذاران انجام خواهد شد؛ در واقع اساس 
طراحی این پروژه جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت های 
مشارکت های مردمی و بخش خصوصی در محله و منطقه است. 
آخوندی ادامه داد: از دیگر ظرفیت ها و جاذبه های بسیار ارزشمند 
محله قائمیه، تبدیل آن به یک مکان هویتی و تاریخ ساز در شهر 
خواهد بود، زیرا به زودی پارک کوهستانی محله قائمیه به محل 
دفن شهدای گمنام دفاع مقدس تبدیل می شود و مزار شهدا یکی 
از استراتژیک و مهم ترین نقاط هویتی در جهت برند سازی محله و 
افزایش آفرینی اجتماعی و فرهنگی در این حوزه به شمار می رود. 
وی افزود: ساماندهی مرکز محله و انهار میاندوآب و گذرگاه ها و 
گلوگاه هایی که به باغ فردوس و محدوده ناژوان ختم می شود، 
ساماندهی وضعیت آرامستان های محلی و احداث مرکز فرهنگی 
با محوریت مسجد قائمیه از جمله پروژه های این منطقه محسوب 
می شود. مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان اضافه کرد: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک قائمیه به یک قطب 
گردشگری در شهر اصفهان و محلی برای ارائه انواع خدمات و 
ظرفیت های گردشگری و تفریحی شهر و حتی در ابعاد باالتر 

تبدیل خواهد شد.



نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اقتصادسرمایهداریمشکالتاقتصادیراحلنمیکند
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــرمایه داری  ــاد س ــوب اقتص ــان در چارچ ــر همچن ــدم اگ معتق
نمی شــود.  حــل  اقتصــادی  مشــکات  کنیــم  حرکــت 
حجت االســام حســین میرزایــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه در الیحــه بودجــه 
۱۴۰۱ پیــش بینــی شــده اســت، اظهــار کــرد: موضــوع مالیــات 
ــال  ــه اعم ــت و همیش ــدی نیس ــورد جدی ــزوده م ــر ارزش اف ب
ــت  ــوی دول ــه از س ــه ک ــه بودج ــا در الیح ــت، ام ــده اس می ش
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــوع مالی ــده موض ــه ش ــس ارائ ــه مجل ب
ــد در  ــب نرســیده و بای ــه تصوی ــوز ب ــی هن ــده شــده، ول گنجان
کمیســیون تلفیــق بودجــه بررســی های الزم در ایــن زمینــه 

انجــام شــود تــا یکشــنبه هفتــه آینــده در مــورد کلیــات آن در 
ــد. ــم بگیرن ــس تصمی مجل

ــزا و  ــون مج ــک قان ــزوده ی ــر ارزش اف ــات ب ــزود: مالی وی اف
جــدا دارد و کاری بــه الیحــه بودجــه نــدارد و پدیــده جدیــدی 
ــه  ــث بودج ــی از مباح ــم یک ــی ه ــذف ارز ترجیح ــت. ح نیس
۱۴۰۱ اســت کــه هنــوز دربــاره آن تصمیــم نهایــی گرفته نشــده 
کــه در صــورت تصویــب و اجــرای آن کمک هــای حمایتــی 

بــرای مــردم پیــش بینــی شــده اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دربــاره گرانــی روزافــزون 
ــه  ــی دارد ک ــل مختلف ــورم، عل ــت: ت ــف، گف ــای مختل کااله
ــه  ــت ک ــور اس ــی کش ــه پول ــش پای ــل آن افزای ــی از دالی یک

ــود آورده و  ــه وج ــی ب ــت قبل ــکات را دول ــن مش ــده ای عم
ســازمان برنامــه و بودجــه متعهــد اســت کــه پایــه پولــی کشــور 
را بــه هــر طریقــی کــه می توانــد افزایــش ندهــد کــه البتــه ایــن 
ــورم  ــرخ ت ــه ن ــط ب ــورم نیســت و فق ــای حــذف ت ــه معن ــر ب ام

اضافــه نمی شــود.
میرزایــی تصریــح کــرد: معتقــدم اگــر در چارچــوب اقتصــاد 
ســرمایه داری حرکــت کنیــم، مشــکات حــل شــدنی نیســت. 
ــمت  ــه س ــاری ب ــوِل اعتب ــول از پ ــد پ ــه بای ــم ک ــن باوری ــر ای ب
ــول  ــکناس و پ ــد و اس ــت کن ــی حرک ــی و حقیق ــول کاالی پ
ــن حــذف  ــول باشــد. همچنی ــِه پ ــه شــکل حوال الکترونیکــی ب
ربــای بانکــی، حــذف بنــگاه داری بانک هــا، صندوق هــای 

تعییــن  اعتبــاری،  و  مالــی  مؤسســات  و  ســرمایه گذاری 
ــای  ــری از درآمده ــی و کمک گی ــرکت های دولت ــف ش تکلی
شــرکت های دولتــی بــه نفــع بودجــه عمومــی، تعییــن تکلیــف 
شــرکت های  تکلیــف  تعییــن  و  خصولتــی  شــرکت های 
ــل  ــای ح ــه راهکاره ــت از جمل ــرت دول ــا مدی ــی ب خصوص

ــت. ــادی اس ــکات اقتص مش
ــان در چارچــوب اقتصــادی  وی خاطرنشــان کــرد: اگــر همچن
کــه از ۳۰ ســال گذشــته تــا امــروز از طریــق دولــت ســازندگی 
پایه گــذاری شــده اســت، حرکــت کنیــم مشــکات اقتصــادی 
ــل  ــازی و ری ــم ب ــد پارادای ــن بای ــود. بنابرای ــل نمی ش ــور ح کش
 شنبه ۱8 دی ۱4۰۰ | شمــــاره 964اقتصــاد را تغییــر دهیــم تــا بــر مشــکات کنونــی فائــق شــویم.
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شهرستان

اردستانشاهینشهر

مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور همرزم شهید سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا رجایی و با حضور اقشار 
مختلف مردم و خانواده های معظم شهدا در مصلی نماز جمعه شاهین شهر برگزار شد.

عکاس: فرحناز خیراتی

»تجمع فاطمی« شهر اردستان در میدان امام خمینی )ره( اردستان برگزار و شهرستان غرق در ماتم و عزا شد و مردم با شرکت در هیات های سینه زنی 
و زنجیر زنی عشق و ارادت خود را به دخت گرامی نبی مکرم اسام به نمایش گذاشتند. 

عکاس: حمید فرخی

مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام، 
درشهر نایین برگزار شد. در این مراسم، پیکر شهدای 
گمنام از میدان امام تا امامزاده سلطان سلطان سید علی 
)ع( )گلزار شهدای این شهر( تشییع شد. تشییع کنندگان 
با حضور در این مراسم یاد و خاطره شهدا را گرامی 
داشته و بار دیگر با شهیدان راه اسام و مکتب قرآن 
عهد و میثاقی دوباره بستند و از ایثار و فداکاری این 
شهید سرافراز قدردانی کردند. شهرستان نایین با ۳۰۴ 

شهید در ۱۴۰ کیلومتری شرق استان قراردارد.

ــف  ــان از کش ــتان فاورج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
در  قاچــاق  بلــوط  چــوب  تــن  یــک  از  بیــش 
فاورجــان خبــر داد. ســرهنگ ایــرج کاکاونــد 
گفــت: مامــوران انتظامــی شهرســتان فاورجــان در 
بازرســی از 2 دســتگاه ســواری پــژو یــک تــن و ۳2۰ 
کیلــو چــوب بلــوط قاچــاق در فاورجــان کشــف و 

ــدند. ــف ش ــودرو توقی ــر 2 خ ه
ــر دســتگیر و  ــن خصــوص 2 نف ــه داد: در ای وی ادام
پــس از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فاورجــان خاطــر نشــان 
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــان و اف ــا قاچاقچی ــه ب ــرد: مقابل ک
منافــع مــادی خــود، منابــع طبیعــی کشــور را به تــاراج 
ــس  ــتور کار پلی ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــد ب میبردن
ــا ایــن افــراد برخــورد قاطــع و قانونــی  قــرار دارد و ب

میشــود.

رئیــس اداره امــور قرآنــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ــه مناســبت  ــی ب ــزرگ قرآن اصفهــان گفــت: محفــل اب
شــهادت حضــرت فاطمــه )س( و دومیــن ســالروز 
ــد  ــید محم ــزاده س ــلیمانی در امام ــردار س ــهادت س ش

ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــود. ب ــا میش ــهر برپ ــی ش خمین
ــام  ــلیت ای ــن تس ــی ضم ــد بخش ــان، حمی ــوج اصفه م
شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا )س( و همچنیــن دومین 
ــان کــرد:  ســالروز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی بی
محفــل بــزرگ قرآنــی بــه همیــن مناســبت روز ۱6 
دی مــاه در امامــزاده ســید محمــد )ع( خمینیشــهر برپــا 
میشــود. وی بــا اشــاره بــه همــکاری اتحادیــه مؤسســات 
قرآنــی، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ســازمان 
ــهر و  ــه خمینیش ــور خیری ــاف و ام ــات، اداره اوق تبلیغ
دارالقــرآن اهــل بیــت خمینیشــهر بــا اداره امــور قرآنــی 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان بــرای برگــزاری 
ایــن محفــل ابــراز داشــت: در ایــن مراســم قاریــان 
نوجــوان و جــوان برتــر اســتان اصفهــان از جملــه دکتــر 

ــکاری و محمــد جــواد  ــم هاشــم زاده، علیرضــا م عظی
ــد. ــرآن میپردازن ــاوت ق ــه ت ــی ب توکل

رئیــس اداره امــور قرآنــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه گــروه تواشــیح بیــن المللــی فلق 
و محمــد گابگیــر مــداح حــرم مطهــر رضــوی نیــز در 
ایــن محفــل اجــرا خواهنــد داشــت، تصریــح کــرد: ایــن 
مراســم از ســاعت ۱5 تــا زمــان نمــاز جماعــت مغــرب و 

اجــرا برگزار میشــود.
برگزاری  و  قرآنی  محافل  اجرای  اینکه  بیان  با  بخشی 
مراسم دومین سالروز شهادت سردار سلیمانی در قالب 
دستورالعمل به همه امامزادگان استان اصفهان اباغ شده 
است، ادامه داد: این مراسم در عمده امامزادگان استان 

اصفهان برگزار میشود.

مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امـام )ره( از 
کارخانـه قـارچ یکتـای سـپاهان جرقویه بازدیـد کرد. 
مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( 
اسـتان اصفهان از کارخانه قارچ یکتای سـپاهان شـهر 
جرقویـه بازدیـد کرد. به گزارش روابط عمومی سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( اسـتان اصفهـان، 
تـورج حاجـی رحیمیـان طـی بازدیـدی از کارخانـه 
قـارچ یکتـای سـپاهان محمد آبـاد جرقویـه از مراحل 
مختلف کمپوسـت سـازی، کاشـت و برداشـت قارچ 

دکمهـای بازدیـد نمودند.
در ایـن بازدیـد مدیـر عامل کارخانه ضمـن خیرمقدم 
بـه ارائـه توضیحـات پیرامون اشـتغالزایی بـرای 25۰۰ 
نفـر بهصورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم پرداخت. مدیر 
کل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( اسـتان اصفهان از 
اعـام حمایـت سـتاد اجرایـی در جهـت افزایش بهره 

وری و اشـتغال خبـر داد.

