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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

 

در کشور ما رسم است هر گاه 
نیاز به تغییراتی حس می شود 
در قدم اول مســئوالن امر به 
یک تغییر ســاختار اساسی 
می اندیشند و همین قدم بزرگ 
و عدم موفقیــت کامل در آن 
باعث می شود روند کار متوقف 
و یا به کندی انجام شود. یکی 
از ایــن تغییراتی کــه الویت 
پرداختن بــه آن بر هیچ کس 
پوشیده نیســت، ایجاد دولت 
الکترونیک است که سالهاست 
به صورت ناقص به آن پرداخته 
شــده و همین امر مشکالت 

مردم را افزایش داده است.
ســاختار به عنــوان یکی از 
اجزاء ســازمان، که از عناصر 
پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، 
تخصصی بودن، اســتاندارد 
بودن، سلسله مراتب، حرفه ای 
بودن و نســبت های پرسنلی 
تشکیل شده، تعریف می شود. 
درنتیجــه هرچه ســاختار 
مســطح تر باشــد، ســرعت 
تصمیم گیــری و عدم تمرکز 

بیشتر خواهد بود.
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مدیران بانک قرض الحسنه مهرایران با مدیرعامل ومعاونین شرکت پاالیش نفت اصفهان دیدار کردند:

بررسی راه کارهای تقویت همکاری های دوجانبه

ان
فه

 اص
بار

:اخ
بع

 من

2

6

7

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهراصفهان:

اعداد بودجه 1401 با نگاه به درآمد شهروندان 
پیش بینی می شود

مهم ترین وظایف دستگاه ها در مسیر اقامه نماز چیست:

 جلسه هم تشکیل
 منظم جلسات شورای نماز

گرشگری سالمت؛ گزینه طالیی برای اصفهان در پساکروناست

 یک فرصت
 ناب و مغتنم اقتصـادی

چهره  برتر چهره روز

استاندار اصفهان در جلسه شورای پدافند 
غیرعامل استان:

  شهردار اصفهان 
در بازدید و جلسه هفتگی در منطقه شش:

توجه ویژه دستگاه های اجرایی اصفهان 
به پدافند غیرعامل ضروریست

آسیب های اجتماعی منطقه مرفه نشین 
اصفهان رسیدگی می شود

اســتاندار اصفهان گفت: شناســایی 
تهدیدها و برنامه ریزی در زمینه پدافند 
غیرعامل باید در دستور کار ویژه همه 
دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد. 
ســیدرضا مرتضوی، در جلسه شورای 

پدافند غیرعامل استان در...

شهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلسات 
هفتگی خود در مناطق شهرداری با حضور 
در منطقه شــش از نزدیــک در جریان 
مشــکالت، ویژگی هــا و چالش های این 
منطقه قرار گرفت. علی قاسم زاده در این 

66جلسه با اشاره به ویژگی ها و ...

مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیرعامل و معاونین شرکت پاالیش نفت اصفهان دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار دو طرف راه کارهای تقویت همکاری های 
دوجانبه را بررسی کردند. در این نشست محسن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران از بانک های خوشنام کشور 
محسوب می شود، بر مراودات دوسویه تأکید کرد و گفت: تالش مدیریت سازمان بر این موضوع بوده که با همکاری و استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در جهت بهبود معیشت زندگی همکاران حرکت کند و امید است تعامالت فیمابین افزایش یابد.
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آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای 

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2000001205000048(

امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان شناسه: 1257345

نوبت اول

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث دو مخزن 1000 متر مکعبی، ساختمان های جانبی و محوطه سازی  شهرهای افوس و دامنه را از 
طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابی كيفی و با شرايط و مشخصات زير به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به 
 شركت در مناقصه مذكور دارند، دعوت مي گردد نسبت به دريافت اسناد ارزيابی كيفی از سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمايند.
مبلغ برآورد: 57،535،345،016 ريال.  برآورد بر مبنای فهارس بهای واحد پايه ابنيه و تاسيسات مکانيکی – تاسيسات برقی و  تجهيزات آب و فاضالب  

سال 1400 است.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(  شركت آب منطقه ای اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر بايد دارای گواهينامه صالحيت معتبر پيمانکاری پايه پنج يــا باالتر )يک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و 
گواهينامه معتبر صالحيت ايمنی از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء :  استان اصفهان- شهرستان های بويين مياندشت و فريدن، شهر های افوس و دامنه و مدت اجراء 8 ماه شمسی است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو- معاونت طرح و توسعه
ب(دستگاه نظارت )مشاور( مهندسين مشاور جامع كار سپاهان تدبير به نشــاني اصفهان- سپاهان شهر - بلوار شاهد- خيابان خوارزمی 4- كوی آبان 

شرقی- ساختمان جامع
تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:

كليه مراحل ارزيابی كيفی و مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران جهت شركت در ارزيابی كيفی مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی كيفی 
و ارسال پاسخ استعالم ارزيابی كيفی و از طريق همين سامانه اقدام نمايند. برنامه زمانی دريافت اسناد استعالم ارزيابی كيفی و ارسال پاسخ مطابق مواعد و 
مهلت های زمانی مندرج در سامانه ستاد ايران می باشد. پس از ارزيابی كيفی و تعيين فهرست كوتاه مناقصه گران دعوتنامه شركت در مناقصه و اسناد مناقصه 

از طريق سامانه مذكور در اختيار آنها قرار خواهدگرفت.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت آب منطقه اي اصفهان- كدپستی 8164676473 - صندوق پستی391 

آگهـی مزایـده )نوبت اول(

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار 12
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار در نظر دارد تعداد سه باب مغازه از رقبات امامزاده ادهم )ع( از 
طريق مزايده به شرح ذيل اجاره يکســاله واگذار نمايد آخرين مهلت 1400/10/30 جهت اطالعات بيشتر با شماره های 

45820080 - 45820081 داخلی 4 تماس حاصل نمايند.
مبلغ پايه اجارهشماره مغازهرديف

6.500.000 ريال14
6.500.000 ريال 26
5.500.000 ريال 311

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارک شناســایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

031031 -  - 3227479332274793   -      -   3227479232274792                      021021 -  - 8801664988016649     -       -  8835630888356308

فاطمه براتی:   آدمی از خاک سرشته شده و به خاک باز 
می گردد و درگذر روزگار و چرخش ایام گاهی اتفاقاتی 
رخ می دهد که جسم و روح را گرفتار کرده و در آن زمان 
آثار نو پدید می آید که از آخــرت و دنیای فانی حکایت 
می کند. قلمی که روی بوم حرکــت می کند و تصویری 
که کامل می شــود و رنگ هایی که یکی پس از دیگری 
پدیدار خواهندشد تا ازقصه ای پرغصه بگویند، داستانی 
که جرات و جســارت خاصی برای بیانش با تصویرالزم 
است، همه و همه از اتفاق ها سخن می گویند و حکایت ها 
دارند، نمایشگاهی ازآثارنقاشی »مینا صالحی دم آبی« در 
عمارت هنرمند برگزار شده است، در این خصوص با او به 

گفت و گو نشستیم که در زیر می خوانید:

چرا هنر نقاشی را انتخاب کردید؟
 از دوران کودکی به نقاشــی عالقه مند شدم و در زمان 
تحصیل در مسابقات مدرسه شــرکت می کردم و رتبه 
برتر بودم، همین موضوع سبب شد این هنر را ادامه دهم.
بیمــاری کرونا چه اثری روی کار شــما 

گذاشت؟
در زمان کرونا به روســتای َدم آب رفتم تــا بتوانم تابلو 
بکشم. در جای جای روستا طرح ها و ایده های جدیدی 
برای پردازش وجودداشت و مجموعه روستای دم آب را 
خلق کردم، همچنین در ایام همه گیری ویروس اثری با 
عنوان کرونا نقاشی کردم که منتخب نمایشگاه در ترکیه 
شدو این اثر ازرنگ های سرد استفاده کردم تا تنهایی و 

بیماری بارز و مشخص باشد.
چه تعداد اثر در عمارت هنرمند به نمایش 

گذاشتید؟
تعداد 40 اثربــرای بازدید عموم درعمــارت هنرمند به 
نمایش گذاشته شده که شامل سه مجموعه )روستای دم 
آب، مومیای و خلقت( است، این نقاشی ها مربوط به سال 
جاری است که در قالب نمایشگاه انفرادی ارائه شده است.

چرا روستا را به تصویر کشیدید؟
 چون روستای دم آب سرشارازآرامش است و نقاشی های 
که در این نمایشگاه ارائه شــد، درون گرا هستند و برای 
خلق آن ها از رنگ های تیره اســتفاده کــرده ام. آرامش 
روستا را می پسندم، اما باید از تکنولوژی هم بهره برد و از 

این دو باید در کنار هم به درستی استفاده کرد.
چه اتفاقی سبب شد مجموعه مومیایی را 

خلق کنید؟
 پس از ســانحه تصادفی که در زندگی داشــتم به این 
نکته پی بردم که دنیا بی ارزش و فانی اســت و با عوض 
کردن باند و پانســمان درگیر بودم همین موضوع سبب 
شــد مجموعه مومیایی را به تصویر بکشم و »ملکه تیه« 
که یکی از اســاطیر مصر است و این نقاشــی را با هدف 

اثرگذاری انسان ها و از بین رفتن جسم نقاشی کردم بنابراین انسان ها 
تا زمانی که نفس می کشند نقش تأثیر گذاری دارند و این موضوع را 

نباید نادیده گرفت.
انتخاب عنوان مینا در نمایشگاه علت خاصی دارد؟

 انتخاب این عنوان دلیل خاصی ندارد و تمام ایده ها برگرفته از تصورات 
ذهنی و اتفاقاتی است که رخ داده است.

گفت و گو با هنرمند نقاش درباره نمایشگاه نقاشی روی باند!

بعد از تصادف تحت تأثیر »ملکه تیه« بودم



ادامه از صفحه یک:
...  ساختار یک سازمان ماحصل تنازع 
قدرت فیمابیــن ائتالف های درونی 
سازمانی بوده که منافع ویژه ای برای 
خود داشته و هر کدام از آنها ساختاری 
را طالبند که در هر زمان، منافع آنها 
را درعوض منافع کلی سازمان، بهتر 
تأمین کند. از مهمترین عالئمی که 
پس از اجرای تغییرات ساختاری در 
سازمان بوجود می آید می توان به کند 

شدن فعالیت ها اشاره نمود.
ساختار سازمانی یکی از اجزاء سازمان 
اســت که خود از عناصــر متعددی 
تشکیل شده اســت. همچنین ابعاد 
محتوایی ســازمان نیز بطــور قابل 
مالحظه ای بر ساختار سازمانی تأثیر 
می گذارند. لــذا هرگونــه تغییر در 
ساختار سازمانی می بایست با شناخت 
دقیق عوامل و مؤلفه های ذکر شــده 
صورت گیرد و در طراحی ساختار از 
نقش هیچ کدام از آنها نباید غافل بود 
زیرا این فرایند پیچیده زمانی مفید و 
قابل اجرا خواهد بود که به هر کدام از 
عوامل مؤثر مطابق اهمیتی که دارند 

اجازه ایفای نقش داده شود.
هدف از دولت الکترونیک و خدمات 
آن مدیریت مناسب و آسیب شناسی 
فرایندهای اجرایی اســت تا مردم به 
راحت ترین و ساده ترین روش خدمات 
را دریافت کنند. در این بین اگر سازمان 
یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در 
نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی 
کند، نمی تواند وارد فرآیندهای اجرایی 
دستگاه شــود و اگر این عمل صورت 
بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین 
می رود. لذا نیازی به ســاختار یا نهاد 
جدید نیســت، بلکــه یک صدایی و 
نگرش سیستمی واحد الزم است که 
می شــود آن را در قالب یک کمیته و 
شورای هماهنگ کننده از دستگاه های 

متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.
در حال حاضردولــت الکترونیک در 
سه سطح سیاست گذاری، راهبری، 
نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز 
به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقاً باید 
قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و 
مشکل اصلی در تحقق کامل دولت 
الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه 
اجرا توسط دستگاه ها است. به هر حال 
هر دستگاهی مالک خدماتی است که 
به مردم ارائه می دهد و سازمان اداری 
و استخدامی کشور به عنوان راهبر و 
ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده 
و از دستگاه ها مطالبه گری می کند. 
دســتگاه اجرایی بایــد برنامه ریزی 
دقیقی برای الکترونیک کردن خدمات 
داشته باشد. آمارها نشان می دهد که 
۵۰۰ خدمت توسط دســتگاه ها به 
صورت الکترونیک ارائه می شود که به 
واسطه همکاری دستگاه ها اتفاق افتاده 
است؛ اما روند اجرایی شدن خدمات به 
صورت الکترونیک در دستگاه هایی 
همچون وزارتخانه های دادگستری، 
علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد 
کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور 
خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش 
می رود و امتیاز عملکردی آن ها زیر ۴۰ 
درصد است. اگر قرار است رفاه مردم به 
خصوص در دوران کرونا افزایش یابد 
تنها باید قوانیــن موجود برای عملی 
شدن دولت الکترونیک را اجرایی کرد 
و به آنها پایبند بود و اال هر روز قانون 
جدیدی نصب کردن و نسبت به آن بی 
اهمیت بودن نتیجه ای جز سر در گمی 

مردم ندارد.
 به همین دلیل این روزها برای مراجعه 
به ادارات دولتی هــم باید کپی همه 
مدارکمان را همراه ببریم و هم از طریق 
سایت نیز برخی از روند کار را مطالبه و 
پیگیری کنیم! گویا ارباب رجوع قربانی 

دولت الکترونیک شده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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ما چندین دولت را 
پشت سر گذاشته ایم 
اما دولت فعلی ادعای 

گفتمان انقالبی 
دارد و ما نیز خجالت 

نمی کشیم که بگوییم 
انقالبی هستیم و 

فرماندار نیز باید توجه 
به جریان حاکم در 
شهرستان، حامی 

جریان انقالبی و به دور 
از نگاه حزبی و جناحی 

باشد.
 

وی ادامه داد: البته این به معنی خوب 
بودن یا مشکل نداشتن نظام نیست 
اما انســان بصیر و عاقل، مســائل را 
دقیق می نگرد و اسیر دست تفکرات 
التقاطی، لیبرالیسم، سکوالریسم و 
مکاتب انحرافی دین و دنیا نمی شود.

جانثاری تاکید کرد: ما چندین دولت 
را پشــت سر گذاشــته ایم اما دولت 
فعلی ادعای گفتمان انقالبی دارد و 
ما نیز خجالت نمی کشیم که بگوییم 
انقالبی هســتیم و فرماندار نیز باید 
توجه به جریان حاکم در شهرستان، 
حامی جریان انقالبی و به دور از نگاه 

حزبی و جناحی باشد.
وی گفت: ما قصد زیر ســووال بردن 
دولت گذشته را نداریم، هرچند مردم 
کمی از نظام فاصلــه گرفتند اما هر 
کس کوچکترین قدمی در راه مردم 
برداشته باشد، مردم هم قدرشناس 

او هستند.

معــاون اســتاندار اصفهــان اضافه 
کرد: در شــرایط فعلــی فرمانداران 
بایــد توجه ویژه ای بــه امور دینوی 
و اخروی مردم داشــته باشند البته 
نه آنچنــان آخرت گرا باشــند که از 
زندگی مــردم غافــل شــوند و نه 
آنقدر غرق امور دنیوی باشــند که از 
آخرت غافل شوند؛ بلکه باید محیط 
 زندگی ســالم بــرای مــردم فراهم 

کنند.
جانثاری اضافه کرد: بایــد در کنار 
مردم باشید و به مشــکالت آنان از 
قبیل اشــتغال، ازدواج، ســرپناه و 
امنیت جانی و مالی رسیدگی کنید 
و به دور از حواشــی و بطالت وقت، 

فقط خدمت مــردم را در رأس امور 
خود قرار دهید..

محســن ریاحی سرپرســت جدید 
فرمانداری جرقویه نیز در این مراسم 
گفــت: از اولویت هــای کاری ما در 
این شهرســتان حمایــت از اقتصاد 
مقاومتی اســت زیرا سیاســت های 
اقتصاد مقاومتــی در بیانات رهبری 
عنوان شده اســت که اگر اجرا شده 
بود اکنون کشور ما تحت این فشارها 

نبود.
محســن ریاحی افزود: مبنای کار ما 
معیشــت مردم خواهد بود چنانکه 
رهبری در بیانات گام دوم گفتند؛"راه 
نظامی که در پیش داریم سخت تر از 

راهی است که طی کرده ایم".
سرپرســت فرماندار جرقویه گفت: 
وظیفــه خــود می دانــم در ایــن 
شهرستان جریان انقالبی را تقویت و 
حاکمیت جریان انقالبی را برپا دارم.

در ایــن مراســم محســن ریاحی 
بعنوان سرپرست جدید فرمانداری 
جرقویه معرفی و از خدمات حســن 
جعفری هرندی سرپرست سابق این 

فرمانداری تقدیر شد.
شهرســتان جرقویه واقع در جنوب 
شرقی استان اصفهان، چندین شهر 
و روستا از جمله شهرهای نیک آباد، 
نصرآباد، محمدآباد و حســن آباد را 

شامل می شود.

معاون استاندار اصفهان:

فرمانداران به دور از جناح بازی سیاسی، خادم همه مردم باشند
معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت: فرماندار 
یک شهرستان، نماینده همه مردم است و وابسته به هیچ 
جناحی نیست بلکه ُمنتصب نظام و مردم محسوب می شود. 
محمدرضا جانثاری، در آیین معارفه سرپرست فرمانداری 
جرقویه در مجتمع غدیر شــهر نیک آباد این شهرستان 
اظهار داشت: تشــکیل نظام جزو ارکان اسالم است و از 
ابتدای انقالب تاکنون، جوانان زیادی در راه تشکیل این 

نظام شهید شده اند.

ISFAHAN
NEWS

02
دوشنبه 20 دی 1400  | شمـاره 966

در شــــــهر 

 ارباب رجوع قربانی دولت 
الکترونیک

یک متخصص بیماری های داخلی هشدار داد:
گردش ویروس در جامعه توسط واکسینه نشده

یک متخصص بیماری های داخلی موج بعدی کرونا را موج افراد واکســن 
نزده دانست و گفت: خطر موج بعدی کرونا در کمین کودکان زیر ۱۲ سال 
که مشمول واکسیناسیون نبوده اند و یا افرادی اســت که حاضر به تزریق 
واکسن کرونا نشده اند. سعیده جهانبانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
اکنون واریانت امیکرون در دنیا در حال جایگزین شدن با واریانت دلتا است، 
گفت: قدرت انتشار امیکرون بسیار بیشتر از سایر واریانت های کووید است، 
اما خوشبختانه شــدت بیماری زایی امیکرون کمتر است و به نظر می رسد 
جایگزین شــدن امیکرون با دلتا خبر خوبی باشد، چون کمتر بیماران را به 

سمت بدحال شدن و بستری می برد و ریه بیماران را کمتر درگیر می کند.

    عالئم سرماخوردگی و احتمال ابتال به اومیکرون
این پزشــک متخصص داخلی با بیان اینکه افرادی کــه به امیکرون مبتال 
می شوند بیشتر عالئمی مثل آبریزش بینی، سردرد، خستگی، عطسه و گلودرد 
دارند، گفت: اگر فردی دچار عالئم سرماخوردگی شد باید احتمال زیاد بدهد 
که به اُمیکرون مبتال شده اســت. در این شرایط بیمار باید سعی کند ۵ روز 
قرنطینه را رعایت کند و بعد از آن تا ۵ روز، در صورتی که عالئم بیماری بهبود 
یافته و عالئمی ندارد، در ارتباط با خانواده و اطرافیان حتماً ماسک داشته باشد.

    شدت امیکرون کمتر از جهش های قبلی کرونا
متخصص بیماری های داخلی با اشــاره به اینکه براساس نتایج تحقیقات و 
گزارش های اعالم شده شدت امیکرون کمتر از جهش های قبلی کرونا است، 
گفت: شدت بیماری در افراد بستگی مســتقیم به سطح ایمنی آن ها دارد. 
همچنین سن فرد، بیماری های زمینه ای و واکسن هایی که تزریق کرده در 

شدت بیماری تأثیر دارد.
وی واکسیناســیون را در حفاظت افراد در برابر کووید بسیار مؤثر دانست و 
تصریح کرد: همان طور که با واکسیناسیون گسترده در کشور، شیوع واریانت 
دلتا کمتر شد و آمار بستری و مرگ ومیر در کشور ما به شدت کاهش یافت، 

امیکرون نیز با واکسیناسیون گسترده قابل کنترل است.