روستای  گلخانههای  مجموعه  به  گازرسانی  پروژه 
مدیر  استاندار،  امورعمرانی  معاون  با حضور  مبارکه 
شرکت  مدیرعامل  استانداری،  روستایی  امور  کل 
و  تیران  شهرستان  ادارات  مسئولین  و  استان  گاز 
عمرانی  امور  معاون  رسید.  برداری  بهره  به  کرون 
پروژه  از  برداری  بهره  مراسم  در  اصفهان  استانداری 
گازرسانی به مجموعه گلخانههای روستای مبارکه با 
اشاره به کمبود آب در فات مرکزی کشور، توسعه 
کشاورزی از طریق گلخانهها را بسیار مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: گاز طبیعی برای توسعه صنعت گلخانه 
داری حائز اهمیت و زیربنایی است. مهران زینلیان، 
موجود  گردشگری  ظرفیتهای  بر  تاکید  با  همچنین 
در منطقه، افزود: ایجاد شهرکهای گلخانهای یکی از 
راههای توسعه گردشگری است و نعمت گازطبیعی 
توسعه  زمینه  توانسته  که  گلخانهای  شهرکهای  در 
کند  فراهم  را  اشتغالزایی  و  گردشگری  کشاورزی، 

جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
در ادامه سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز 
تأمین  با  همسو  اینکه  به  اشاره  با  نیز،  اصفهان  استان 
بویژه  و  بخش صنعت  به  توجه  خانگی،  بخش  گاز 
کشاورزی برای این شرکت اهمیت باالیی دارد، اظهار 
داشت: مجتمع گلخانهای روستای مبارکه با ۱5 هزار 
متر شبکه گذاری، با اعتباری بالغ بر 5۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
در  گازرسانی  پایداری  افزود:  علوی،  مصطفی  سید 
فصل زمستان دغدغه شرکت گاز است اما تحقق این 
امر به همکاری وتوجه مشترکین در مصرف بهینه و 
با  نیاز دارد. همچنین، فرماندار تیران وکرون  منطقی 
آلودگی  نبود  و  شهرستان  این  پاک  هوای  به  اشاره 
افزود:  این شهرستان  و توسعه صنعت گلخانهای در 
مشکل  دچار  بعضاً  ساخت  زیر  بحث  در  گلخانهها 
گاز بودند که خوشبختانه با همکاری شرکت گاز، در 
این بخش توانستهایم صنعت پاک را بخوبی گسترش 
دهیم. به گزارش موج، شهرستان تیران و کرون با بیش 
از 6۰۰ واحد گلخانهای قطب این صنعت در استان 

اصفهان محسوب میشود.

در نایین برگزارشد:

تشییعپیکر۱۰شهیدگمنام

فرمانده انتظامی فالورجان خبر داد:

کشفبیشازیکتنچوب
بلوطقاچاقدرشهرستان

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س(؛

محفلبزرگقرآنیدرامامزادهسیدمحمدخمینیشهربرپامیشود

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( در جرقویه مطرح کرد:

حمایتستاداجراییدر
جهتافزایشبهرهوریو

رییس مجمع عالی بسیج استان اصفهان خبر داد:اشتغال

برگزارییادوارهشهیدانفرهنگیسمیرم

با حضور مدیران ارشد استان؛

پروژهگازرسانیبه
گلخانههایروستایمبارکه

بهبهرهبرداریرسید

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان از 
شناســایی ســه مــورد مبتــا بــه اُمیکــرون در منطقــه کاشــان 
ــار  ــگاران، اظه ــع خبرن ــدی دالوری، در جم ــر داد. مه خب
کــرد: ســه نمونــه مشــکوک ابتــا بــه ســویه اُمیکــرون کــه 
بــرای تأییــد بــه انســتیتو پاســتور ارســال شــده بــود، امــروز 

ــرار گرفــت. ــد ق مــورد تأیی
وی افــزود: بــا توجــه بــه قــدرت ســرایت بــاالی این ســویه، 
نیــاز اســت کــه مــردم در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
از جملــه فاصله گــذاری اجتماعــی و زدن ماســک اهتمــام 

ویــژه داشــته باشــند.
بــه گــزارش ایســنا، معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
ــن،  ــق واکس ــار تزری ــه آم ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی کاش پزش
تصریــح کــرد: درصــد پوشــش نوبــت اول واکســن کووید 
۱۹ بــه رقــم ۸۳.2۴، مرحلــه دوم ۷۳ درصــد و نوبــت ســوم 

ــده اند. ــینه ش ــد واکس ــز ۱۱.۷۷ درص نی
دالوری گفــت: بــا شناســایی هشــت بیمــار مبتــا بــه کرونــا 
در 2۴ ســاعت گذشــته، تعــداد کل مبتایــان کوویــد ۱۹ در 
منطقــه کاشــان بــه رقــم 55 هــزار و ۳۰۷ نفــر رســیده اســت، 
ضمــن اینکــه یــک نفــر از شــهروندان با ســن 62 ســال جان 

خــود را از دســت داد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان، افــزود: 
در روزهــای گذشــته دو بیمــار جدیــد حاد تنفســی بســتری 
شــده اند و در مجمــوع ۳۸ نفــر در مراکــز درمانــی دو 
ــش  ــه بخ ــا ب ــر آن ه ــج نف ــتند و پن ــتری هس ــتان بس شهرس

مراقبت هــای ویــژه منتقــل شــده اند.
ــویه  ــه س ــبت ب ــی نس ــن نگران ــرد: مهم تری ــح ک وی تصری
ــه  ــت ک ــرایت آن اس ــاالی س ــیار ب ــدرت بس ــرون، ق امیک
ــد.  ــدید می کن ــه تش ــروس را در جامع ــال وی ــره انتق زنجی
ــی  ــک بزرگ ــا، کم ــن کرون ــوم واکس ــت س ــت نوب دریاف
بــرای افزایــش ایمنــی در برابــر ســویه جدیــد اســت و 
افزایــش پوشــش واکسیناســیون عمومــی و دریافــت نوبــت 
ســوم واکســن و تکمیــل چرخــه واکسیناســیون، یــک 

ــت. ــی اس ــرورت همگان ض

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

شناساییسهموردمبتالبه
ُامیکرون

گزارش

گفـت:  اصفهـان  اسـتان  بسـیج  عالـی  مجمـع  رییـس 
دشـمنان ایـن آب و خاک بـا تهاجم و ناتـوی همه جانبه 
فرهنگـی بـه دنبـال ضربـه زدن بـه نظام اسـامی هسـتند. 
حجت االسـام محسـن طالـب پـور در یـادواره شـهدای 
فرهنگی شهرسـتان سمیرم، اظهار داشـت: آنها 2۴ ساعته 
بـرای نابـودی ارزش هـا، باورهـا و فرهنگ مـا توطئه می 
کنند. وی تصریح کرد: رهبر انقاب سـال ۱۳۷۰ نسـبت 
به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشـمن هشـدار دادند که 
همـان زمـان برخی خندیدند و گفتند توهم توطئه اسـت. 
مسـوول سـابق نمایندگـی ولـی فقیـه در لشـکر نجـف 
اشـرف ادامـه داد: هنـوز هـم بـا وجود مشـاهده آثـار نرم 
و فراگیـر ایـن نبرد نـرم فرهنگی و اعتقـادی برخی آن را 
توهـم مـی داننـد. حجت االسـام طالب پور با بیـان اینکه 
غربـی هـا ملیـت، اسـامیت و باور مـا را هـدف گرفتند، 

تاکیـد کـرد: آنهـا تا جایی پیـش رفته اند کـه حتی دیگر 
بـرای خـدا و دیـن او هـم حریمـی قائل نیسـتند. بـه گفته 
وی، آمریـکا و غـرب دیگـر امـکان و تـوان حمله نظامی 
بـه کشـورمان را نـدارد و بـه همیـن علت کمر بـه نابودی 
ارکان فرهنگـی و باورهـای ایرانیـان بسـته اسـت. رییـس 
مجمع عالی بسـیج اسـتان اصفهـان افـزود: رزمایش اخیر 
سـپاه در جنوب کشـور نشـانگر اقتدار ایران اسـامی بود 

و دشـمن مسـتکبر و ترسـو را به عقـب راند.
حجت االســام طالــب پــور تحریــف حتــی در رابطــه بــا 
فرمانــده شــهید ســپاه قــدس را اقدام کــور دیگــر غربــی 
هــا در ایــن روزهــا برشــمرد و گفــت: بــا تطهیــر پهلــوی 
ــراف  ــاد انح ــال ایج ــه دنب ــا ب ــردار دل ه ــف س و تحری
در افــکار عمومــی هســتند امــا بــه فضــل خــدا کاری از 

پیــش نمــی برنــد.
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Production of aluminum in-
got in Iran rose 23 percent 
during the first nine months 
of the current Iranian calen-
dar year (March 21-Decem-
ber 21, 2021), as compared 
to the same period of time in 
the past year, Iranian Mines 
and Mining Industries De-
velopment and Renovation 

Organization (IMIDRO) an-
nounced.
The country’s nine-month 
aluminum ingot output stood 
at 400,481 tons, while the 
figure was 325,223 tons in 
the same time span of the 
previous year.
As previously announced by 
IMIDRO, the production of 

aluminum ingot in Iran rose 
61 percent during the pre-
vious Iranian calendar year 
1399 (ended on March 20, 
2021), compared to the fig-
ure for the preceding year.
The country’s aluminum in-
got output stood at 446,800 
tons in the previous year.
Iran’s major aluminum pro-

ducers had managed to 
produce 278,318 tons of the 
product in the Iranian calen-
dar year 1398.
The country’s aluminum in-
got production in the Iranian 
calendar year 1398 had de-
clined eight percent in com-
parison to the figure for its 
preceding year.
IMIDRO data show that 
among the country’s top 
producers, Iranian Alumi-
num Company (IRALCO) 
had the best performance in 
the previous year producing 
185,000 tons of aluminum 
ingots.
Aluminum ingot produc-
tion in the country reached 
41,000 tons in the last month 
of the previous year (Feb-
ruary 19-March 20, 2021), 
registering a 38 percent rise 
compared to the 30,000 tons 
in the preceding year’s same 
period.
Annual production of the alu-
minum ingot in the country is 
planned to increase 63 per-
cent by the end of the current 
Iranian calendar year (March 

20).
Last year, during the inaugu-
ration ceremony of Iran’s big-
gest aluminum production 
complex (in the central Fars 
province), the former indus-
try minister said the coun-
try’s aluminum production is 
expected to be doubled with 
that unit going operational.
The official put the value of 
the Iranian mining industry’s 
production at about $22 bil-
lion, saying that the country 
is relatively self-sufficient in 
minerals and a great deal is 
also exported every year.
He went on underlying the 
country’s capacities in the 
sector, saying that Iran is 
ranked 18th among the 
world’s top aluminum pro-
ducers, and with this new 
plant going operational the 
country will climb four places 
to stand at 14th place.”
Iran plans to reach the an-
nual production of 1.5 mil-
lion tons of aluminum ingot 
by the Iranian calendar year 
1404 (March 2025-March 
2026).

Aluminum ingot production up 23% in 9 months on year

“The Morning 
Son”, biopic about 
Imam Khomeini, to 
open Ammar film 
festival
The 12th edition of the Ammar 
Popular Film Festival will open 
on Saturday by screening “The 
Morning Son”, Behruz Afkhami’s 
biopic about Imam Khomeini. 
Due to the COVID-19 pandem-
ic, the previous edition was or-
ganized online, but this year’s 
festival will take place at the 
Andisheh Hall of the Art Bureau 
in Tehran.
Established by a number of Ira-
nian revolutionary figures, the 
Ammar Popular Film Festival has 
been named after Ammar Yasir, 
a close companion of Prophet 
Muhammad (S).
The organizers of the festival 
have not commented about 
a chronic conflict between 
Afkhami on one hand, and pro-
ducer Mohammadreza Shar-
afoddin and Oruj Films, the 
company behind the film, on the 
other.  
Afkhami’s views on some topics 
in the postproduction stage of 
“The Morning Son” brought him 
into conflict with the producer 
and the company. As a result, the 
film was never screened follow-
ing its completion in 2011.
When “The Morning Son” was 
ready to premiere, Afkhami said 
that he no longer deemed him-
self the director of the film.
He made the remarks after Oruj 
Films and Sharafoddin did not 
agree to change the film’s sound 
effects and dubbings that had 
been recorded in Afkhami’s ab-
sence.
He had asked them to take his 
name off the titles and credits of 
“The Morning Son” unless the 
dubbings and sound effects of 
the film were changed based on 
his views.
The film covers the life story of 
the founder of the Islamic Re-
public from his childhood until 
the age of 70, when his struggle 
against the Shah was escalating.
Arman Iranpur plays the role of 
Imam Khomeini in childhood, 
which takes place in two stag-
es. The first stage depicts Imam 
Khomeini’s childhood before the 
age of seven and the second 
stage shows him at the ages of 
seven and eight.    
Afkhami had originally planned 
for two different child actors to 
play the role in the two periods, 
but Iranpur gave such an ef-
fective performance in the first 
stage that the director thought 
that replacing him would spoil 
the next stage. Iranpur’s bril-
liant acting persuaded the crew 
to bring production to at least a 
one-year halt in order to use the 
older Iranpur for another stage of 
the film. Hadi Heidari and Abdor-
reza Akbari have been cast in the 
roles of Imam Khomeini in youth 
and adulthood respectively. At 
the beginning of the project in 
2006, Afkhami also encountered 
difficulties as certain people who 
criticized him for giving the role 
of Imam Khomeini’s mother to 
Hedyeh Tehrani, a superstar of 
Iranian romance movies at that 
time.