    درمان دارویی زودرس برای مقابله با امیکرون
وی با بیان اینکه داروهایی که برای درمان زودرس کرونا اســتفاده می شود 
باید در ۵ روز اول برای بیمار تجویز شود، تصریح کرد: شروع به هنگام درمان 
دارویی تأثیر خوبی در کنترل بیماری و جلوگیری از بدحال شدن بیمار دارد.

جهانبانی از جمله داروهای مؤثر را رمدســیویر دانست و افزود: رمدسیویر 
همچنان یکی از درمان های خوب کووید اســت، حتی در افرادی که مسن 
هستند، بیماری زمینه ای دارند و یا چاق هستند توصیه می شود که به عنوان 
درمان اولیه، ۳ دوز رمدیسیویر تزریق کنند. متخصص بیماری های داخلی 
در ادامه با بیان اینکه به مردم توصیه می کنیم در کنار واکسیناسیون، حتماً 
استفاده درست از ماسک و خودداری از قرار گرفتن در محیط های شلوغ و 
سربسته را جدی بگیرند، گفت: مسئوالن نیز باید رپید تست های تشخیص 
امیکرون را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین داروهای خوراکی که به درمان 

زودرس کووید کمک می کند و مؤثر است باید در داخل کشور تأمین شود.

mRNA کنترل کرونا با تأمین واکسن های    
وی واکسن های mRNA را در کنترل اپیدمی کرونا مؤثر دانست و گفت: بر 
روی این گروه از واکسن ها مطالعه شده و برای ترکیب با واکسن های دیگر 
به عنوان دوز بوستر بســیار مؤثر بوده اند، ضمن اینکه تحقیقات انجام شده 
نشان می دهد این واکسن ها برای مادران باردار و برای کودکان زیر ۱۲ سال 

نیز ایمن بوده اند.
جهانبانی با بیان اینکه واکسن های mRNA واکسن هایی هستند که مطالعات 
وسیعی بر روی آن ها انجام شده و کارکرد خوبی داشته اند، تصریح کرد: اگر 

این واکسن ها در اختیار مردم قرار گیرد در کنترل بیماری بسیار مؤثر است.

 معاونت محیط زیست انسانی
 حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

 ۴۴۷ پایش
  زیست محیطـی

  در بخش هـوا 
انجام شد

گروه پایش حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان طی هفته گذشته ۴۴۷ پایش زیست 

محیطی در بخش هوا انجام دادند.
به گزارش »پارما« از معاونت محیط زیســت 
انسانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
با تالش گروه های پایش اعزامــی از این اداره 
کل و ادارات مستقر در شهرستان های درگیر 
آلودگی هوا طــی هفته گذشــته ۴۴۷ واحد 

صنعتی، معدنی و خدماتی استان پایش شد.
 بر اســاس این گزارش، از روز یکشنبه ۱۲ تا 
پایان روز جمعه ۱۷ دی ماه جاری گروه های 
پایش هــوای ایــن اداره کل، ۷۲ مورد پایش 

شــبانه و ۳۷۵ مورد پایش روزانه از واحدهای 
صنعتی و معدنی داشــته اند که از این تعداد 
برای ۵۳ واحد بازدید شــده که سابقه تخلف 
نداشتند، اخطاریه زیست محیطی صادر شد 
و ۱۵ واحد آلوده کننده محیط زیســت نیز به 
دلیل بی توجهی به اخطاریه های پیشین این 
اداره کل، به مراجع قضایی استان ارجاع شدند. 
همچنین طی هفته گذشته توسط گروه های 
پایش محیط زیست استان با همکاری مراجع 
قضایی و انتظامــی از فعالیت دو واحد آالینده 

هوا جلوگیری شد.
 با احتساب عملکرد پایش در هفته گذشته از 

تاریخ ۱۵ آبان تا ۱۷ دی ماه جاری، گروه های 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهــان، در اجرای مأموریت هــای محوله و 
انجام وظایف ســازمانی خــود، تنها در بخش 
هوا ۲۶۹۱ پایش روزانــه و ۷۹۱ مورد پایش 
شبانه در ســطح استان داشــته اند که از این 
تعداد پایش، برای ۵۸۴ واحد اخطاریه زیست 
محیطی صادر شــده و ۱۰۳ واحــد نیز برای 
رسیدگی به تخلفات به مراجع قانونی معرفی 
شدند. واحدهای متخلف از قوانین که بر اساس 
احکام قصایی، طی این مدت پلمب شدند نیز 

۲۸ مورد ثبت گردید.

 گفت و گو

اندیشی و توجیهی دبیران دستگاه ها با موضوع 
بومی ســازی و به صورت گروه های مختلف 

برگزار شد. 
جلسه هم اندیشی و توجیهی دبیران اقامه نماز 
دســتگاه ها با موضوع بومی سازی برنامه های 
مصوب دوساالنه )۱۴۰۱-۱۴۰۲( و به صورت 
گروه های مختلف طی چند جلســه با حضور 
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رنجبر 
مدیر ســتاد اقامه نماز استان اصفهان، حجت 
االسالم و المسلمین لقمانی دبیر ستاد اقامه 
نماز شهرســتان اصفهان، مجتبی مهروریان 
مدیر عامل مجمع خادمین نماز، سید محسن 
حسینی کارشناس نظارت و ارزیابی و دبیران 
دســتگاه ها در محل ســتاد اقامه نماز استان 

برگزار گردید.
در این جلســات که به صورت گروهی حجت 
االسالم رنجبر بیان داشت: مهم ترین اولویت 
مدیران دســتگاه ها باید پرداختن به فریضه 
مقدس نماز باشــد و خود در صــف اول نماز 
جماعت دستگاه حاضر شوند تا کلیه پرسنل نیز 
به تبعیت از مدیران در نماز جماعت حضوری پر 

رنگ داشته باشند.
مدیر ستاد اقامه نماز پیرامون انتظارات ستاد 
از دســتگاه ها صحبت نمود و افزود: تشکیل 
منظم جلسات شورای اقامه نماز از مهم ترین 

وظایف دســتگاه ها می باشــد که چنانچه به 
صورت منظم و برنامه ریزی شده برگزار گردد، 
ســایر برنامه های مصوب حوزه نماز اجرایی 

خواهد شد.
وی به برگزار نشدن جلســات اداری مدیران 
دستگاه ها در اوقات نماز اشاره داشت و گفت: 
طی آیین نامه توســعه و ترویج فرهنگ اقامه 
نماز مصوب هیات دولت، دستگاه ها موظفند 
۲۰ دقیقه را به امر نمــاز اختصاص دهند و از 

 تشکیل جلسات در زمان برگزاری نماز خوداری
 نمایند.

حجت االسالم رنجبر به برنامه های ستاد اقامه 
نماز اشاره داشت و افزود: مسابقه کتابخوانی از 
کتاب چلچراغ نماز و خانواده که توسط ستاد 
مرکزی به صورت سراســری در حــال اجرا 
می باشد به کلیه دستگاه ابالغ گردیده و دبیران 
اقامه نماز موظف به اطالع رســانی مناســب 
در بین پرسنل می باشند. مجتبی مهروریان 

ضمن تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای 
اقامه نماز و بررســی برنامه هــای مصوب در 
قالب توافقنامه دوســاالنه )۱۴۰۲-۱۴۰۱( 
بیان داشــت: دبیران اقامه نماز در هر دستگاه 
می بایســت با بهره گیری از تجربیات مدیران 
در راســتای اجرایی نمودن مفــاد توافقنامه 
خود اقدام نموده و گزارش مربوطه را در زمان 
مشخص به صورت کامل و صحیح در سامانه 

ارزیابی عملکرد »سجاده« بارگزاری نمایند.
سید محسن حسینی کارشــناس نظارت و 
ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اصفهان نیز در 
مورد نحوه صحیح تکمیل فرم بومی ســازی 
برنامه های مصوب ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 
مطالبی را ارائه و بیان داشت: دبیران اقامه نماز 
دستگاه ها می بایست با برگزاری جلسات شورای 
اقامه نماز به بررسی برنامه های ابالغی دستگاه 
خود پرداخته و با مشورت مسئولین مربوطه 
نسبت به ارائه و اجرای برنامه های بومی قابل 

اجرا در دستگاه خود اقدام نمایند.
وی از دبیران اقامه نماز دستگاه ها خواست تا در 
اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارسال فرم بومی 

سازی برنامه ها به ستاد اقامه نماز اقدام نمایند.
در پایــان هر یــک از دبیران نقطــه نظرات، 
پیشــنهادات و انتقادات خود را بیان نموده و 

مورد بررسی قرار گرفت.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: بدون شک هاشمی 
رفسنجانی از استوانه های انقالب اسالمی بودند و در 
برهه ای از زمان ایشان دارای ســالیق خاصی بودند 
که البته این ســالیق خاص به این معنا نیســت که 
چهره هــای انقالبی را نادیده بگیرم. حجت االســالم 
محمدتقی رهبر در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، اظهار کرد: بنده ایشان 
را از زمانی می شناســم که در حوزه علمیه قم در یک 
مدرسه تحصیل می کردیم. ایشــان در همان زمان 
قبل از انقالب به تدویــن کتاب امیرکبیر پرداختند و 
امور فرهنگی زیــادی را هدایت می کردند. همچنین 
مدرسه مکتب تشیع را راه انداختند. وی افزود: رژیم 

ستم شاهی بارها ایشان را به زندان انداخت که سبب 
شد مرارت های زیادی را متحمل شوند و در پیروزی 
انقالب و مبارزات با رژیم شاه نقش ارزنده ای داشتند. 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: ایشان بعد از انقالب 
نیز نقش اساســی در تداوم انقالب داشتند و دو دوره 
رئیس جمهور کشور شدند و در کل سمت های زیادی 
در جمهوری اسالمی بر عهده گرفتند. بدون شک ایشان 
از استوانه های انقالب اسالمی بودند. البته در برهه ای از 
زمان آیت اهلل رفسنجانی دارای سالیق خاصی بودند که 
البته این سالیق خاص به این معنا نیست که چهره های 
انقالبی را نادیده بگیرم.رهبر ادامه داد: در مجموع ایشان 
در انقالب اسالمی نقش اساسی داشتند و این طبیعی 
است که در پاره ای از موارد افراد با یکدیگر اختالفات 
جزئی داشته باشــند، اما این موارد با شخصیت افراد 
هیچ تنش و تضادی ندارد و این روحانی خدوم همیشه 
در خدمت انقالب بود. وی خاطرنشان کرد: در مجموع 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک رجل فاضل، متعهد و 
انقالبی بودند که خدمات و زحمات ایشان نباید فراموش 
شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در روز ۱۹ دی سال 

۱۳۹۵ در سن ۸۲ سالگی از دنیا رفت.

امام جمعه موقت اصفهان:

آیت اهلل هاشمی از استوانه های انقالب اسالمی بودند

مهم ترین وظایف دستگاه ها در مسیر اقامه نماز چیست:

جلسه هم تشکیل منظم جلسات 
شورای نماز



امـام جمعـه آران و بیدگل گفت: تنها راه مقابله با دشـمن حفظ سـرمایه های عظیم 
اجتماعی و وحدت در داخل کشـور اسـت.

حجـت االسـام ابوالفضـل سـلیمانی در خطبه هـای ایـن هفته نمـاز جمعـه آران و 
بیدگل با اشـاره به شـهادت حضرت زهرا )س( اظهار داشـت: ایشـان یک همسـر 
نمونـه بـرای حضـرت علـی )ع( بودند کـه در طول تاریـخ الگوی تمام زنـان آزاده 
جهـان هسـتند. وی با اشـاره به گسـترش فضای مجـازی در بین مـردم به خصوص 
کـودکان و نوجوانـان ابـراز داشـت: متأسـفانه بـا وجـود تمـام فوایـدی کـه فضای 

مجـازی دارد، آسـیب هایی هـم دارد کـه باید این آسـیب ها شناسـایی شـود.
امـام جمعـه آران و بیـدگل بـا بیـان اینکـه دشـمن از فضـای مجـازی برای آسـیب 
رسـاندن بـه باورهای مردم اسـتفاده می کند، تصریـح کرد: الزم اسـت دولت برای 

راه انـدازی شـبکه ملـی اطاعـات هرچـه زودتر اقدامـات الزم را انجـام دهد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دولت الزم اسـت تـا بسـترهای الزم را در راه اندازی شـبکه 
ملـی اطاعـات ایجاد و تقویت کند، خاطرنشـان کـرد: مـردم و خانواده ها هم الزم 
اسـت سـواد رسـانه ای خـود را بـرای مقابله بـا تهدیدهای فضـای مجـازی افزایش 

دهند.
حجت االسـام سـلیمانی با اشـاره به اقدام اسـتکبار جهانی در حذف نام و عکس 
سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی از فضای مجازی گفت: این اقدامات ناشـی از 
تـرس و واهمه دشـمن اسـت ولی اسـتکبار باید بداند شـهید سـلیمانی نـه یک فرد 

بلکـه یک تفکر و مکتب اسـت که فراموش شـدنی نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه بعضی ها در تاش هسـتند تا انقاب اسـامی و آمریکا را آشـتی 
بدهنـد، گفـت: ایـن فعالیت ها نشـان از بـی اطاعی این افـراد از انقاب اسـامی و 

ترویـج تفکـرات لیبرالی غربی بین آنها اسـت.
امـام جمعـه آران و بیـدگل تاکید کرد: تنها راه مقابله با دشـمن حفظ سـرمایه های 
عظیـم اجتماعـی و وحـدت در داخـل کشـور اسـت و بـا ایـن اسـتراتژی دشـمن و 

اسـتکبار جهانـی هیچ حرفـی در مقابـل عـزم و اراده ملت ایـران ندارد.

امام جمعه آران و بیدگل:

تنها راه مقابله با دشمن حفظ سرمایه های 
عظیم اجتماعی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

پیش بینی ردیف بودجه برای احیای زاینده رود ضروری است
یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس گفـت: باید 
در الیحـه بودجه سـال ۱۴۰۱ پیش بینـی ردیف بودجه 
بـرای احیـای رودخانـه زاینـده رود و مقابلـه بـا پدیـده 
فرونشسـت زمیـن انجـام شـود. اصغـر سـلیمی دربـاره 
پیش بینـی نشـدن اعتبـار بـه منظـور احیـای رودخانـه 
زاینـده رود و مقابلـه بـا پدیـده فرونشسـت زمیـن در 
بـا بررسـی هایی  الیحـه بودجـه ۱۴۰۱، اظهـار کـرد: 
کـه در الیحـه بودجـه انجـام داده ام، ظاهـراً ردیـف 
بودجـه ای برای احیـای زاینده رود و فرونشسـت زمین 
پیش بینـی نشـده اسـت کـه البتـه پـس از بررسـی در 
کمیسـیون های مختلـف اگـر مـورد یـا موضوعـی در 

الیحـه بودجـه فرامـوش شـده باشـد، می تـوان بـه آن 
کرد. اضافـه 

وی افـزود: بـا توجه به حساسـیت موضوِع فرونشسـت 
و  اصفهـان  اسـتان  در  ویـژه  بـه  و  کشـور  در  زمیـن 
موضـوع کم آبـی و احیـای رودخانه زاینـده رود، الزم 
اسـت در ایـن بـاره تمهیـدات خاصی اندیشـیده شـود 
و ردیـف بودجـه ویـژه ای بـرای ایـن منظـور در نظـر 
گرفتـه شـود تا بتوانیـم با کارهای علمی از فرونشسـت 
زمیـن جلوگیـری و رودخانـه زاینـده رود را نیـز احیـا 
کنیـم. انتظـار داریـم دولـت و مجلـس در ایـن بـاره 

جدیـت بیشـتری از خـود نشـان دهنـد.

کـرد:  تصریـح  مجلـس،  در  سـمیرم  مـردم  نماینـده 
الیحـه بودجـه مشـکاتی دارد و هنـوز روی موضـوع 
ابهاماتـی وجـود دارد کـه  صـادرات و قیمـت نفـت 
بایـد ببینیـم درآینـده به چه سـمتی پیش می رود. سـال 
و  نفـت  قیمـت  دربـاره  پیش بینی هایـی  هـم  گذشـته 
میـزان فـروش آن در بودجه شـده بود که محقق نشـد.

سـلیمی خاطرنشـان کـرد: کلیـات بودجه باید توسـط 
کمیسـیون تلفیق بررسـی نهایی شـود و بـرای تصویب 
بـه صحـن علنـی مجلـس بیایـد کـه بـه احتمـال قـوی 
بـا  البتـه برخـی مفـاد بودجـه  بـه تصویـب می رسـد. 
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5 بازدید میدانی و 9 مصوبه برای خدمت رسانی به مردم خوانسار حاصل سفر چهارم کاروان خدمت آبفا بود:

تقدیر امام جمعه ازسرعت خدمات آبفای استان اصفهان به مردم

5 بازدید میدانی و 9 مصوبه برای خدمت رسانی به مردم 
خوانسار حاصل سفر چهارم کاروان خدمت آبفا بود:

تقدیر امام جمعه ازسرعت خدمات 
امام جمعه خوانسار از روند رو به رشد خدمات رسانی آبفای استان اصفهان آبفای استان اصفهان به مردم

در سال های اخیر قدردانی کرد. حجت االسام خواجه کریمی که در نشست 
و  اصفهان  استان  فاضاب  و  اعضای کاروان خدمت شرکت آب  مشترک 
مسئوالن شهرستان خوانسار سخن می گفت افزود: با سرمایه گذاری های انجام 
از قطع مکرر و طوالنی آب در شهرستان خوانسار شبیه  امروز دیگر  شده، 
آنچه در دهه ۱38۰ وجود داشت خبری نیست و مردم به آب شرب پایدار و با 
کیفیت دسترسی دارند. وی همچنین به موضوع شبکه گذاری فاضاب در شهر 
خوانسار اشاره کرد و گفت: این روند در سه سال اخیر سرعت زیادتری گرفته 
و امیدواریم با تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضاب و همچنین استقبال 
اجرایی شود.  به طور کامل  نیز  این طرح  فاضاب،  انشعاب  از خرید  مردم 
امام جمعه خوانسار افزود: موفقیت هریک از دستگاه های اجرایی در خدمت 
رسانی به مردم، به منزله موفقیت نظام جمهوری اسامی و تحقق آرمان های بلند 
انقاب به شمار می رود. مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این که یک 
دهه پیش، مردم خوانسار با قطع مکرر و جیره بندی آب مواجه بودند گفت: 
خوشبختانه پس از بازسازی شبکه فرسوده آب، زون بندی شبکه و اجرای 
سامانه های تله متری و تله کنترل، میزان هدر رفت آب در شهر خوانسار از 
5/62 به 27 درصد کاهش یافت و با اجرای طرح های انتقال و احداث تصفیه 
خانه اضطراری، درحال حاضرمشکلی در تأمین آب شرب پایدار شهروندان 
وجود ندارد. هاشم امینی همچنین به مشکات اجرای شبکه جمع آوری و 
احداث تصفیه خانه فاضاب شهر خوانسار با توجه به شرایط توپوگرافی و 
بافت سنگی زمین اشاره کرد و گفت: فقط در سال گذشته قرارداد اجرای 
55 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضاب در این شهر منقعد شد که تاکنون 5۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و هم اکنون ۱2۰۰ انشعاب فاضاب در 
خوانسار نصب شده است. وی از تصفیه خانه فاضاب خوانسار به عنوان یکی 
از تصفیه خانه های پیشرفته و دارای فناوری روز دنیا نام برد و از شهرداری و 
صنایع مستقر در شهرستان دعوت کرد تا از ظرفیت پساب این تصفیه خانه برای 
توسعه فضای سبز و صنعت و همچنین ایجاد اشتغال در شهرستان استفاده کنند. 
اضافه می شود درحال حاضر دو شهر و ۱8 روستا تحت پوشش امور آب و 
فاضاب شهر خوانسار هستند و تاکنون 85۰۰ انشعاب آب در شهر خوانسار، 
۱۱۰۰ انشعاب آب در شهر ویست و 6۰۰۰ انشعاب آب در روستاهای این 

منطقه نصب شده است.
گفتنی است: اعضای کاروان خدمت آبفای استان اصفهان در چهارمین سفر 
شهرستان  به  سفر  با  جاری  ماه  دی  چهارشنبه ۱5  روز  شهرستان ها،  به  خود 
خوانسار از تصفیه خانه های آب و فاضاب، روستاهای خم پیچ و رحمت 
آباد و همچنین ایستگاه پمپاژ حسن آباد بازدید کرده و در نشست مشترک 
با مسئوالن این شهرستان راهکارهای خدمت رسانی بهتر به مردم شهرستان را 
مورد بررسی قرار دادند که حاصل آن 9 مصوبه در زمینه توسعه شبکه های آب 
و فاضاب، احداث فاز اصلی تصفیه خانه آب خوانسار، احداث مخزن 3۰۰ 
متر مکعبی روستای خم پیچ و اصاح شبکه آبرسانی روستای رحمت آباد بود.