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

Abbas Avarsaji re-
mains head of Iran 
kabaddi federation
Abbas Avarsaji has been re-elect-
ed as president of Iran kabaddi 
federation on Tuesday for a four-
year term till 2026.
In the elections held at the Iran’s 
Academy Olympic in Tehran, 
Avarsaji secured 47 of 51 votes 
cast. Saeid Moghaddam Bagha 
came second with four votes.
Iran’s kabaddi has improved 
in the recent years. The Irani-
an men’s an women’s teams 
claimed the gold medals of the 
2018 Asian Games.

US assassination 
of Gen. Soleimani 
‘war crime’: China
China on Tuesday called the 
US assassination of Iran’s top 
commander Lieutenant Gener-
al Qassem Soleimani in 2020 
a “war crime” and a “wanton 
violation” of international 
norms.

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

Iran vows to de-
fend itself forceful-
ly against Israeli 
aggression
Iran’s foreign minister hit 
back at Israel’s foreign min-
ister, Yair Lapid, for his “dis-
turbing remarks” against the 
Islamic Republic, vowing that 
the country will defend itself 
with power against any ag-
gression.

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

Raeisi orders re-
lief for Iran’s flood-
hit regions
President Seyyed Ebrahim 
Raeisi ordered his chief of staff 
and the energy minister to mo-
bilize efforts to help flood-hit 
people in Iran’s south.

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

Iranian Football-
er Sayyadmanesh 
in IFFHS Team of 
2021
Chief of Staff of Iran’s Armed 
Forces said on Tuesday that 
wherever there is a trace of 
martyr Qassem Soleimani, 
some events occur.

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

Calls Grow for Im-
mediate Release 
of Hunger-Striking 
Palestinian Inmate
In the town of Dura, south of 
Al-Khalil in the southern oc-
cupied West Bank, a crowd of 
Palestinians huddle around a 
fire, while dozens more sit in 
an empty garage, beneath an 
array of posters of Palestinian 
prisoner Hisham Abu Haw-
wash.

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

Iran Redefining 
Regional Geopoli-
tics
A top military adviser to Lead-
er of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khame-
nei has described the Muslim 
world as a future power that 
can compete with current 
dominating Western and East-
ern powers, saying Iran and 
the resistance front are re-
shaping the geopolitics in the 
region.

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

Artists pay tribute 
to General Soleim-
ani
Artists have paid tribute to 
General Qassem Soleimani on 
his second martyrdom anni-
versary by organizing exhibi-
tions across Iran.

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

Intl. journals pub-
lish seven articles 
on Iran-Cuba vac-
cine
Seven articles on different 
stages of development and 
clinical trials of the Iranian-Cu-
ban coronavirus vaccine have 
been published in prestigious 
international journals.
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Loading, unloading of goods ris-
es 23% at Bushehr port
Loading and unloading of commodi-
ties at Bushehr port in the southwest 
of Iran rose 23 percent during the first 
nine months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-December 21, 
2021), as compared to the same pe-
riod in the previous year, a provincial 
official announced.
Siavash Arjomandzadeh, the direc-
tor-general of Bushehr province’s 
Ports and Maritime Department, said 
that 3.257 million tons of goods were 
loaded and unloaded at the port during 
the nine-month period.
Of the mentioned figure, 2.129 million 
tons were non-oil and 1.127 million 
tons were oil products.
As previously reported, loading and 
unloading of goods in the ports of Iran 
rose 15.2 percent during the first nine 
months of this year, as compared to 
the same period in the previous year.
As announced in a report by Ports and 
Maritime Organization (PMO), loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 109.09 million tons 
in the mentioned period, while the fig-
ure stood at 94.72 million tons in the 
past year’s same time span.
During the said seven months, un-
loading and loading operations in the 
container sector reached 17.19 million 
tons, for dry bulk the figure stood at 

35.01 million tons, in liquid bulk the 
figure was 3.05 million tons, while for 
general cargo (general and miscellane-
ous goods) it was 15.25 million tons, 
and for the petroleum products load-
ing and unloading volume amounted 
to 38.59 million tons, the PMO report 
said.
The report noted that the loading and 
unloading operations in the contain-
er sector rose by 11.5 percent in the 
mentioned period compared to the 

last year’s same time span, while in 
the dry bulk sector the figure grew by 
16 percent, in the liquid bulk sector 
increased by 21 percent, in the gen-
eral cargo sector the growth was 10.7 
percent, and the petroleum sector also 
experienced a growth of 17.1 percent 
compared to the same period last year.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play some signifi-
cant role in this battle. This role makes 
all-out support to ports and more de-
velopment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, to 

facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that PMO has 
defined a high number of projects to 
develop and improve the country’s 
ports, as the country aims to double 
the capacity of its ports in a course of 
five years.
According to the Ports and Maritime 
Organization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 mil-
lion tons in the Iranian calendar year 
1392 (ended in March 2014) to 250 
million tons in the previous calendar 
year.
The total capacity of the country’s 
ports is expected to reach 280 million 
tons by the end of the current fiscal 
year (late March 2022).

Siavash Arjo-
mandzadeh, the 
director-general of 
Bushehr province’s 
Ports and Maritime 
Department, said 
that 3.257 million 
tons of goods were 
loaded and unloaded 
at the port during the 
nine-month period
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Iran’s Lavan Oil Refining Company 
(LORC) has used over 25,000 do-
mestically-made equipment items 
in recent years which has saved 
the company over 8.98 trillion rials 

(about $30.2 million), the compa-
ny’s managing director announced.
According to Mohammad-Ali Akh-
bari, in recent years, LORC has 
been able to benefit from the capac-
ities of domestic knowledge-based 
companies and producers by form-
ing a domestic manufacturing com-
mittee in the company.
“Domestic producers have man-
aged to produce over 2,200 com-
modity groups including about 
25,000 different items for the first 
time at the request of Lavan Oil Re-
fining Company,” Akhbari said.
The head of Lavan Oil Refining 

Company said LORC achieved the 
best performance in terms of profit-
ability among the country’s refining 
companies in the first six months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-September 22, 2021).
Based on comparative statistics for 
the first six months of this year, the 
company’s profits increased 225 
percent compared to the same peri-
od last year, the official noted.
Elsewhere in his remarks, Akhbari 
addressed the social responsibil-
ities of Lavan Oil Refining Com-
pany and said the company has 
taken many steps in this regard so 

far, including the construction of 
Shahid Ghasem Soleimani wharf, 
reconstruction of schools, recon-
struction of asphalt of roads, and 
establishing Lavan clinic. 
In addition, the refinery has also 
created job opportunities for more 
than 350 locals, he added.
LORC is based in Lavan Island in 
the Persian Gulf in southern Iran. 
The company was founded in 1951 
under the name of Lavan Distillery 
Complex and under the supervision 
of the Shiraz Refinery with a pro-
cessing capacity of 20,000 barrels 
per day (bpd).

Lavan Oil Refining Company saves over $30m using Iran-made equipment



Following the government’s public call 
for the registration of people needing 
affordable housing units under the 
framework of a new program called 
the National Housing Movement, so far 
2.387 million people have registered in 
this program, IRNA reported.
As reported, the registration for the first 
phase of the program ends on Wednes-
day, January 5, and the final number 
of applicants is expected to exceed the 
above-mentioned figure.
According to the Transport and Ur-
ban Development Ministry, in the first 
phase, the registration system has been 
available for the residents of 726 cities 
across the country, and applicants in 

another 674 cities will also be provided 
with the opportunity in the near future.
After the National Housing Action Plan, 
the National Housing Movement is the 
government’s second major program 
for providing affordable housing units 
to low-income classes.
As reported, the construction of 
750,000 such housing units is un-
derway across the country under the 
framework of the National Housing 
Movement.
Since the beginning of the National 
Housing Action Plan in 2018 so far 
over 1,461,528 people have registered 
in the program and considering the ap-
plicants in the new program, a total of 

3,812,655 people have registered in the 
government’s housing plans.
Back in November 2021, Transport and 
Urban Development Minister Rostam 
Qasemi had said the land for the con-
struction of 2.4 million affordable hous-
ing units was prepared and allocated 
across the country.
The official noted that in the first phase 
of the new program, the construction 
of two million housing units has been 
put on the agenda and the share of each 
province has been determined.
“In today’s meeting, which was attend-
ed by governors of different provinces 
in the form of video conferences, it was 
decided that the land allocations for the 
construction of four million housing 
units will be determined by the end of 
the current [Iranian calendar year] year 
(late March 2022),” the minister told 
the press on the sidelines of the second 
meeting of the government’s Supreme 
Housing Council on November 17.
He further mentioned a memorandum 
of understanding (MOU) signed with 
the Mostazafan Foundation, noting: 
“According to the signed memoran-
dum, 900 hectares of the foundation’s 
lands throughout the country will be 
handed over [to the Transport Ministry] 
free of charge to be allocated for the Na-
tional Housing Movement.”

Eating is vital to our health and well be-
ing. We eat to live. When you consume 
your foods, in some cases, is just as 
important as what you are consum-
ing. Eating all the right foods but at the 
wrong time is counterintuitive and an 
exercise in futility.
The goal in healthy eating is not just 
eating foods that are good for you and 
avoiding the bad. It is learning your 
body and figuring out how to optimize 
the food that you do eat. This means 
learning how to improve your digestion 
and to maximize absorption of the key 
nutrients your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stom-
ach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food 
group: packed with vitamins, nutrients, 
fiber and water. Incorporating fruit into 
your diet, the proper way, allows your 
digestive system to reap more power-
ful benefits through vitamin intake and 
improved digestion. Starting your day 
with fruits helps you detoxify your sys-
tem, supplies you with a great deal of 
physical energy, can aid in weight loss 
and provide the needed energy and fo-
cus for other life activities. 
The simple sugars contained in fruit 
need time to be completely absorbed 
by your body. When fruits are eaten 
alone and when your stomach is emp-
ty, all of the nutrients, fiber and the 
simple sugars contained in the fruit can 
be more easily processed. According to 
prevailing research, this is the ‘proper 
way’ to benefit from eating fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal 
Porridge
Eating oatmeal first thing in the morn-
ing or on an empty stomach has sever-
al advantages. First it provides a coat-

ing on the lining of the stomach which 
prevents irritation from your bodies 
naturally occuring hydrochloric acid 
(HCL). Oatmeal also contains soluble 
fiber which aids in digestion and low-
ers cholesterol.
Buckwheat and cornmeal porridge 
also stimulate digestion while lowering 
blood pressure and cholesterol levels. 
They remove toxins and heavy metals 
from your intestines and create a sati-
ated feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune 
and digestive systems. Honey has 
been shown to help with “lazy bowel 
syndrome,” and other stomach issues. 

It also acts as a cleaning agent by rid-
ding the body of harmful viruses and 
bacteria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and 
provide a myriad of health benefits 
whenever they are consumed. What 
makes them the perfect food to con-
sume on an empty stomach is the 
fact that they make you feel full longer. 
Studies have shown that when eggs are 
eaten in the morning, the total amount 
of daily calories consumed decreases 
and eggs also aid in fat reduction.
These four foods will improve your 
overall health, aid in digestion and are 
excellent breakfast foods! 

Along with knowing which foods we 
should eat, we should also be aware of 
foods we should avoid eating when our 
stomach is empty. Eating the wrong 
foods at the wrong time can wreak 
havoc on your insides.
Avoid these 5 foods when your stom-
ach is empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutri-
ents and high amounts of Vitamin C, 
also contain high levels of tannic acid 
which increases acidity in the stomach 
and can lead to gastric ulcers. Save the 
tomatoes for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting yo-

gurt on an empty stomach is because 
the benefits of  the lactic acid bacteria 
found in yogurt is rendered ineffective 
due to the high acidity of stomach acid. 
Therefore you gain very few of yogurt’s 
health benefits when consumed first 
thing in the morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much sugar is 
bad for you. But did you know that the 
sugar added to most processed foods–
such as high fructose corn syrup and 
other such sweeteners have bad effect 
on the liver? The sugar that is found 
naturally in fruits is counteracted by 
it’s fiber but copious amounts of fruc-
tose–especially on an empty stomach, 
overloads the liver and can lead to liver 
damage. Skip the breakfast donuts, 
guys…
4. Bananas
Bananas are one of the best known 
diet foods. It satiates, assists in re-
lieving constipation and is considered 
by some health experts to be a super 
food. However, bananas contain high 
amounts of magnesium and potassi-
um which can lead to an imbalance of 
magnesium and potassium in blood if 
you eat bananas on a completely empty 
stomach. Bananas are a prime example 
of eating the right food at the wrong 
time.
5. Tea and Coffee
Drinking coffee on an empty stomach 
increases acidity, which in turn causes 
heartburn and indigestion through-
out the day. Drinking tea on an empty 
stomach can suppress the secretion of 
gastric juices and reduces bile and acid 
in the stomach which aid in the overall 
digestion of foods and is essential to 
the process of secreting excess cho-
lesterol from the body. 

Intl. journals publish 
seven articles on 
Iran-Cuba vaccine
Seven articles on different 
stages of development and 
clinical trials of the Iranian-Cu-
ban coronavirus vaccine have 
been published in prestigious 
international journals.
Developed jointly by the Pas-
teur Institute of Iran and Cu-
ba’s Finlay Vaccine Institute, 
the vaccine is called Soberana 
02 in Cuba and Pastu Covac 
in Iran. Preclinical stages (1 
article), phase one and two of 
clinical trials (2 articles), and 
phase three of the human trials 
conducted in Cuba (1 article). 
Also, two articles have been 
published on the development 
technology of this vaccine.
The results of the study on the 
use of Soberana Plus (Pastu 
Covac Plus) as a single dose 
vaccine in people previously in-
fected are also available as the 
seventh article in the form of a 
preprint.
The results of the phase three 
study of this vaccine showed 
that in volunteers who have not 
yet been infected and received 
2 or 3 doses, about 87 to 99 
percent of people, respectively, 
have seen a fourfold increase in 
antibody.
The vaccine prevented symp-
tomatic disease in people inoc-
ulated with three doses by 65 
percent and its effectiveness in 
the prevention of severe dis-
ease and hospitalization was 
96.5 percent.
It is a conjugate vaccine with 
two injectable doses, which 
consists of the receptor-bind-
ing domain of the SARS-CoV-2 
spike protein conjugated 
chemically to tetanus toxoid.
Pastu Covac is the only home-
grown vaccine available for 
injection in children aged 2-18.
Health Minister Bahram Einol-
lahi has said five coronavirus 
vaccines have been so far pro-
duced domestically.
Iran is one of the few countries 
that has all vaccine production 
platforms, Mohammad Reza 
Shanehsaz, former head of the 
Food and Drug Administration, 
said in June 2021.
Meanwhile, World Health Or-
ganization (WHO) representa-
tive to Iran Jaffar Hussain said 
in September 2021 that the 
Organization was collecting the 
necessary information for the 
registration and certification 
of Iranian-made coronavirus 
vaccines.

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

AFC Futsal Asian 
Cup Kuwait 2022 
Qualifiers: Iran 
learn fate
Asia’s futsal stars discovered 
their challengers following the 
AFC Futsal Asian Cup Kuwait 
2022 Qualifiers virtual draw 
ceremony in Kuala Lumpur, 
Malaysia on Thursday.
With host nation Kuwait al-
ready assured of a place in 
the tournament, the 30 partic-
ipating Member Associations 
(MAs) were divided into the 
East and West Zones while the 
Central and South Zones were 
combined.
For the combined Central and 
South Zones, 12-time cham-
pions Islamic Republic of Iran 
were drawn in Group A along-
side Kyrgyz Republic, Turk-
menistan and Maldives. Four-
time runners-up Uzbekistan 
will face Tajikistan, Afghani-
stan and Nepal in Group B.

Some Foods To Eat
And Avoid On An Empty Stomach For Better Digestive Health 

Saei elected president
of Iran taekwondo federation

Hadi Saei was elected as president 
of Iran taekwondo federation on 
Wednesday for a four-year term till 
2026.
In the elections held at the Iran’s 
Academy Olympic in Tehran, Saei se-
cured 29 of 56 votes cast.
Mohammad Pooladgar came sec-
ond with 27 votes. He was president 
of Iran taekwondo federation since 

2001.
Saei, 45, is the most successful Irani-
an athlete in Olympic history and the 
most titled champion in this sport by 
winning nine world class titles (three 
Olympic titles in 2000 and 2004 and 
2008, two world championships ti-
tles, four world cup titles and one 
world Olympic qualification tourna-
ment).
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Nearly 2.4m Iranians register in govt. new housing program

Taremi among Puskas Award 2021 final three
FIFA has announced the final nominees for 
the FIFA Puskas Award. Iranian forward Me-
hdi Taremi is among the final three.
The Porto star was nominated for his brilliant 
bicycle kick against Chelsea in the Cham-
pions League - an effort that won UEFA’s 
2020/21 Goal of the Season award.

This prize is given to the player judged to 
have scored the most aesthetically pleasing 
goal, regardless of the competition in which 
it took place and the player’s gender or na-
tionality. Taremi will have to vie with former 
Tottenham’s Erik Lamela for his goal against 
Arsenal on March 14, 2021.

Czech Republic forward Patrik Schick is also 
a nominee for the prize for his strike against 
Scotland in the UEFA EURO 2020] on June 
14, 2021. The ceremony will take place on 
Jan. 22 in Zurich, Switzerland.
Tottenham’s Heung-min Son won the award 
in 2020 for his wonder goal against Burnley.
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Fereydoun Abbasi, former head of 
the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) and a current member 
of the Parliament Energy Committee, 
said on Saturday that Iran’s nuclear 
capabilities are vast and is beyond 
the current assumptions.
“The capabilities of our nuclear scien-
tists are very high scientifically, and 
we are moving to the edge of tech-
nology, and we can have enrichment 
at a higher level, and in addition, we 
can build small reactors and produce 
plutonium as well as mastering the 
technology required to recycle reac-
tor fuel,” Abbasi, a nuclear physicist, 
told the ICANA news agency.
He added Iran has made great ad-
vances in the field of chemistry and 

engineering and great talents are be-
ing raised in the country
What it is shown today is just a part 
of Iran’s capability that the world is 
witnessing, he remarked.
The former head of the AEOI added, 
“We are an emerging world power 
and the Westerners know this; they 
are looking for an economic war to 
weaken Iran and we will definitely 
come out of this war proudly.”
Regarding the 2015 nuclear deal, 
officially known as the Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPOA), he 
said Iran has accepted the limitations 
that the JCPOA has put on its nucle-
ar program in order to show to the 
world that its science and technology 
in the nuclear field are for peaceful 
purposes, but the Westerners are 
pursuing other goals through the 
pact. 
“They seek to limit Iran’s regional and 
defense power, while our regional in-
fluence is intended to thwart Western 
conspiracies intended to disintegrate 
countries in the region, and in the 
future our policy is to support inde-
pendence, order and security in the 
region,” he concluded.

MP says Iran’s
nuclear capabilities are vast
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توسعه فرهنگی، هنری 
و گردشگری با رویکرد 
شهر دوستدار کودک، 

دوستدار سالمند و 
محله محوری، ایجاد 

جذابیت های بصری در 
کنار آثار فاخر تاریخی 

و افزایش راحتی 
شهروندان در استفاده 
از فضاهای عمومی نیز 

جزء بیانیه مأموریت این 
سازمان است.

علی قاسم زاده در جلسه شورای سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه در آستانه سال جدید، در اجرای 
پروژه های سازمان زیباسازی الزم است بر 
روی موضوع پیرایش، نظافت و بازآفرینی 
طرح های قبلی تمرکز شود، اظهار کرد: 
در اجرای پروژه های جدید نیز از نظرات 
هنرمندان شاخص در اجرای طراحی ها 
استفاده شــود و سیاســت همدلی و 

مشارکت، تقویت شود.

  مبلمان پارک های شــهر برای 
سنین مختلف مناسب سازی شود

همچنین در این جلسه، مهدی بقایی، 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
بیان کرد: مبلمان شــهری پارک های 
اصفهان بــرای همه گروه های ســنی 
نوجوان، کودک، جوان و سالمند یکسان 
اســت که این موضوع باید مورد توجه 
قرار گیرد و بخشی از پروژه های سازمان 
زیباسازی بر مناسب سازی مبلمان برای 
ســنین مختلف تمرکز یابد. وی افزود: 
همچنین یکی از پیشنهادها برای اجرای 
طرح ها در این سازمان، استفاده از تم های 
مختلف در شهر با محوریت موضوعات 
مختلفی مانند مطالعه، خانواده و ... است 
که بر همین اساس می توان در یک سال 
بخشــی از طرح های زیباسازی شهر را 

تعریف و اجرا کرد.

  پهنه های زیباســازی شــهر 
اصفهان در ســال 1401 اجرایی 

می شود
در ادامــه، حمید قنادنیا، سرپرســت 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
با اشاره به هندسه حرکتی این سازمان 
اظهار کرد: ارتقای جایــگاه ملی و بین 
المللی شــهر اصفهــان و افزایش بهره 
وری سرمایه های انسانی از اهداف کالن 

سازمان زیباسازی است.
وی با بیان اینکه رســیدن سازمان به 
سازمانی تخصصی، پیشرو، خالق، پویا 
و مرجع هنر شهری کشور تا سال 1405 
چشم انداز ما به شــمار می رود، گفت: 
ایجاد آرامش، شــادی و نشاط شهری، 
دســتیابی به محیط مطلوب زندگی، 

توســعه فرهنگی، هنری و گردشگری 
با رویکــرد شــهر دوســتدار کودک، 
دوستدار سالمند و محله محوری، ایجاد 
جذابیت های بصری در کنار آثار فاخر 
تاریخی و افزایش راحتی شــهروندان 
در استفاده از فضاهای عمومی نیز جزء 

بیانیه مأموریت این سازمان است.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: افزایش نشاط و کاهش 
اضطراب مردم شهر در اهداف اجرایی ما 
تعریف شده است که در قالب پیرایش و 

آرایش شهری اجرایی خواهد شد.
وی بــه برخی از برنامه های ســه ماهه 
پایانی سال 1400 اشــاره و اظهار کرد: 
اجرای سمپوزیوم هنرهای تزئینی در 20 
عرصه شهری، اجرای پروژه گالری شهر 
شامل 50 دیوارنگاره مرتفع، اجرای هفت 
ســین های نوروزی با رویکرد تعاملی، 
اجرای محور نور شــامل نماد، پاتوق و 
مبلمان نوری، طراحی و نصب دو هزار 
پرچم نوروزی در 15 منطقه، اجرایتم 
شهری با استفاده از المان موقت، اجرای 
تابلوهای نوری – گرافیکی روی عرشه 
پل های رینگ ســوم، ویدئو مپینگ و 
طراحی و اجرای مبلمان ویژه سالمندان 
با عنوان پویش صندلی و طراحی المان 
نوری در زمــره پروژه هایی اســت که 

ویترین این سازمان را تشکیل می دهد.
قنادنیا اظهار کرد: برای سیاســت های 
اجرایی ســال 1401 هــم پهنه های 
زیباســازی در نظر گرفته شده است، 
همچنین پروژه ها با اســتفاد از ترکیب 
قالب های مختلف و تاکید بر مشارکت 
شهروندان، محله محوری و نیز توجه به 

خالقیت اجرایی خواهد شد.
وی استفاده از فناوری های نوین و آرام 
سازی سیما و منظر شهری با جمع آوری 
المان های اضافی در مناطق 15 گانه را از 

دیگر سیاست های اجرایی سازمان برای 
سال آینده عنوان کرد.

  نگاه به زیباسازی غیرکالبدی 
باشد

وحید مهدویان، معاون شهرســازی و 
معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
براساس سیاست های مدیریت جدید 
شهری و ورود به قرن جدید، طرح های 
سازمان زیباســازی نیاز به یک روایت 
جدیــد دارد، گفت: این روایــت باید از 
شهرهای اطراف اصفهان و از طرح های 
قبلی اصفهان متفاوت باشد. وی افزود: 
نگاه به زیباسازی باید غیرکالبدی باشد 
و سیاســت های محله محوری در این 
بخش اعمال شــود تا زیباسازی از دید 
مردم شهر اصفهان و مسافران این شهر 

صورت گیرد.

  تاکیــد بر محلــه محوری در 
طرح های زیباسازی

سید امیر سامع، عضور شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیر بیان کرد: شهرداری در 
این دوره سیاست هایی مانند برجسته 
ساختن برند و امتیاز شهری اصفهان و 
محله محوری را دنبال می کند که این 
نشــانه ها می تواند با طرح های سازمان 
زیباسازی هم افزا شــود. وی ادامه داد: 
یکی از پیشــنهادات بــرای طرح های 
زیباســازی طراحی قالب های ثابت و 
دائم برای اســتفاده در مناســبت های 

مختلف است.