سرپرســت فرمانــداری تیــران و کــرون گفــت: نهادهــای اجرایــی بایــد 
زمینــه مشــارکت مردمــی بــرای توســعه همه جانبــه ایــن شهرســتان را بــا 
محوریــت ســازمان های مــردم نهــاد و نُخبــگان فراهــم و تقویــت کننــد.

اهالــی  نماینــدگان  از  جمعــی  بــا  نشســت  در  محمدی کیــا،  علــی 
ــن شهرســتان  ــداری ای ــران و کــرون در محــل فرمان ــر تی فرهنــگ و هن
و  مدنــی  مشــارکت  افزایــش  در  ســیزدهم  دولــت  تــاش  افــزود: 
ــاد  ــر و اقتص ــگ و هن ــل فرهن ــف مث ــای مختل ــازی بخش ه ــی س مردم
ــعه ــه توس ــف در عرص ــار مختل ــردی، اقش ــن رویک ــا چنی ــا ب ــت ت  اس

فعال شوند.
بیــان کــرد: تشــکل های مردمــی و ســازمان های مــردم نهــاد،  وی 
ــب  ــی و کس ــارکت اجتماع ــازی مش ــرای فعال س ــی ب ــت خوب محوری
ایــده و طــرح در جهــت بهبــود اوضــاع و رفــع چالش هــا و موانــع 
ــه ضــرورت دوری از  ــران و کــرون ب ــداری تی ــد. سرپرســت فرمان دارن
تصدی گــری دولــت در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی تاکیــد کــرد 
ــف طرح هــای خــاق و  ــاالن حوزه هــای مختل ــگان و فع و گفــت: نخب
جدیــدی دارنــد کــه فرصت ســازی بــرای ارائــه و اجــرای آنهــا، بســیار 
ــه فرهنگ هــای  ــا اشــاره ب ــر از مدل هــای دولتــی اســت. وی ب کارآمدت
نــاب اســامی نهفتــه در جامعــه خاطرنشــان کــرد: گســترش آن در تمــام 
ــرد.  ــرار گی ــا ق ــا و رویکرده ــن برنامه ه ــد جــزو مهمتری ــاط شــهر بای نق
ــرد  ــد ک ــز تاکی ــهادت نی ــار و ش ــگ ایث ــعه فرهن ــر توس ــا ب محمدی کی
ــهر و  ــطح ش ــوع در س ــکوه و متن ــای باش ــه برنامه ه ــد: ارائ ــادآور ش و ی
روســتاها در راه اشــاعه ایــن فرهنــگ ضــرورت دارد. وی نبــود انســجام 
ــم  ــای مه ــردم را از چالش ه ــه م ــی ب ــی بخش ــانی و آگاه در اطاع رس
تیــران و کــرون اعــام کــرد و اظهــار داشــت: بی اطاعــی مــردم باعــث 
تضیــع حقــوق آنــان و مانــع بهره گیــری از ظرفیت هــای حمایتــی و 
ــانی در  ــورای اطاع رس ــل، ش ــن خل ــران ای ــرای جب ــده و ب ــتیبانی ش پش

ــن بخشــی ایجــاد می شــود. ــی بی ــرای هــم افزای شهرســتان ب
ــاد  ــال ایج ــه بدنب ــان اینک ــا بی ــرون ب ــران و ک ــداری تی ــت فرمان سرپرس
ارتبــاط هدفمنــد مدیریــت شهرســتان بــا اقشــار مختلــف از جملــه 
نخبــگان هســتیم، خاطرنشــان کــرد: ایجــاد ایــن پــل ارتباطــی بــا 
همــکاری رســانه ها و تقویــت روابــط عمومــی ارگان هــای دولتــی 
ــن  ــانی در ادارات ای ــروی انس ــود نی ــه کمب ــورد. وی ب ــد خ ــم خواه رق
ــل  ــن دلی ــه ای ــد ب ــران نبای ــد: مدی ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــتان اش شهرس
مأموریــت و وظایــف خــود را معطــل بگذارنــد بلکــه بایــد بــا مدیریــت 
ــر دوری از  ــا ب ــد. محمدی کی ــا بپردازن ــا و دغدغه ه ــه نیازه ــجم ب منس
ــان  ــت: ادارات خدمات رس ــرد و گف ــد ک ــور تاکی ــه ام ــی در هم حواش
ــن  ــوند. ای ــی بش ــی و خدمات ــای عمران ــرای پروژه ه ــع از اج ــد مان نبای
نشســت بــه منظــور هم افزایــی و همــکاری مدیریــت شهرســتان بــا 
اهالــی فرهنــگ و هنــر در توســعه فرهنــگ و هنــر مردمــی برگــزار شــد.

فرمانـده انتظامـی کاشـان از دسـتگیری زوج قاچاقچی مـواد مخدر 
و کشـف بیـش از 3 کیلوگـرم مـواد افیونـی در ایـن شهرسـتان خبر 
داد. حسـین بسـاطی اظهـار کـرد: مأمـوران کانتری ۱۴ ناجـی آباد 
شـهر کاشـان حین کنتـرل محورهای ورودی شـهر کاشـان به یک 
دسـتگاه خودروی پراید با سرنشـین زن و شـوهر جوان به همراه دو 
فرزند خردسالشـان مشـکوک و آن را متوقف کردند. وی تصریح 

کـرد: مأمـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو، مقـدار 3 کیلـو و 5۰۰ 
گـرم تریـاک که داخـل خودرو جاسازی شـده بود کشـف کردند.

فرمانـده انتظامـی کاشـان افـزود: متهمـان قصد داشـتند در پوشـش 
خانوادگـی ایـن مقـدار از مـواد مخـدر را بـه تهـران منتقـل کـه بـا 
هوشـیاری مأموران دسـتگیر و به همراه پرونده متشـکله جهت سـیر 

مراحـل قانونـی تحویـل مراجـع قضایی شـدند.

شـهردار سـده لنجـان از برگـزاری یـادواره 55 شـهید ایـن شـهر 
بـا حضـور محمدحسـین صفارهرنـدی، عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام خبـر داد. حمیـد شـهبازی با اشـاره به لـزوم گرامی 
داشـت یـاد و خاطـره شـهدا اظهـار داشـت: برگـزاری همایش هـا، 
کنگره هـا و سـمینارهای مرتبـط بـا شـهدا منجـر بـه شناسـایی بهتـر 

آنهـا بـه نسـل سـوم و چهـارم انقـاب می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه شـهر سـده لنجان نیـز از جمله شـهرهایی اسـت 
کـه شـهدای زیـادی را تقدیـم انقـاب کرده اسـت، افـزود: از این 
رو تکریم خانواده شـهدا و توجه به جایگاه شـهدا در این شـهر نیز 

مـورد توجه مسـئوالن این شهرسـتان قـرار دارد.
شـهردار سـده لنجـان برپایـی یـادواره شـهدای شـهر سـده لنجـان 

را از جملـه اقدامـات در دسـتور کار در ایـن راسـتا اعـام کـرد و 
ابـراز داشـت: ایـن یـادواره بـا عنـوان »بـه یـاد سـتاره ها« و بـا هدف 

گرامیداشـت 55 شـهید ایـن شـهر برگـزار می شـود.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری یادواره شـهدای شـهر سـده لنجان 
پنجشـنبه 23 دی مـاه انتخـاب شـده اسـت، ادامـه داد: مهمـان ویژه 
ایـن مراسـم محمدحسـین صفـار هرنـدی، عضـو مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام اسـت. شـهبازی با بیان اینکه یادواره شـهدای شـهر 
سـده لنجـان در دانشـگاه آزاد اسـامی این شـهر برگزار می شـود، 
تصریـح کـرد: ایـن یادواره به همت شـهرداری و شـورای اسـامی 
شـهر سـده لنجـان، صنایـع بـزرگ اسـتان، دفتـر امـام جمعـه سـده 

لنجـان و ناحیـه مقاومت بسـیج لنجـان برگزار می شـود.

فرمانده انتظامی کاشان

زوج قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند

با حضور محمدحسین صفارهرندی؛

یادواره شهدای سده لنجان برگزار می شود
در شهر منظریه شهرضا انجام گرفت:

تشییع و تدفین 2 شهید گمنام

 شماری از کشاورزان قهدریجان از توابع شهرستان فاورجان در غرب 
نکردن  کشت  از  ناشی  حق  پرداخت  روش  تغییر  خواستار  اصفهان 
بازگشت  و  جاری  سال  در  نَِکشت«  »حق  به  موسوم  خود  زمین های 

سازوکار آن به روال سال های گذشته شدند.
جهاد کشاورزی  دفتر  در  با حضور  این کشاورزان،  ایرنا،  گزارش  به 
شهرستان فاورجان خواسته خود را مبنی بر تغییر روش و نحوه پرداخت 
»حق نَِکشت« مطرح کردند و از مسووالن خواستند تا به خواسته آنها 

رسیدگی کنند.
ایرنا  به خبرنگار  این زمینه  نماینده کشاورزان شهرستان فاورجان در 
گفت: در سال های گذشته، خسارت خشکسالی و »حق نَِکشت« برای 
کشاورزان غرب استان از جمله شهرستان فاورجان از طریق واریز پول 

به حساب »سر دریچه« )ها( انجام می گرفت.
بین  را  آب  توزیع  وظیفه  دریچه«  »سر  اینکه  بیان  با  قدیری  مهدی 
در  افزود:  دارد،  برعهده  خود  مجموعه  زیر  حقابه داران  و  کشاورزان 
عدم کشت  از  ناشی  که حق  بود  مرسوم  روش  این  سال های گذشته 
نیز سهم هر کشاورز را بر اساس  تا آنها  افراد پرداخت می شد  به این 

شاخص هایی مانند سهم آب و میزان کشت و زمین بپردازند.
وی ادامه داد: اما امسال از سوی جهاد کشاورزی به ما اعام شد که هر 
کشاورز باید مشخصات کامل عاوه بر ُکد ملی و شماره حساب بانکی 
خود را بصورت جداگانه به این اداره تحویل دهد تا هزینه حق نکشت 

او بصورت مستقیم به حسابش واریز شود.
به مدت  اطاعات خواسته شده  براینکه جمع آوری  تاکید  با  قدیری 
زمان زیادی نیاز دارد، تصریح کرد: این موضوع مورد انتقاد کشاورزان 
است  قرار گرفته  در غرب  لنجان  و  مبارکه  فاورجان،  شهرستان های 
جهاد  اداره  در  حضور  با  قهدریجان  کشاورزان  از  تعدادی  امروز  و 

کشاورزی فاورجان خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
کشت  حق  نشدن  پرداخت  باره  در  بحثی  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وجود ندارد، اضافه کرد: کشاورزان قهدریجان خواستار این هستند که 

سازوکار و نحوه پرداخت این هزینه به روال سال های قبل بازگردد.
قدیری خاطرنشان کرد: شغل اکثریت قریب به اتفاق مردم قهدریجان و 
شهرستان فاورجان، کشاورزی است و بدلیل مشکل کمبود منابع آبی 

در سال های اخیر با مشکات زیادی مواجه شده اند.
حدود 22 هزار هکتار زمین زراعی در شهرستان فاورجان وجود دارد 
که به گفته فعاالن صنف کشاورزی این خطه، بدلیل قطع آب زاینده رود 

درصد عمده ای از این اراضی خشک شده است.
صیفی جات  انواع  جو،  برنج،  گندم،  منطقه  این  محصوالت  عمده 

بخصوص پیاز و علوفه است.
و  شهر   9 در  جمعیت  نفر  هزار   256 حدود  با  فاورجان  شهرستان 
است؛  زاینده رود  رودخانه  مسیر  در  و  اصفهان  غرب  در  دهستان   6

قهدریجان یکی از شهرهای فاورجان است.
پایداری محیط  نقشی اصلی و مؤثری در  گفتنی است زاینده رود که 
زیست، تأمین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی، اقتصاد و گردشگری 
منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی دارد، در دهه های اخیر بدلیل 
برداشت های غیرقانونی در باالدست، انتقال آب به حوضه های دیگر، 
تراکم جمعیت و کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان 

دوره ای تبدیل و در پایین دست با خشکی مواجه شده است.
سال،  چند  از  پس  که  می دهد  نشان  نیز  یکدیگر  با  آمارها  مقایسه 
مرکزی  منطقه  و  آمده  کشورمان  سراغ  گسترده ای  بطور  خشکسالی 

ایران و استان اصفهان نیز از تبعات آن در امان نمانده است.
در این میان، سال ۱۴۰۰ بر اساس اطاعات مرکز ملی پایش و هشدار 
خشکسالی بعنوان خشک ترین و کم بارش ترین سال در 5۰ سال اخیر 
پُرشدگی  متوسط  امسال  شهریور  پایان  تا  بطوریکه  می شود  محصول 

مخازن سدهای کل کشور حدود ۴۰ درصد بوده است.
در همین راستا، وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود از خط قرمز هم عبور 
کرده و بر اساس آخرین اطاعات ارائه شده توسط استاندار اصفهان، 
میزان آب موجود در سد زاینده رود حدود ۱7۰ میلیون مترمکعب بوده 
که تنها نزدیک به 68 درصد آن با توجه به محدودیت های فنی قابل 
برداشت است. به عبارت دیگر، از میزان آب پشت سد زاینده رود تنها 
سد  ذخیره  حقیقت،  در  و  است  استفاده  قابل  مترمکعب  میلیون   ۱۱۴
زاینده رود امسال به کمترین میزان خود در طول هشت سال اخیر رسیده 
است. در هر حال، مشکات ناشی از خشکسالی زاینده رود، مشکات 

بسیاری را در این استان بخصوص برای کشاورزان پدید آورده است.

کشاورزان قهدریجانی با حضور در دفتر جهاد کشاورزی 
شهرستان فالورجان خواستار شدند:

تغییر نحوه پرداخت »حق َنِکشت«

گزارش

2 شـهید گمنام دوران دفاع مقدس بر شـانه های مردم شـهر منظریه تشـییع شـدند. 
2 شـهید گمنام دوران دفاع مقدس در شـهر منظریه تشـییع شـدند و در خانه ابدی 
خـود آرام گرفتنـد. مـردم شـهر منظریـه ایـن آالله هـای گمنـام را از میـدان امـام 
علـی )ع( ایـن شـهر تـا آرامگاه شـان تشـییع کردنـد. در این مراسـم مـردم از پیر و 
جـوان تـا کوچـک و بـزرگ حضور داشـتند و یک بـار دیگر با آرمان های شـهدا 
تجدیـد میثـاق کردنـد. در میـان جمعیـت مـادران و پدرانی که چشم هایشـان پر از 
اشـک حسـرت بـود و می گفتنـد، آمده ایـم کـه بگوییم ما پاسـدار خون شـهدایی 
هسـتیم کـه جـان و مالشـان را تقدیـم انقاب اسـامی ایـران کردنـد و در دفاع از 

وطن خالصانـه جنگیدند.
 بـه گـزارش فـارس، چنـدی پیـش نیـز شـهرضا میزبـان ۱۰ شـهید گمنـام دفـاع 

مقـدس بـود کـه در ایـن شهرسـتان تشـییع شـدند.



Solar power plants across 
Iran managed to generate 
455.28 megawatts (MW) of 
electricity in the previous Ira-
nian calendar month (Novem-
ber 22-December 21, 2021), 
accounting for 50.38 percent 
of the total electricity gener-
ated by renewable sources in 
the country.
Based on the said data, wind 
power plants with 310.2 MW 
of power generation account-
ed for 34.31 percent of the 
total power generation by re-
newable sources in the men-
tioned month, standing in 
second place in the country’s 

renewable energy basket, 
IRNA reported.
The share of small hydro-
power plants in the total re-
newable energy generation 
was also 11.58 percent in the 
said period, with 104.7 MW 
of electricity output.
Biomass power plants pro-
duced 10.56 MW of electricity 
to account for 1.17 percent of 
the total renewable electricity 
generation.
According to Head of Renew-
able Energy and Energy Effi-
ciency Organization (SATBA) 
Mahmoud Kamani, despite 
having great potential, the 

total capacity of the country’s 
renewable power plants cur-
rently stands at 904.07 MW, 
indicating that the share of 
the renewables in Iran’s total 
power generation is less than 
10 percent.
The share of renewable in 
the power generation bas-
ket of most advanced na-
tions across the globe has 
increased to more than 37 
percent on average, the offi-
cial said.
Kamani had previously an-
nounced that Iran has the 
potential to generate over 
100,000 MW of electricity 

from solar power plants and 
40,000 MW from wind farms.
Renewable power generation 
capacity to increase 208% by 
March 2023
Iranian Planning and Budget 
Organization (PBO) an-
nounced on Saturday that 
considering the budget allo-
cations for the development 
of renewable energy in the 
next fiscal year’s national 
budget bill, the nominal ca-
pacity of renewable power 
plants is expected to reach 
1,925 MW in the next Ira-
nian calendar year (March 
2022-March 2023).
The country is currently plan-
ning to add 10,000 MW to its 
renewable power generation 
capacity over the next four 
years.
Earlier this month, the Ener-
gy Ministry and some of the 
country’s private contractors 
signed memorandums of 
understanding (MOU) for co-
operation in the construction 
of the mentioned renewable 
power plants.
The MOUs were signed fol-
lowing the Energy Ministry’s 
public call for the contribution 
of private companies in a pro-
ject for developing renewable 
power plants in the country.
According to SATBA, after the 

ministry’s public call, so far 
153 requests for the genera-
tion of 90,000 MW have been 
submitted to the ministry by 
private companies.
Speaking in the signing 
ceremony, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said: 
“When the private sector in-
vests in this industry [the re-
newables], the government is 
obliged to return the equiva-
lent of the investment plus its 
interests to the investor.”
Mehrabian noted that the 
government has allocated 
over 30 trillion rials (about 
$101 million) for the devel-
opment of renewables in the 
budget bill for the next Irani-
an calendar year (begins on 
March 21), saying that it is 
an unprecedented budget in 
this area.
Further in the ceremony, 
Kamani mentioned some of 
the Energy Ministry’s plans 
for the development of the 
country’s renewable energy 
industry, saying: “Export of 
renewable energy is a goal 
that has been targeted by the 
government.”
“Constructing renewable 
power plants for the crypto-
currency miners is also being 
seriously considered,” he 
added.