  لزوم اجرای پروژه شــاخص 
زیباســازی در محــور تاریخی 
چهارباغ و میدان امام حسین )ع(

سید علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری اصفهان 

هم در این جلســه گفت: در طرح های 
سازمان زیباســازی همگرایی و نقش 
مردم باید دیده شــود و از سوی دیگر 
موضوع همگرایی درون سیســتمی با 
ســازمان هایی مانند پارک ها و فضای 
سبز و سازمان فرهنگی – اجتماعی در 

نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: محــور چهارباغ و میدان 
امام حسین )ع( به پروژه هایی شاخص 
نیاز دارد چراکه ایــن بخش مرکز ثقل 

گردشگری است.
مدیرکل ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهان با تاکیــد بر خانه 
تکانی شهر در آستانه سال نو اظهار کرد: 
پیرایش، به روزرســانی و سبک کردن 
شهر بخشی از این خانه تکانی به شمار 
می رود که در این حوزه، باید زیباسازی 
زیرگذرها و تعمیر و پیرایش آنها مورد 
توجه قرار بگیرد. وی بــه لزوم تکمیل 
برخی پروژه های نیمه تمام مانند معرفی 
مشاهیر در محالت که در منطقه یک 
اجرایی شده اســت، تاکید کرد و گفت: 
می توان نقش مردمی در زیباســازی را 
پررنگ تر کرد چراکه گر نگاه مردمی با 
محله محوری پیوند داده شود، اتفاقاتی 

زیبا در شهر رخ خواهد داد.
معرک نژاد به لزوم استفاد از المان های 
نوری در مســیرهای ترافیکی به ویژه 

خیابان باغ گلدسته نیز اشاره کرد.
در ادامه چنــد تن از اعضای شــورای 
سازمان زیباســازی نیز مواردی مانند 
اجرای برنامه های موقت و مناســبتی 
در کنار آثار تاریخی، نورپردازی شهر با 
استفاده از انرژی خورشیدی و ساماندهی 
ورودی های شهر با استفاده از نمادهای 
هنری را به عنوان پیشنهادهایی برای 
اجرا شــدن در حوزه زیباسازی، مطرح 

نمودند.

شــهردار اصفهان با تاکید بر پیرایــش و احیای نمادها و 
طرح های زیباسازی شهر اصفهان در آستانه سال جدید 
گفت: طرح های زیباسازی شهر اصفهان که پیش از این اجرا 

شده و قابل احیا است، باید مورد بازآفرینی قرار بگیرد. 

06
کارشناس آبفای استان اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه ریشه 
بر توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای شد. عبدالرضا آهکی 
پژوهشگر جوان شاغل در آب و فاضالب منطقه ورزنه پس از هشت ماه کار 
پژوهشی موفق شد این دستگاه را با هدف رفع انسداد لوله های فاضالب از 
رسوبات معدنی، چربی ها و ریشه های درختان طراحی و تولید کند. کاربرد 
دستگاه ریشه بر توربینی در لوله های فاضالب با سطح مقطع گرد با هر 
جنسی است و می تواند با برش هایی که در رسوبات یا ریشه های درختان 

نفوذ کرده در شبکه های فاضالب انجام می دهد، گرفتگی لوله ها را برطرف 
کرده و جریان فاضالب را به حالت اول بازگرداند. نیروی محرکه دستگاه 
ریشه بر توربینی از طریق دستگاه شست و شوی شبکه فاضالب تأمین 
می شود و زنجیرهای متصل به آن با پرتاب شدن به اطراف جدار لوله، 
باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های فاضالب می شود. دستگاه ریشه بر 
توربینی طراحی شده توسط کارشناس جوان آبفای استان اصفهان عالوه 
بر 50 درصد وزن کمتر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، می تواند با بهره 

گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، در رفع انسداد لوله هایی با قطرهای 
مختلف به کار گرفته شود. مکانیزم هیدرومکانیکی این دستگاه به نحوی 
است که عملکرد آن را به باالترین راندمان می رساند و حتی سطح های 
بسیار سخت و مقاوم که پاکسازی آن با واترجت امکان پذیر نیست، با 
استفاده از دستگه ریشه بر توربینی به راحتی برش خورده و از شبکه خارج 
می شود. گفتنی است هزینه تولید این دستگاه نصف مشابه خارجی است 

و تا کنون فقط کشورهای آمریکا و آلمان آن راتولید می کردند.

 با اختراع کارشناس آبفای استان اصفهان
 انجام گرفت:

 دست یافتن ایران
  پس از آمریکا و آلمان

به فناوری نوین   

مسوول سامانه های نوین آبیاری 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: در ۹ ماه نخســت امسال، 
حدود ســه هزارهکتار از باغات و 
اراضی کشاورزی استان اصفهان 
به سامانه های نوین آبیاری مجهز 

شده است.
محمود صالحان، افزود: این طرح ها 
با اعتبار افــزون بــر ۹0 میلیارد 
تومان اجرا شده است. به گفته وی 
حدود 2۶ درصد معادل 12۹ هزار 
هکتار از اراضی و باغات استان به 
ســامانه های نوین آبیاری مجهز 

شده است.
مسوول سامانه های نوین آبیاری 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
افزود: پیاده سازی سامانه های نوین 
آبیاری دراســتان با توجه به نوع 
سیستم افزایش بهره وری مصرف 
آب تا ۹5 درصــد بدنبال خواهد 

داشت.
صالحان گفت: اجرای سامانه های 
نویــن آبیاری در شهرســتانهای 
اســتان باتوجه به متنــوع بودن 
شرایط آب و هوایی و اقلیم و الگوی 
کشت ازلحاظ نوع سیستم تفاوت 

دارد.
وی ادامه داد: اجرای ســامانه های 
بارانــی در شهرســتانهای غربی 
و ســامانه های کــم فشــار در 
شهرســتانهای کاشــان و آران و 
بیدگل و سیستم های قطره ای و 
تیپ در باغات باتوجه به راندمان 
باال و ترویج و برگزاری کالسهای 
آموزشی سازمان جهادکشاورزی 
در بیشتر شهرستانها مورد استقبال 

قرارگرفته است.
صالحان با بیان اینکه در شــرایط 
فعلی خشکسالی، کاهش بارش ها 
و افت سطح سفره های زیرزمینی 
نیازمند توســعه روش های نوین 
آبیاری در اســتان هستیم، افزود: 
از آنجا که استقبال خوبی از سوی 
کشــاورزان برای پیاده سای این 
سیســتم ها وجود دارد اعتبارات 
و تســهیالت متناسب تخصیص 
یابد که امسال تا اکنون ابالغ نشده 

است.
مسوول سامانه های نوین آبیاری 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: ظرفیت خوبــی دربخش 
مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان 
متخصص همچنین کارخانه های 
تولید لوله پلی اتیلن و اتصاالت در 
این زمینه در استان وجود دارد که 
عالوه بر نیاز داخلی، اســتان های 
دیگــر را نیــز خدمات رســانی 

می کنند.
صالحان با بیان اینکه در زمان حاضر 
تمام شهرستان های استان درگیر 
تنش آبی هستند، اجرای روش های 
نوین آبیاری را به عنوان نیاز اساسی 
منطقه خشــک و نیمه خشــک 
مرکز کشــور از اولویت های جهاد 

کشاورزی عنوان کرد.
وی صرفه جویــی در مصرف آب، 
بهبود کیفیت محصول، تســریع 
رویــش گیــاه، بکارگیــری کود 
همزمان با آبیــاری، جلوگیری از 
رشد بی رویه علف های هرز وصرفه 
جویی در مصرف انرژی را از مزایای 
بکارگیری روش های نوین آبیاری 
برشمرد. بر اساس اعالم مسووالن 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
استان اصفهان با داشتن 5۶۸ هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی معادل 
پنج درصد از مســاحت استان و 
۳.5 درصد از اراضی کشــاورزی 
کشــور را به خود اختصاص داده 
و با برخورداری از شــرایط متنوع 
آب و هوایی، استعداد تولید انواع 
محصــوالت کشــاورزی را دارد، 
به گونــه ای که در مناطــق گرم و 
خشک آن خرما، انار و پسته و در 
مناطق سرد و کوهستانی اش بادام و 
گردو و در مناطق معتدل و معتدل 
ســرد، انواع محصوالت دانه دار و 

هسته دار کشت می شود.

خبر روز
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مسوول سامانه های نوین آبیاری 
جهاد کشاورزی اصفهان:

تجهیزسه هزار هکتار 
دیگر از اراضی استان 

به سامانه های نوین

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: با توجه به گزارش حفر چاه های 
غیر مجاز در هفته های اخیر، گروهی از بازرســان برای راستی آزمایی 

میزان مصرف آب در صنایع اصفهان اعزام خواهند شد.
مهران زینلیان در سومین جلســه از جلسات چهارگانه استانداری، آب 
منطقه ای، جهادکشاورزی و صنف کشاورزی افزود: این گروه از بازرسان 
با حضور کارشناسان صنف کشاورزی، آب منطقه ای و دادگستری برای 

نظارت بر میزان مصرف آب در صنایع کار خود را آغاز خواهند کرد.
وی با بیان اینکه احیای زاینده رود خواســته همگان اســت و در این 
جلسات بدنبال کاهش مصارف مجاز، حذف مصارف غیر مجاز و رسیدن 
به کیفیت آب هســتیم، ادامه داد: با وجودی که یک سامانه نظارتی بر 
چاه های غیر مجاز وجود دارد اما کماکان شاهد گزارش از حفر این دست 

چاه ها هستیم که باید نظارت قویتری صورت بگیرد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان افزود: از ارائه بسته پیشنهادی برای 
احیای زاینده رود که مورد توافق همگان از بــاال تا پایین حوضه آبریز 

باشد، استقبال می کنیم.
 وی افزود: بخش اندکی از مدیریت حوضه زاینده رود در استان اصفهان 
است و بقیه به مدیریت کشوری بســتگی دارد؛ نمی توان کاری بیش از 

این انجام داد.
وی با اشاره به اینکه درباره پساب مدعیان زیادی وجود دارند، افزود: برای 
مدیریت پســاب نیاز به خرد جمعی و همیاری نهادهای مختلف است، 
از این رو رسیدگی به مساله پساب و ساماندهی رودخانه زاینده رود در 

جلسات آینده بررسی خواهد شد.
زینلیان با بیان اینکه هــدف از برگزاری جلســات چهارگانه با صنف 
کشاورزان، جهاد کشــاورزی، آب منطقه ای و اســتانداری رسیدن به 
مصوبات یکسان و ارائه آن به نهادهای مختلف است، ادامه داد: رسیدن 
به یک توافق و یک دیدگاه یکســان تنها راهکار فعلی برای حل مشکل 
زاینده رود است و تا زمانی که مقابل یکدیگر بایستیم و بجای شنیدن 
سخنان همدیگر، تنش ایجاد کنیم، مشکل زاینده رود حل نخواهد شد.

وی افزود: تاریخ بازگشایی زاینده رود مشــخص نیست و هنوز در این 
خصوص به جمع بندی نرسیدیم.

  ضرورت ضمانت اجرایی برای مصوبات احیای زاینده رود
عضو هیأت مدیره صنف کشاورزی شهرســتان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه 2۷ روز از وعده استاندار به صنف کشاورزان گذشته است، آب 
منطقه ای از اقدامات که در این ایام بــرای برخورد با متخلفان و احیای 

زاینده رود صورت گرفته است، گزارش دهد.
حســین وحیدا با انتقاد از طوالنی شدن روند حل مشــکالت زاینده 
رود، افزود: تا 2 روز دیگر فرصت یک ماهه برای کلنگ زنی سامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان تمام می شــود، اما باز هم در همان نقطه صفر قرار 

داریم.
عضو هیات مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان خواستار تعیین 
زمان دقیق برای اجرای هر مصوبه شد و اضافه کرد: اینکه تنها یکسری 
مصوبات کنار هم چیده شــود و مصوبه روی مصوبه بیاید مشکل حل 

نخواهد شد.
وی تصریح کرد: با تفکیک دقیق میــزان مصرف آب در بخش خانگی، 
مقدار دقیق مصرف را در صنعت به جامعه کشــاورزان اعالم کنید زیرا 
که همواره به بهانه آب آشــامیدنی، آبی در اختیار کشاورزان قرار داده 

نمی شود.
به گزارش ایرنا، طی توافقنامه ای بعمل آمده ما بین استاندار، نمایندگان 
صنف کشاورزی، شورای میراب ها، آببران، اداره کل اطالعات استان و 
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر اســتان در ۶ آذرماه امسال 
تصمیمات زیر اتخاذ شــد که مطابق با آن مقرر گردید آب زاینده رود 
بازگشایی شــود و زمان بازگشایی و رهاســازی آب توسط نمایندگان 
صنف کشاورزی، شورای میرابها، آببران و سازمان جهاد کشاورزی پس 
از بررسی های میدانی و اجرای اقدامات مقدماتی برای رفع موانع مزاحم 
برای روان آبی تعیین گردد و در تاریخی که این گروه اعالم می نمایند با 

رعایت تأمین آشامیدنی، رهاسازی گردد.
همچنین مقرر گردید آن دســته از درخواست های ۹ گانه که وظیفه و 
اختیار اجرای آن با نهادهای داخل استانی است، از همین امروز شروع 
گردد و کمیته ای مرکب از صنف کشاورزی )شورای میراب ها و آببران( 
و شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و استانداری، اجرای 
این مصوبات را مدیریت نموده و مشــکالت احتمالی موجود را مرتفع 
نمایند و آن دسته از درخواســت های ۹ گانه که باید در سطح ملی و یا 
دیگر استان های حوضه زاینده رود، اجرایی شود، ظرف حداکثر سه ماه 

توسط استاندار پیگیری شود.
همچنین مقرر شد مسووالن مربوطه، هر 15 روز یکبار گزارش پیشرفت 
امور را از طریق صدا و سیما و سایر رســانه های موجود به اطالع عموم 

مردم برسانند.