Solar farms 
generate over 50% of Iran’s renewable power

Iran urges West to 
show good faith in 
Vienna
In his latest comment on the Vi-
enna talks, Iranian Foreign Minis-
ter Hossein Amir Abdollahian said 
the talks are moving in the right 
direction.
“Talks in Vienna are proceeding 
in the right direction. Iran’s initi-
atives brought the talks back on 
track in a constructive atmos-
phere,” he said on Twitter. He also 
called on the West to show good 
faith. “It is now up to the Western 
side to show good faith and com-
mitment for a good deal,” Amir 
Abdollahian noted. 
The assessment of the Iranian 
foreign minister on the status 
of talks came amid a remarka-
ble media silence on the talks. 
The current round resumed in 
the early days of the new year 
after a short break due to the 
end-of-year holidays. Unlike the 
previous rounds, the negotiators 
have been getting down to brass 
tacks ever since they returned to 
the Austrian capital amid warning 
from the Western side that time 
is running out for a deal. Iran has 
said that it also wants a deal as 
soon as possible but it prioritizes 
substance over pace. 
Due to Iran constructively en-
gaging in the talks, progress 
is being reported by almost all 
concerned parties. Currently, the 
negotiators are focusing on four 
major points: Iran’s nuclear activ-
ities, U.S. sanctions, verification, 
and guarantees. The progress in 
question has largely been made in 
the nuclear sphere, according to 
press reports. 
Citing sources familiar with the 
talks, the Qatari-owned Al-Araby 
Al-Jadeed reported that progress 
on the four negotiating files of 
lifting sanctions, nuclear issues, 
verification, and guarantees is 
unbalanced, but it is continuing, 
albeit slowly. 
The newspaper pointed to intran-
sigence on the part of the U.S. 
in terms of lifting sanctions. The 
issue of sanctions removal is not 
witnessing “remarkable progress, 
and the United States has not yet 
shown willingness to make more 
concessions in this regard than it 
did in the sixth round.”
As regards verification and guar-
antees, the sources noted that the 
Western side agreed in principle 
to Iranian demands related to 
verifying the sanctions removal 
and offering guarantees, but there 
are deep disagreements on these 
issues. 
The Western side rejected an 
Iranian demand that Iran should 
be given a period of months for 
verification, and instead offered 
to provide Iran with a days-long 
verification period, according to 
Al-Araby al-Jadeed. 
The sources indicated that “Iran 
has accepted to stop some nu-
clear measures such as enriching 
uranium at high levels during the 
verification period if an agree-
ment is reached, but it insists that 
its full compliance with all its nu-
clear commitments stipulated in 
the nuclear agreement depends 
on its full realization of the lifting 
of sanctions.”
As for guarantees, the Biden ad-
ministration still insists that it 
can’t force the next U.S. admin-
istration into honoring a revived 
2015 nuclear deal. Whether the 
negotiators would be able to 
bridge the remaining gaps before 
the end of January is an open 
question. The Qatari newspaper 
also quoted Iranian sources as 
saying that the progress made 
during the negotiations until this 
moment is not deep and does not 
constitute a major breakthrough.
So far, the draft text of the docu-
ments, which is about 150 pages, 
includes 12 brackets that need 
to be addressed if a deal is to be 
reached, according to the Bei-
rut-based Lebanese newspaper 
Al-Akhbar. 

United States is 
trapped in Israel’s 
overindulgence
 For decades, the primary 
concern of the United States, 
under both democratic and 
republican administrations, is 
to make sure that Israel is able 
and ready to defend itself.
The American citizens pay 
for expansionist policies and 
influential lobbies of Israel 
in America’s political power 
structure, under the justifica-
tion of securing the country’s 
interests. Such as maintaining 
peace and stability in one of 
the most strategic regions in 
the world.
The Islamic Republic of Iran 
has never recognized Israel as 
a legitimate state. So, it is only 
a matter of time for Israeli of-
ficials and the Zionist lobbies 
in Washington to direct their 
destabilizing activities toward 
the Islamic Republic and 
never miss an opportunity to 
turn the U.S. administrations 
against the Islamic Republic.
One of the many tipping mo-
ments when Israeli officials 
proved most influential in 
the U.S. foreign policy deci-
sion-making was the unlaw-
ful assassination of General 
Soleimani, which has been 
admitted to by Israeli intel-
ligence officials. In an inter-
view with the Israel Channel 
12, Tamir Hayman, a former 
Israeli intelligence chief, ac-
knowledges that the Israeli 
intelligence services informed 
the U.S. officials that the Ira-
nian Quds General had been 
planning on an extensive mil-
itary operation, in the Persian 
Gulf, against the American 
forces. Accordingly, the U.S. 
forces were on alert for possi-
ble Iranian aggression.
Contrary to what the Israe-
li officials claimed, General 
Soleimani and his associates 
flew to the neighboring coun-
try on a civilian airplane to 
carry a message about “the 
Baghdad Initiative” to reduce 
regional tensions, according 
to Adil Abdul-Mahdi, the for-
mer Iraq Prime Minister.
Therefore, it is clear that the 
Israeli regime manipulated 
the American government to 
achieve its most wanted ob-
jective and interest of taking a 
strike on Iran by removing its 
key player. Sadly, the Trump 
administration succumbed to 
Israel’s demand to make an 
unlawful killing, leaving Iran 
with no retaliatory option 
other than firing a barrage of 
rockets at Ain Al-Assad Base 
housing the American troops. 
The attack, unprecedented as 
it was, led to several wounded 
American soldiers, and, above 
all, it discredited and humiliat-
ed the American government 
in regional and global arenas.
Israel’s opposition to the U.S. 
returning to the Iran deal is 
another classic example of the 
Zionists’ attempt to turn its 
concerns with removing Iran 
sanctions into a global one. 
They Argue to the European 
and American governments 
that the deal is flawed and that 
Plan B, i.e., military option, is 
inevitable. According to U.S. 
strategic national security 
documents, it is in its best 
interest to establish peace 
and stability in West Asia and 
the Persian Gulf. So, it would 
be able to compete with its 
emerging rivals, China and 
Russia.
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Iran is currently exporting 110 
megawatts (MW) of electricity to 
Afghanistan on a daily basis, Depu-
ty Energy Minister for International 
Affairs Mohammad-Ali Farahnakian 
announced.
According to Farahnakian, Iran has 
the capacity to export 175 MW of 
electricity to the neighboring coun-
try, IRNA reported.
“Our country’s electricity network is 
now connected to the city of Herat 
in Afghanistan and electricity trans-
mission is carried out through three 
or four power transmission lines,” 
he explained.
Farahnakian noted that the two 
countries are planning to implement 
some new projects to boost their 
electricity exchange to 500-600 MW.
Connecting electricity network with 
neighboring countries with the aim 
of expanding electricity exchang-
es is one of the programs that the 
Iranian Energy Ministry has been 
pursuing seriously over the past few 
years.
Outlining the Energy Ministry’s 
major programs for the next four 
years, Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian has underlined electricity 
diplomacy and the synchronization 
of Iran’s electricity network with the 
countries in the region including 
Russia and the Persian Gulf nations 
as a major focus of his planning for 
the future.
Referring to the synchronization 
of the country’s electricity network 
with neighboring countries, Mehra-
bian had said: “It is possible to ex-
change electricity with Afghanistan, 
Turkmenistan, the Republic of Azer-
baijan, Armenia, Turkey and Iraq.”
Earlier this month, Farahnakian had 
announced that the project for syn-

chronizing the electricity networks 
of Iran and Russia through Azerbai-
jan will start in late April.
According to the official, half of the 
project’s primary studies have been 
conducted and completed and the 
executive operation of the project is 
expected to begin in late April after 
all three countries send comprehen-
sive reports to the Iranian consultant 
of the project.
“Russia and many other neighboring 
countries have winter peaks con-
sumption periods, while about 40 
percent of our electricity capacity 
is left unused in the winter and our 
power plants go through an overhaul 
in the cold season, so we can use 
this capacity to supply the electrici-
ty needed by our neighbors in win-
ter through connecting our power 
grid with those of such countries,” 
Farahnakian said regarding the ben-
efits of the synchronization project.
Back in September 2021, former En-
ergy Minister Reza Ardakanian had 
announced that a research project 
for the synchronization of the elec-
tricity networks of Iran, Azerbaijan, 
and Russia was underway by his 
ministry.
According to Ardakanian, there are 
two possible routes for the synchro-
nization of Iran and Russia’s power 
grids, one of which is through Ar-
menia and Georgia and the other is 
through Azerbaijan.
The route through Azerbaijan is 
currently more plausible and Iran is 
more inclined toward this country 
since, in a meeting with Azerbai-
jan’s Deputy Prime Minister Shahin 
Mustafayev back in February 2019, 
Ardakanian had announced that the 
two countries electricity networks 
would become synchronized.

Iran exporting 
110MW of electricity to Afghanistan

Head of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) has announced the 
finalization of a mechanism for using 
cryptocurrencies in foreign trade, 
Mehr News Agency reported.
Alireza Peyman-Pak made the an-
nouncement on his social media on 
Friday, stating that the mechanism has 
been finalized in a meeting of the In-
dustry, Mining and Trade Ministry and 
Central Bank of Iran (CBI) joint foreign 
currency working group.
The Iranian government approved 
cryptocurrency mining as an industri-
al activity in 2020, after which numer-
ous companies started mining crypto-
currency across the country thanks to 
the extremely low-cost electricity.
In January 2020, the Iranian Ministry 
of Industry, Mining, and Trade issued 
more than 1,000 licenses for crypto-
currency mining units. Iranian gov-
ernment currently allows cryptocur-
rencies such as Bitcoin to be mined 
by the mentioned units while requiring 
them to sell the cryptocurrencies to 
the CBI. These cryptocurrencies can 
be used to pay for imports, thereby re-
ducing the chances of suppliers being 
punished by the U.S. because of the 
sanctions imposed on Iran.

However, according to the Ministry 
of Industry, Mining and Trade, most 
cryptocurrency mining farms in Iran 
operate unofficially, generating cryp-
tocurrency worth $660 million a year, 
or 4-6 percent of the world’s total of 
around $11 billion.
Back in July 2021, members of the 
Iranian parliament proposed a bill 
that required the government to ban 
all cryptocurrency payments in Iran 
while encouraging the mining of other 
cryptocurrencies as a source of state 
income.
The proposed legislation called “Sup-
porting Cryptocurrency Mining and 
Regulation of Domestic Cryptocur-
rency Trade,” obliged CBI to regulate 
cryptocurrency transactions at the 
national level while calling on cryp-
to-mining farms to declare their assets 
to CBI. The legislation authorized the 
Industry Ministry to supervise crypto-
currency mining in the country.
The ministry would license, supervise 
and support companies mining inter-
national cryptocurrencies aiming at 
raising $500 million in cryptocurrency 
for the state in the next Iranian calen-
dar year (starting March 21, 2022) 
and increase this by 10 percent a year.