گزارش

معاون عمرانی استاندار اصفهان پیشنهاد داد:

راستی آزمایی میزان مصرف آب در صنایع

اقتصاد استان

شهرداراصفهان درجلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری تاکید کرد:

زیباسازی شهر در آستانه سال جدید

ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از شرکت های 
تابعه صدرتامین طی ســه سال گذشته پس از 
چند فراز و فرود به تثبیت سوددهی رسید و این 
کار باعث شد در ســال ۹۹ این شرکت از زمان 

راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.
سود این شرکت طی سال گذشته به میزان 15 
هزار و ۸1۹ میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش 
میزان درآمد و سود شــرکت ناشی از تمرکز بر 
تولید و فروش محصوالت صنعتی و محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به 
دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و افزایش 

سطح عمومی قیمت ها است.
همچنین در سال ۹۹ ذوب آهن، شاهد رشد 245 
درصدی سودآوری شــرکت های تابعه داخلی 

نسبت به سال ۹۸ بوده است.
در واقع ذوب آهن دست کم در یک دهه گذشته 
برای نخستین بار در ســال ۹۹ از زیان انباشته 
خارج شد تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع 
کند و شرایط برای پیوستن از فرابورس به بورس 
مهیا شد که این کار در سال 1400 عملیاتی شد.

موفقیت ذوب آهن اصفهان در سودآوری ادامه 
یافت و در سال جاری نیز این شرکت موفق شد 
رکورد سودآوری خود را تنها در ۶ ماهه نخست 
سال 1400 ارتقاء دهد و با افزایش 1۹5 درصدی 
به ســود بیش از 2 هزار میلیارد تومان برسد و 
حاشیه سود این شرکت برای نخستین بار از 12 

درصد عبور کرد.
عمده ســود آوری ذوب آهن   اصفهان حاصل 
بهبود فرایند، تولید محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر و رشد صادرات بوده و تنها حدود ۳0 درصد 
از این افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت 

ارز است.
تولید انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در ۶ 
محور خط آهن ایران استفاده شد و در حال نصب 
است، تولید ریل زبانه سوزن و ریل مترو تهران، 
تمرکز بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
همچون ورق ســازه های فوالدی، آرک معدن، 
تیرآهن بال پهــن و ...، صرفه جویی در مصرف 
آب و انجام پروژه های مختلف برای استفاده از 
پساب به جای برداشت آب از رودخانه، توسعه 
صادرات و دستیابی به مدال افتخار ملی صادرات 
و ... از جمله دستاوردهای این شرکت در سه سال 

اخیر است.
عملکرد ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشته 

نیز نشــان از افزایش تولید در اغلب بخش های 
تولیدی و همچنین افزایش فروش این شرکت 
دارد. تالشــگران این مجتمع عظیم صنعتی 
با وجود مشکالت ناشــی از کمبود مواد اولیه و 
بحران آب تا پایان آذرماه امسال موفق به تولید 2 
میلیون و 54 هزار و ۷00 تن چدن مذاب شدند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۳ درصد 
رشد را نشان می دهد، همچنین رکورد تولید ۹ 
ماهه چدن با سه کوره بلند را در تاریخ این شرکت 
به جا گذاشته اســت. منصور یزدی زاده، مدیر 
عامل این شرکت با بیان این مطلب، گفت: امسال 
این شرکت با سه کوره بلند فعالیت می کند و اگر 
مشکالت کمبود مواد اولیه و آب وجود نداشت، 
به طور قطع تولید بیشتری حاصل می شد. با این 
وجود امیدواریم تا پایان سال به تولید حدود 2 

میلیون و ۸00 هزار تن برسیم که در تاریخ این 
شرکت بی سابقه است.

وی افزود: بــا توجه به افزایــش تولید چدن و 
محدودیت بخش فوالدســازی، تولید شمش 
چدن به 5 برابر ســال گذشته رسید که بخش 
عمده آن در ۹ ماهه نخســت سال جاری صادر 

شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: این 
مجتمع عظیم صنعتی در ۹ ماهه ابتدای امسال 
در تولید کک خشک ۳ درصد، در تولید آگلومره 
4 درصد، در تولید فوالد خام 5 درصد و در تولید 
شمش آماده ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته افزایش تولید داشته است.
یزدی زاده بــه برنامه ریزی این شــرکت برای 
افزایش تولیــد و فروش محصــوالت با ارزش 
اقتصادی بیشــتر اشــاره کرد و گفت: در این 
راستا در ۹ ماهه نخست امسال تولید کالف در 
ذوب آهن اصفهان حدود 10 برابر سال گذشته 
بود و به 12۶ هزار و ۸۸۷ تن رسید، در حالیکه 
تولید میلگرد تنها یک درصد رشد داشت و در 
تولید تیرآهن، شمش کاالیی و سایر محصوالت 

تغییری نداشتیم.
وی افزود: برنامه ریزی ذوب آهن برای افزایش 
تولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
موجب شد این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر 
1400 از فروش محصوالت خود، 25 هزار و 405 
میلیارد تومان درآمد کسب کند که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل ۹2 درصد افزایش 

داشته است.

مدیر عامل ذوب آهن خبر داد:

خـروج شرکت از زیان انباشته



ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی برای کمک به گسترش حضور در بازارهای جهانی، بهره گیری از 

ظرفیت نهادهای بین المللی را در دستور کار گذاشت.
گسترش فناوری های دیجیتال سبب شده تا کشورها به چشم یک 
فرصت به این امکان نگریسته و زمینه های بهره برداری حداکثری از 
آن را فراهم کنند. ترویج و توانمندسازی عمومی، یکی از اولویت هایی 
است که با اجرای برنامه های مختلف دنبال می شود. این رویکرد شامل 
توانمندسازی در ســطوح دانش آموزان و ترویج در سطح مدارس و 
مکان های عمومی است. همچنین ترویج و توانمندسازی تخصصی، 
دیگر برنامه ای است که ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن را بر 

عهده دارد.

نخستین گام این ستاد شامل توانمندسازی در سطوح دانشجویان و 
اساتید و ترویج در سطح دانشگاه ها از طریق رویدادهای مختلف و شتاب 
دهنده های اشتغال است. ضرورت جهت دهی به پژوهش و خلق دانش، 
دیگر برنامه مهم ستاد است. این برنامه، اهمیت خود را در قالب حمایت 
از پژوهش های دانشگاهی در حوزه های فناوری محور اولویت دار ستاد 
در سطوح تحصیالت تکمیلی و همچنین پژوهش های دارای مشتری 
در حوزه های اولویت دار از طریق تأمین مالی مشترک با نهادهای مالی 
و یا مشتریان نشان می دهد. از دیگر برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی، گسترش فضاهای 
مربوط به شرکت های خالق و کمک به متنوع سازی آن ها است. این 
برنامه شامل حمایت از توسعه و گسترش فضاهای مربوط به شرکت های 
خالق به ویژه شتابدهنده ها، آزمایشگاه های زنده و ارائه خدمات متنوع 

در این زمینه با رویکرد متنوع سازی مساله محور و متنوع سازی فناورانه 
است. به ثمر نشستن تمامی این برنامه ها، مرهون جهت دهی به تأمین 
مالی این زیســت بوم است. این برنامه شامل مشــارکت و حمایت از 
نهادهای تأمین مالی موجود در زیســت بوم در جهت متنوع سازی 
مساله محور و فناورانه است. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی برنامه، تعامل سازنده با شرکت های بزرگ و پیشگامان 
اقتصاد دیجیتال را به منظور افزایش نفــوذ فناوری های دیجیتال و 
پیشبرد برنامه های متنوع سازی، توسعه بازار و صادرات، با جدیت دنبال 
می کند. همکاری در سطح ملی در جهت بهبودی فضای کسب و کار و 
رگوالتوری زیست بوم که شامل تعامل با انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای 
حاکمیتی در جهت کمک به بهبود فضای کسب و کار و رگوالتوری 

زیست بوم است، از دیگر برنامه های این ستاد محسوب می شود.
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اقتصاد نوین

ستاد هوشمندسازی معاونت علمی 
اعالم کرد؛

برنامه ریزی برای 
تعامل با پیشگامان 

اقتصاد دیجیتال

شــرکتان ویدیا از عرضه یک 
نرم افزار رایگان برای استفاده 
هنرمنــدان و دیگــر خالقان 
محتوا خبر داده تا آنها بتوانند 
در دنیای مجــازی متاورس 

محتوا تولید کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ان 
ویدیا همچنین در حال توافق 
با چند بازار فروش محصوالت 
هنری اســت تا تولیداتی که 
بدین شکل در دسترس قرار 
می گیرند از سوی هنرمندان 
در بازارهای مذکور که ســه 
بعدی و مجازی هستند عرضه 

شده و به فروش برسند.
دنیــای مجازی متــاورس، 
دنیایی اســت که دسترسی 
به آن از طریق هدســت های 
واقعیت مجــازی و واقعیت 
افزوده صــورت می گیرد و به 
مقدار زیادی به فناوری سخت 
افزارهــای گرافیکــی نیمه 
هادی های تولیدی شرکتان 
ویدیا وابسته است. ان ویدیا 
در تالش است در زمینه تولید 
سخت افزارهای مورد استفاده 
در دنیای متاورس پیشتازی 
کند و از سوی دیگر به دنبال 
عرضه ابزار نــرم افزاری برای 
خلق و فروش چنین محتوایی 
در دنیای مجازی نیز هست. 
ان ویدیا بر این باور است که 
از این طریق می تواند درآمد 
خود را به میزان چشمگیری 

افزایش دهد.
ان ویدیا در نمایشگاه سی ای 
اس ۲۰۲۲ نسخه ای رایگان 
از نرم افزار امنیورس خود را 
عرضه کرده که بــرای خلق 
جهان هــای مجــازی مورد 
اســتفاده هنرمندان کاربرد 
دارد و استفاده از نسخه پولی 
آن ساالنه ۹۰۰۰ دالر هزینه 

دارد.

ابتکار عمل نرم افزاری »ان ویدیا« برای 
حضور در متاورس:

 جهان مجازی یک 
گام دیگر به جلو برداشت

رمـزارز
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نانس )Nonce( چیست و چه می کند؟

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساخت رستوران و واحد تجاری
 برای تأمین نیاز مسافران در باغ فدک

با رویکرد اصالح الگوی مصرف آب روستاییان آغاز شد

اجرای طرح »دوشنبه های آبی« در 20 روستای استان اصفهان

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از ساخت 
بازارچه تأمین مواد غذایــی و دیگر نیازهای 
مسافران نوروزی در باغ فدک خبر داد و گفت: 
برای رفع نیاز مسافرانی که در باغ فدک اقامت 
می یابند، زمینی به مساحت هزار و 1۰۰ متر 
در قالب ساخت واحدهای تجاری و رستوران 

در نظر گرفته شده است. 
علی اصغر شــاطوری در خصوص دو طرح در 
حال اجرای منطقه هفــت اظهار کرد: با توجه 
به سیاست اسکان مســافران نوروزی در باغ 
فدک برای تأمین مواد غذایی و مایحتاج آنها، 
بازارچه ای به مســاحت حدود هــزار و 1۰۰ 
مترمربــع در دو طبقه همکــف و نیم طبقه با 
کاربری رستوران، تجاری، نمازخانه و سرویس 

بهداشتی در این باغ درحال ساخت است.
وی با اشــاره به ســاخت 11 واحد تجاری در 
این بازارچه، ادامه داد: مساحت طبقه همکف 
حدود 54۰ مترمربع و نیــم طبقه اول ۲5۰ 
متر و فضای باز وســط برای نشســتن، ۲5۰ 

متر است.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح 
کــرد: هزینه اجــرای این طرح بیــش از 75 
میلیارد ریال برآورد شده و تاکنون 3۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: همچنین، با توجه به تراکم ساخت 
و ساز در شــمال منطقه هفت و نیاز به تأمین 
ایمنی معابر و ســاختمان ها، طی هماهنگی 
با ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری، ایستگاه آتش نشانی میدان حج در 

حال ساخت است.
شاطوری زمین ســاخت این ایســتگاه را دو 
هزار و 15۰ مترمربع عنوان و اظهار کرد: این 
طرح در جنوب میدان حج در حال اجرا است، 
مساحت آشیانه این ایستگاه به منظور استقرار 
ماشین ها و تجهیزات 4۲۰ مترمربع و زیرزمین 

آن، دارای مساحت 41۰ مترمربع است.
وی با بیان اینکه طبقه همکف با کاربری اداری 
هم مســاحتی در حدود 36۰ مترمربع دارد، 
گفت: برای اتاق استراحت پرسنل هم مساحت 
38۰ مترمربع در این ایستگاه اختصاص پیدا 

کرده است.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان برآورد 
هزینه الزم برای ساخت ایستگاه آتش نشانی 
میدان حج را بیش از 1۹۰ میلیارد ریال عنوان 
و تصریح کرد: این طرح تاکنون به پیشرفت ۲5 

درصدی رسیده است.

با هدف آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان، ویژه برنامه 
»دوشنبه های آبی« در روستاهای استان اصفهان آغاز شد.

این طرح را دفتــر مدیریت مصرف آب شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از نیمه دی ماه جاری برنامه ریزی کرده و در 
آن کارشناســان معاونت بهره برداری و توســعه آب، معاونت 
خدمات مشــترکین، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به 
همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان با حضور در روستاهای 
منتخب، روش های صرفه جویی در مصرف آب را به روستاییان 

آموزش می دهند.
در نخستین هفته از اجرای طرح »دوشنبه های آبی« روستاهای 
»ورپشــت« و »جالدران« میزبان کارشناســان آبفای استان 
اصفهان بودند. در روستای »ورپشت« از توابع شهرستان تیران 
نزدیک به ۲۰۰ نفر از بانوان و در روســتای »جالدران« از توابع 
شهر قهجاورســتان بیش از 5۰ نفر از روســتاییان با حضور در 
مسجد روســتا، پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب 

و فاضالب نشستند و با روش های مدیریت مصرف آشنا شدند.
چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نظیر پرالتورها، 
ســردوش ها، فالش تانک های کم مصرف، شــیرآالت فشاری 
زمان دار، اهرمی و الکترونیکی و همچنین شــرایط استفاده از 
معافیت طرح ملی »آب امید« در قالب مشــترکین خانگی کم 
مصرف از جمله مسائلی است که در طرح »دوشنبه های آبی« به 

روستاییان آموزش داده می شود.
گفتنی است طرح »دوشــنبه های آبی« تا پایان سال جاری در 
۲۰ روستای شهرســتان های اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، 
هرند، چادگان، خوانسار، دهاقان، شاهین شهر و میمه، ورزنه و 
سمیرم که سرانه مصرف برخی از ساکنان آن ها بیش از الگوی 
مصرف است اجرا می شود. اضافه می شود در حال حاضر ۹8 شهر 
و ۹4۹ روستا از خدمات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

استفاده می کنند.

 number only used( نانس مخفف عبارت
once( بــه معنی عددی کــه فقط یک بار 
استفاده شده می باشــد. نانس عددی بوده 
که به بالک »َهش« شده در بالکچین اضافه 
می شــود تا وقتی که مجدداً هش می شود 
با محدودیت های سختی شبکه سازگاری 
داشته باشــد. نانس همان عددی است که 
استخراج کنندگان شبکه بالکچین در حال 
تالش برای حل کردن آن هســتند. زمانی 
که این عدد را حل کنند، به آن ها توســط 

ارزهای دیجیتال پاداش داده می شود.

)Nonce( مفهوم نانس    
بالکچین در واقــع زیربنا و بســتر اصلی 
ارزهای دیجیتال می باشد. در جهت ایمن 
نگه داشــتن شــبکه بالکچین، اطالعات 
مربوط بــه بالک های قبلــی در اصطالح 
رمزنگاری و یا “هش” شــده، و به رشته ای 
نامفهوم از اعداد و حروف تبدیل می شوند. 
در این فرآیند به ازاری ورودی با هر طولی، 
یک خروجی با طول ثابت خواهیم داشت، 
بدین ترتیب هکرها نمی توانند از روی رشتٔه 

خروجی به اندازهٔ عبارت اصلی پی ببرند.

افزودن تراکنش ها به شــبکه بالکچین به 
قدرت پردازشــی بســیار زیادی نیاز دارد. 
افــراد و شــرکت هایی که صحیــح بودن 
بالک هــا را تأیید و پــردازش می کنند، به 
اصالح اســتخراج کننده یــا ماینر خوانده 
می شــوند. فرآیند به دســت آوردن نانس 
از هدر بالک شــروع می شود. در هد بالک 
فیلدهای شماره نسخه بالک، زمانسج، هش 
بالک قبلی، هش ریشه درخت مرکل، نانس 

و هش هدف وجود دارد.
اگر هــش ایجاد شــده توســط کاربران با 
هش هدف برابر یا کمتر باشــد، آن بالک 
به بالکچین اضافه می شود. فرآیند آزمون 
و خطایی که اســتخراج کنندگان با تغییر 
نانس برای پیدا کردن هــش هدف انجام 
می دهد، تحــت عنوان فرآینــد اثبات کار 
شــناخته می شــود و به اولین ماینری که 
بتوانــد بالکی را به بالکچیــن اضافه کند، 
از طریق ارزهــای دیجیتال پــاداش داده 
می شــود.تعیین این که چه رشــته ای از 
حروف و کلمات باید به عنوان نانس استفاده 
شــود، به مقدار زیادی آزمــون و خطا نیاز 
دارد، زیرا نانس یک عبارت کاماًل تصادفی 

است. یک استخراج کننده باید عدد نانس 
را حــدس زده، آن را به هــدر بالک فعلی 
اضافه کند، ســپس مقدار اصلی را مجدداً 
هش کند و در مرحله آخر نتیجه را با هش 
هدف مقایسه کند. اگر مقدار هش حاصل با 
شرایط هش هدف تطابق داشت، استخراج 
کننده با موفقیت کار خــود را انجام داده و 
پاداش دریافت می کند. بســیار بعید است 
که یک ماینر در اولیــن تالش بتواند نانس 
را به درستی حدس بزند، بنابراین استخراج 
کنندگان باید دفعات زیادی را صرف آزمون 

و خطا کنند. 
هر چقدر سختی شبکه اســتخراج بیشتر 
باشد، کاربران به آزمون و خطاهای بیشتری 
نیاز خواهند داشت. توجه داشته باشید که 
پارامتر سختی در کل شبکه یکسان است 
به این معنی که کلیه اســتخراج کنندگان 
شانس یکسانی برای تشخیص درست هش 
دارند. شبکه های ارزهای دیجیتال معموالً 
از قبل تعداد بالک هایی را که در یک دوره 
خاص مد نظر دارند برای استخراج شدن را 
مشخص می کنند، سپس سختی شبکه را با 

توجه به آن ها تنظیم می کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: منظور از ساماندهی کودکان کار توانمندسازی آنها از سوی 
دستگاه هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد است تا چرخه بازگشت کودکان به کار متوقف شود، شهرداری در این زمینه، مسئول 

فراهم کردن مکان مناسب برای نگهداری این کودکان و تجهیز آن است و در مراحل بعدی، کار سایر دستگاه ها آغاز می شود.
روح اله ابوطالبی با اشاره به اینکه سیاست شهرداری براساس وظایف قانونی، همکاری با سایر دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی برای ساماندهی 
کودکان کار است، اظهار کرد: در این خصوص در روزهای اخیر جلســاتی با محوریت فرمانداری و حضور دیگر نهادهای مسئول برگزار شده است تا 

پیچیدگی های موضوع ساماندهی کودکان کار از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه منظور از ساماندهی کودکان کار توانمندسازی آنها از سوی دستگاه هایی مانند بهزیســتی و کمیته امداد است تا چرخه بازگشت 
کودکان به کار متوقف شود، گفت: شهرداری در این زمینه مسئول فراهم کردن مکان مناسب و تجهیز است و در مراحل بعدی، کار سایر دستگاه ها 
آغاز می شود. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: دغدغه ای مانند کودکان کار در مرحله تحویل آنها به نهادهای 
حمایتی متوقف نمی شود و به اقدامات زیربنایی برای تربیت، فرهنگ ســازی درمیان کودکان و خانواده آنها، اقدامات مشاوره ای و تحصیلی و... نیاز 

داریم.
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 گردشگری

 توسعه شهروندی
خـــبــــر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

منظور از ساماندهی کودکان کار، توانمندسازی آنهاست
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شــرکت DEERE & CO که به 
ماشینی شــدن کشــاورزی در 
ســال ۱۸۳۷ کمک کرد، از یک 
تراکتور تماماً خــودکار رونمایی 
کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از 
وایرد، تراکتور ۸R جدید شرکت 
»جان دیر« بــرای درک محیط 
و جهت یابــی از ۶ جفت دوربین 
اســتریو همراه با هوش مصنوعی 
پیشرفته استفاده می کند. زمانی 
که به آن مســیر و مختصات داده 
می شود، می تواند مسیر خودش را 
پیدا کند و بدون دستورالعمل خاک 
را شخم بزند، بذر بکارد و از برخورد 
با موانع حین حرکت اجتناب کند. 
کشاورزان می توانند با استفاده از 
یک اپلیکیشن دستورات جدید را 

اعمال کنند.
تراکتورهای خودران در حال حاضر 
وجود دارنــد، اما در موقعیت های 
محدودی که توســط جی پی اس 
تعریف شده است، قادر به حرکت 
هســتند و نمی تواننــد اطراف 
موانع حرکــت کنند. برخی دیگر 
استقالل محدودی دارند و کشاورز 
باید پشــت فرمان حضور داشته 
باشــد. تراکتورهای خــودران به 
صرفه جویــی در هزینــه کمک 
می کنند و می توانند کارهایی که 
با کمبود نیروی کار مواجه هستند 
را انجام دهند. این در حالی است 
که ابهاماتی درمــورد جایگزین 
کردن کارگران و مالکیت استفاده 
از داده های به دســت آمده وجود 
دارد.”جان دیر" قیمت این تراکتور 
جدید را اعالم نکرده است و گران 
قیمت تریــن مدل کنونــی این 
شرکت به ۸۰۰ هزار دالر می رسد.

ایــن تراکتور خودران وابســه به 
الگوریتم های شبکه عصبی است 
تا بتواند داده هایی کــه از طریق 
دوربین ها به دست می آورد را درک 

کند.
“دیر" چندین سال به جمع آوری 
داده های مورد نیاز برای آموزش 

این الگوریتم ها پرداخته است.
 Jahmy( ”جهمــی هندمــن“
Hindman( مدیر ارشــد فناوری 
"دیر" می گوید که این تراکتور مانند 
ماشین های خودران، ممکن است 
در شرایط آب و هوایی شدید مانند 
برف یا باران بــرای دیدن محیط 

اطراف خود مشکل داشته باشد.
وی افزود: این سیستم در حین دور 
شــدن از خاک، داده های مربوط 
به آن را جمــع آوری می کند. این 
اطالعات برای اصالح الگوریتم های 
این سیستم استفاده می شود و به 
بهبود عملکرد آن کمک می کند 
و به کشاورزان بینش جدیدی در 
مورد نحوه بهینه کار کردن روی 

زمینشان ارائه می دهد.
 ،)Kevin Kenney( ”کوین کنی“
مهنــدس کشــاورزی کــه به 
محدودیت های "دیــر" در ارتباط 
با توانایی کشــاورزان برای تعمیر 
تجهیزات خود نقــد دارد، معتقد 
است که هوش مصنوعی و خودران 
بودن تراکتورها در نهایت می تواند 
کنترل کشاورزان بر فعالیت هایشان 
را کمتر کند. آن ها به این سیستم 
وابســته می شــوند و اگر به یک 
اپلیکیشن وابســته شوند، کمتر 
می تواننــد تصمیمــات حیاتی 

بگیرند.
او می گوید: این شــرکت شاید در 
نهایت حتی به کشاورزان نیز نیازی 

نداشته باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات خبر داد:

ضرورت فرماندهی واحد برای پیشرفت دولت الکترونیک

دفتر کارتل فدرال آلمان اعالم کرد با توجه به اختیارات جدید خود برای تنظیم مقررات شرکت های اینترنتی مشغول بررسی 
شیوه استفاده گوگل از داده های خصوصی و همچنین محصول »گوگل نیوز شوکیس« است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین این ســازمان درحال بررســی پرونده هایی مربوط به آمازون، اپل و متا )مالک فیس 
بوک( است.

رگوالتور رقابت آلمان روز چهارشنبه اعالم کرد آلفابت )مالک گوگل( مشمول اختیارات نظارتی گسترده جدید این سازمان 
می شود. این اختیارات )شامل تنظیم شرکت های بزرگ اینترنتی( سال گذشته به سازمان اعطا شده است. آندرئاس موند 
رییس این سازمان گفت: دفتر کارتل فدرال اکنون می تواند رفتارهایی را هدف بگیرد که به رقابت در بازار آسیب می زنند. 
ما هم اکنون تحقیقات وسیع تر در فرایند فراوری داده های خصوصی گوگل را آغاز کرده ایم. او در ادامه افزود: این سازمان 

مشغول بررسی پرونده هایی شامل آمازون، اپل و متا است.
دفتر کارتل فدرال آلمان بررسی استفاده از داده های خصوصی در گوگل را از ماه می ۲۰۲۱ میالدی آغاز کرده است.

برای تنظیم مقررات شرکت های اینترنتی؛

رگوالتور رقابت آلمان از گوگل تحقیق می کند

علمی
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 ۲0۲۲ CES در نمایشگاه
رونمایی شد؛

تراکتوری که با 
هدایت اپلیکیشن 

موبایل

 ۸ ۸ ماده از طرح  ماده از طرح 
            »جهش تولید دانش بنیان«             »جهش تولید دانش بنیان« 

                        بررســی می شود                        بررســی می شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

 زهرا وفایی:   عضو کمیســیون آموزش مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ۱۲ طرح جهش تولید 
به تصویب رســیده گفت: ۸ ماده این طرح به زودی 
بررسی می شود و امیدواریم که جلسه آخر برای طرح 
جهش تولید دانش بنیان باشد. اسفندیار اختیاری 
درباره آخرین وضعیت »طــرح جهش تولید دانش 
بنیان« گفت: ایــن طرح اصالح قانــون حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان اســت که در سال ۸۹ به 

تصویب رسیده بود.
نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در واقع 
مواردی که در قانون حمایت از شــرکت های دانش 
بنیان بوده در طرح »جهش تولید« اصالح شده است، 
عنوان کرد: مواردی در قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان که کارایی الزم را نداشــته تغییر 
کرده و موادی به آن قانون اضافه شــده 

است.
اختیاری بــا بیان اینکه 
طــرح جهــش 
لیــد  تو

دانش بنیان ۲۰ ماده دارد، گفت: 
تاکنــون ۱۲ ماده این طرح بررســی و 

تصویب شده و دو بند از این ۱۲ ماده به کمیسیون 
ارجاع داده شده است.

نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در 
این ۱۲ بند موارد مختلفی دیده شــده است، عنوان 
کرد: ساختار شرکتهای دانش بنیان در این طرح کمی 

تغییر کرده است.
امیدواریم تصویب طرح جهش نهایی شود

وی با بیان اینکه هشت ماده باقی مانده از طرح جهش 
تولید پیشنهاد آنچنانی ندارد و امروز در مجلس مطرح 
می شود، گفت: امیدواریم که امروز جلسه آخر برای 

طرح جهش تولید دانش بنیان باشد.
برخی مواد طرح جهش نیاز به آیین نامه دارند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از تصویب 
کل طرح »جهش تولید دانــش بنیان« از چه زمانی 
اجرایی می شود گفت: بعد از تأیید و تصویب باید آیین 
نامه های مختلفی برای اجرای این طرح نوشته شود؛ 

حداکثر زمان برای تدوین آیین نامه ها ۳ ماه است.
وی اضافه کرد: هر کدام از مواد، آیین نامه خاص خود 
را دارد که باید به تأیید هیئت وزیران برســد؛ آیین 
نامه های هر کدام از مواد طرح جهش تولید 
دانش بنیان، توسط وزارت اقتصاد، 
معاونت علمی و ... نوشــته 

می شود.
وی افــزود: 
لبته  ا

بعضی 
از مواد طرح 

جهــش تولیــد که 
نیازمند آیین نامه نیستند باید 

بعد از تصویب و ابالغ اجرایی شوند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: بعد از نوشتن آیین نامه باید به تأیید شورای 
نگهبان برسد و پس از آن قابلیت اجرایی شدن دارد.

برخی بندهای تأیید شده طرح جهش تولید دانش 
بنیان

عضو کمیسیون آموزش مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به بخش هایی از طرح جهش تولید که به 
تصویب رســیده اضافه کرد: یک شورای راهبری با 
حضور وزرای مرتبط با رئیس ســتاد کل مشترک، 
معاونت علمی و رئیس جمهور ذیل این طرح، تشکیل 
می شود که راهبری شرکتهای دانش بنیان را بر عهده 

می گیرد و نیاز شرکتها را رفع می کند.
به گفته وی، در این طرح، سرمایه صندوق نوآوری 
و شکوفایی را تا ۳ هزار میلیارد تومان اضافه کردیم 
تا بتواند به خوبی از شرکت های دانش بنیان حمایت 

کند.
به گفته عضو کمیســیون آموزش مجلس، در مواد 
دیگر طرح جهش تولید که به تصویب رسیده آمده 
است که اگر دستگاه ها پول شرکتهای دانش بنیان را 
پرداخت نکنند پرداخت آن مبلغ بر عهده سازمان 

برنامه است.
اختیــاری با بیــان اینکــه یکی از 
مشکالت شرکتها این است 
کــه جنس مشــابه 
تولید شده از 

خارج 
وارد  کشور 

می شــود، گفــت: 
واردات بــا امضاهای طالیی 

امکان پذیر بــود که در ایــن قانون 
امضاهای طالیی برداشته شــده است و اگر 

محصولی در یک شرکت دانش بنیان به تولید می رسد 
اجازه ورود از کشــور خارجی را نخواهد داشت. وی 
تاکید کرد: در صــورت صالحدید هیئــت وزیران 
محصولی به کشــور وارد خواهد شــد که بعد از آن 
هزینه و سود گمرکی در راستای تقویت تولید داخل 

به کار رود.

معیــن  شــورای 
شــورای عالــی فضــای 

مجازی دربــاره پیگیــری بین 
المللی نقض حقــوق کاربران در فضای 

مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی 
در برابر ملت ایران، تصمیم گرفت.

»شورای معین« که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل 
روز پیش بینی نشده و برنامه های ملی در حوزه فضای مجازی 
و تســریع در تصویب مصوبــات الزم در شــورای عالی فضای 
 مجازی ایجاد شده اســت، پس از مدت ها توقف، مجدداً برگزار 

شد.
امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی 
فضای مجازی با اشاره به نشست شــورای معین شورای عالی 
فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی 
و عملکرد شــبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران از 

طریق مجامع بین المللی خبر داد.
وی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 
عملکرد شــبکه های اجتماعــی خارجی در برابــر ملت ایران، 
چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی 

در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
خوراکیان گفت: در این جلســه گزارشــی از رفتــار خصمانه 
شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف 
به ویژه در خصوص عملکرد این شبکه ها در مواجهه با پیام ها با 

عنوان 
شــهید  «

بزرگــوار حــاج 
قاســم ســلیمانی« ارائه 

شــده و مصادیق نقــض حقوق 
کاربران و عدم پاســخگویی شبکه های 

 اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان
 شد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح 
کرد: بر اساس تصمیم این شــورا مقرر شد تا موضوع در مجامع 
بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاری های منطقه ای با 
سایر کشورهایی که با مشکالت مشــابه مواجه هستند، تقویت 

شود.
وی افزود: همچنین تقویت پیام رســان ها و شبکه های اجتماعی 
داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح 

عموم 
نیز از جمله 

محورهــای مورد 
گفتگو در این نشســت 

بود که بر اســاس آن بر تقسیم 
کار ملی در این حوزه تاکید شد.

 تصمیم شورای معین شورای عالی فضای مجازی رسانه ای شد

ن المللی
ی نقض حقوق کاربران در فضای مجازی از طریق مجامع بی

      پیگیر
         

         
  

رضا باقری اصل دبیر شــورای 
اجرایــی فنــاوری اطالعــات در برنامــه 
گفت وگوی ویژه خبری ســیما دربــاره روند 
الکترونیکی شــدن خدمات توضیح داد: یکی از 
دالیل کندی روند الکترونیکی شــدن خدمات، 
تعارض منافع اســت. بازنشســته هایی که دفاتر 
خدمات ایجاد می کنند و دستگاه ها به جای اینکه 
پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از 
بقیه پیشخوان ها درست می کنند باقری اصل درباره 
پنجره واحد دولــت الکترونیکی هم گفت: پنجره 
واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام 
شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و 
سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می شود 
و دیگر نیاز به کاغذ نداریم. وی خاطر نشــان کرد: 
ابزارها و زیرساخت هایی که برای کار الکترونیکی 
داریم کفایت می کند. البته این زیرساخت ها برای 

آینده باید توسعه پیدا کند.

   ضرورت فرماندهی واحد برای پیشــرفت 
دولت الکترونیک

 فاز اول دولت هوشمند برای هویت سازی 

توسط وزارت ارتباطات شکل می گیرد. دبیر شورای 
اجرایی فنــاوری اطالعات گفــت: اآلن باید یک 
نهاد مقتدر داشته باشــیم که بتواند با فرماندهی 
واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع باالدستی برای 

پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.
باقری اصل افــزود: در حوزه الکترونیکی شــدن 
خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش 
کرده اند یعنی کشــورهایی داریم که نهاد مقتدر 
دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع 

شده است.
وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشــته باشد 
کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی 

را دنبال کنیم.
دبیر شــورای اجرایــی فناوری اطالعــات گفت: 
زیرساخت بســیاری از خدمات، تبادل داده است، 
ایــن کاغذهایی که مردم حمــل می کنند حامل 
داده هایی است که باید دستگاه ها آن را بجای مردم 

تبادل کنند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و 
۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ 
میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز 

ملی تبادل اطالعات 
بوده است.

وی تصریح کرد: میــزان تراکنش ها تا 
آبان سال جاری با ســال ۹۹ برابر بود 
یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری 
داریم ولی ایــن کفایت نمی کند چون 

هنوز بسیاری از استعالم ها الکترونیکی 
نشده اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای 
دســتگاه ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده 
است مثاًل در ثبت احوال استعالمات هویتی کاماًل 
الکترونیکی شده اســت ولی یکسری دستگاه ها 

هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی هم قوانین 
متعارض زیادی در این زمینه دارد مثاًل در قانون 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز ســامانه جامع تجارت 
تأسیس شــده و ۲ ســال بعد در قانون خدمات 
گمرکی ســامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را 

ایجاد کرده اند که یک چالش است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت: حدود 
۵۰۰ خدمت باالی ۷۵ درصد الکترونیکی هستند 

و در این میان دســتگاه هایی هســتند که درصد 
الکترونیکی شــدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ 

درصد است.
وی درباره ســامانه معامالت دولتــی هم تصریح 
کرد: سامانه معامالت دولتی اعم از مزایده، خرید، 
فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی 
باشد و تا آخر برنامه ششم توســعه تکمیل شود. 
زیرساخت های فنی خیلی خوبی برای این موضوع 
درست شده اســت البته ضعف هایی هم دارد اما 
با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی 
یکسال تحرک خوبی داشته و رشــد کرده است. 
باقری اصل گفت: بر اساس اعالم وزیر صمت فقط 
با تبادل داده های مربوط به خرید و فروش و مالیات 
نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات 

صورت گرفته اســت کــه یکی از 
خبرهای خوب شفاف سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سالمت افزود: سامانه 
سالمت که پروژه های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد 
که یکی از آنها استحقاق سنجی است که موضوع 

هم پوشانی دفترچه ها را دارد.
وی ادامــه داد: در حوزه خدمات شــرایط باید به 
گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت 
به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشــمند که فاز 
اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای 
یکپارچه ســازی نظام هویتی شکل می گیرد و در 
ســال ۱۴۰۱ تالش می کنیم با همکاری سازمان 

اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری 
اصالح شود.

مفهوم دولت الکترونیک، معادل فراهم سازی امکان استفاده سهل و آسان از فناوری اطالعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به 
صورت ۲4 ساعته و 7 روز هفته می باشد. دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می باشد که به افراد تسهیالت الزم جهت 

دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی، اصالح کیفیت خدمات وارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم 
ساالر را اعطا می کند. مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای اینترنتی خدمات دولت الکترونیک می توانند در فعالیتهای اجتماعی. 
سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم ساالری الکترونیک می باشد که تمامی 

شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش به صورت غیرفیزیکی و در فضای مجازی نیز دخالت داشته باشند.
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