Mechanism for using cryptocurrencies 
in foreign trade finalized



Director-General of Money and Cred-
it Operations at Central Bank of Iran 
(CBI) has outlined the bank’s new 
programs for monitoring the activities 
of banks in order to prevent liquidity 
growth in the country, Mehr News 
Agency reported.
According to Mohammad Nadali, 
monitoring the banks’ liquidity crea-
tion, distancing banks from corporate 
governance, and controlling the capi-
tal adequacy of banks are among the 
programs seriously pursued by the 

CBI in this regard.
Nadali put the current ratio of Iranian 
banks liquidity creation at 7.9, mean-
ing that each currency unit that leaves 
the central bank grows 7.9 times 
circling in the country’s banking net-
work.
Central banks around the world use 
various tools to limit the ability of 
banks to create liquidity, and to direct 
the money generated in the banking 
network to productive activities, the 
official said.

He further referred to the tools, meth-
ods and regulations that the CBI uses 
to limit liquidity growth in the country, 
saying: “One of these tools is liquid-
ity generation coefficient; the central 
bank regulates this coefficient by con-
trolling the amount of legal deposit it 
receives from banks.”
“In order to limit the banks’ liquidity 
generation capacity, CBI obliges them 
to keep a percentage of their assets as 
legal deposits with the central bank. 
This figure is currently about 10 to 13 
percent,” Nadali explained.
Alternatively, the central bank has 
also defined a specific liquidity cover-
age index for banks, based on which 
they are obliged to hold a percentage 
of their assets in their portfolio. This 
helps prevent the banks from lending 
too much.
The central bank has also a new pro-
gram to have more effective super-
vision on banks’ activities using new 
tools and modern technologies.
“In order to have more control over 
the banks’ liquidity creation, we mon-
itor the monthly growth in their bal-
ance sheets; we increase the legal de-
posit obligations of the banks that do 
not comply with the CBI regulations,” 
he added.

As an entrepreneur, you put too much 
time and energy into your venture not 
to make massive amounts of cash. 
Bringing in money is vital for you and 
your team members, who depend on 
you for their livelihoods.
But some things are more important 
than money and ignoring them will 
make your money worthless. Here 
are the top five things that should 
take priority over the dollar in your 
day-to-day.
1. Your faith 
This isn’t religious faith, although that 
can be part of it. The faith I’m talking 
about is the faith you have in yourself, 
your dream and your business. With-
out this faith, it doesn’t matter how 
good your product or service is.
I’ve seen doubt destroy businesses 
that could have changed the world. 
It almost got me. When it feels like 
everyone you trust is out to get you, 
it’s hard to keep the faith. 
But the moment you lose faith in your 
business, think your dream is a bit 
much or believe someone else would 
do things better, you’re done. You 
might as well quit and go work for 
someone else — someone who oozes 
faith.
Prefer to do things your way? You 
have to believe in yourself and every 
aspect of your business. Sure, you’ll 
make tweaks to how you do things, but 
you’ll do it because you believe in what 
you’re doing and want to do it better.
2. Your health
As an entrepreneur, you spend more 
waking hours thinking about your busi-
ness than anyone else. If something 
goes south, it’s on your shoulders. 
This can be dangerous. It can lead you 

to think that if you’re not working on 
your business all day, every day, the 
business will fail. 
Trust your people. Let them do their 
jobs and then go do yours. Make sure 
the business is strong. Research new 
ways to make it stronger. Get feedback 
from your team and put a game plan 
in place. 
All the while, watch what you eat. 
Keep an eye on your waistline. Get to 
the gym or keep playing your favorite 
sport. A strong, sharp mind demands 
a strong, sharp body, so push it hard. 
You don’t have to be a bodybuilder. 
Just set goals, reach them, then set 
new ones. It’ll train you to do the same 
with your business. 
Not feeling the best? Be proactive and 

go to the doctor. Your business needs 
the best possible you. That means tak-
ing care of yourself so you can think 
clearly and lead your team into a future 
full of success.
3. Your family
You want to give your kids a better life 
than you had growing up. But hunting 
for another dollar when you should be 
at home could cost you your family. 
Most people wish they could spoil their 
spouse and kids, but what your family 
really wants is you. 
Being there for them might mean 
you’re up so early that half of your 
workday is done before anyone else 
wakes up. That way by the time five 
o’clock strikes, you’re already back 
home.

If you’re spending all night at the office 
when your family is waiting for you, 
it’s not because you’re a hard worker. 
It’s because you suck at time manage-
ment, productivity and setting bound-
aries. When you dial in your habits 
and become a true high performer, 
you make more money and have more 
time for your family.
4. Your experiences
You live once, then you die. There’s 
no way around it. Sitting in an office 
all day, every day makes no sense. You 
became the boss so you could live life 
to the fullest, so live it.
Be spontaneous. Take opportunities to 
travel. Meet a celebrity who happens 
to be passing through town. You can 
impress some people with your bank 

account, but memories and stories of 
life experiences enrich your life and en-
gage people in ways money can’t.
As an added bonus, life experiences do 
more than give you good stories. They 
give you good ideas. They shape the 
way you see the world. They can shake 
you up enough to have breakthroughs 
and solve a problem at work that’s 
plagued you for months. 
5. Your legacy
After you’re dead and gone, your leg-
acy is the only thing that’s going to 
stick with people. You can leave a pile 
of money to your loved ones, but it’s 
who you were while you lived that will 
impact them.
Put as much time and energy into your 
legacy as your business. If you want to 
be remembered for bringing value and 
joy to the world, you have to do more 
than stare at your bank account. 
Make people your priority. Treat them 
with kindness and compassion. Give 
generously to the charities close to 
your heart. Listen when someone 
needs to talk.
You won’t wish you’d done things dif-
ferently. You won’t fear what people 
will say about you when you’re gone. 
You’ll be content knowing you put the 
interest of others first, both in your dai-
ly life and in your business ventures. 
That is a legacy anyone would want.
Money makes it easier to take care of 
your health, legacy and family. It opens 
the door to experiences and helps you 
keep your faith alive. However, money 
can’t replace any of these things, so 
don’t look at money for your satis-
faction. Work hard to earn enormous 
amounts of cash, then use it to live a 
great life!

Permanent handi-
crafts market to open 
in Yazd

A permanent handicrafts mar-
ketplace will be launched in the 
historical texture of the UNE-
SCO-listed Yazd, central Iran, 
Yazd’s deputy tourism chief 
has said.
Opening such marketplaces 
are intended to promote hand-
icrafts, introduce people to 
handicrafts and traditional arts 
of the province and expand the 
handicraft market in the prov-
ince, Mohammadreza Dehqan 
Mehrjerdi announced on Sat-
urday.
The benefits for artisans who 
attend this market are support-
ing participation in exhibitions 
at local, national, and interna-
tional levels, creating export, 
marketing, and sale conditions 
for handicraft products, and 
assisting in attracting investors 
and advertising and promoting 
handicraft and traditional arts, 
the official added.
In July 2017, the historical 
texture of the city of Yazd was 
named a UNESCO World Her-
itage. Wedged between the 
northern Dasht-e Kavir and 
the southern Dasht-e Lut on a 
flat plain, the oasis city enjoys 
a very harmonious public-re-
ligious architecture that dates 
from different eras.
With its winding lanes, a for-
est of badgirs (wind catchers), 
mud-brick houses, atmospher-
ic alleyways, and centuries 
of history, Yazd is a delightful 
place to stay, referring to as a 
‘don’t miss’ destination by al-
most all travel associates in the 
region.
Yazd Jameh Mosque, Dow-
latabad Garden, the Yazd 
Atash Behram, also known as 
Atashkadeh-e Yazd, Towers of 
Silence, and adjacent desert 
landscape are among its tourist 
sites. 
With 14 entries, Iran ranks first 
globally for the number of cit-
ies and villages registered by 
the World Crafts Council, as 
China with seven entries, Chile 
with four, and India with three 
ones come next.
The value of Iran’s handicrafts 
exports stood at $120 million 
during the first eleven months 
of the past Iranian calendar 
year 1399 (March 20, 2020 
– February 18, 2021), Mehr 
reported. The country’s handi-
crafts exports slumped during 
the mentioned months in com-
parison to the same period last 
a year earlier due to the dam-
age the coronavirus pandemic 
has inflicted on global trade.
The Islamic Republic exported 
$427 million worth of handi-
crafts during the first eleven 
months of the calendar year 
1398. Of the figure, some $190 
million was earned via suitcase 
trade (allowed for customs-free 
and tax-free transfer) through 
20 provinces, according to 
data compiled by the Ministry 
of Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts.
Ceramics, pottery vessels, 
handwoven cloths as well as 
personal ornamentations with 
precious and semi-precious 
gemstones are traditionally 
exported to Iraq, Afghanistan, 
Germany, the U.S., the UK, and 
other countries.

Thori elected as president of Iran boxing federation
Hossein Thori has been re-elected as president 
of Iran boxing federation on Saturday for a four-
year term till 2026.
In the elections held at the Iran’s Academy Olym-
pic in Tehran, Thori secured 26 of 42 votes cast.
Ruhollah Hosseini came second with 16 votes.
Iranian boxing has improved during the past 
years.
Danial Shahbakhsh won the country’s first-ever 
medal in the World Boxing Championships in 
November.
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CBI defines 
new programs to curb liquidity growth

TSE’s main 
index drops 
%2.4 in a week

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 34,000 
points (2.4 percent) to 1.363 million in 
the past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar Ab-
bas Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, National Copper Company, 
and Barekat Pharmaceutical Group 

were the most widely followed ones.
As stated by Market Analyst Peyman 
Hadadi, the national budget bill for the 
next Iranian calendar year indicates that 
the government has a more positive 
view of the market for the upcoming 
year.
According to Hadadi, the allocation of a 
separate budget for the Capital Market 
Development and Stabilization Fund 

shows that the government is taking 
the necessary measures to provide 
stronger support for the market and to 
ensure its growth in the future.
“The allocation of a budget line for the 
Capital Market Development and Stabi-
lization Fund is considered one of the 
most important points of the [Iranian 
calendar year] 1401 budget bill,” Ha-
dadi said.

The expert also pointed to the imposi-
tion of tax on rival markets including 
the housing market as another impor-
tant and influential change in the next 
budget bill and said: “Taxation of luxury 
cars and expensive housing, along with 
taxation of bank deposits of legal enti-
ties, is also one of the important issues 
that should be appreciated about the 
budget bill.”
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By: PARISA JAMADISource: https://www.entrepreneur.com/article/339441

Iranian Energy Ministry data indi-
cates that currently 19.18 billion 
cubic meters (bcm) of water is 
stored behind the dams across Iran, 
indicating that 38 percent of the ca-
pacity of the country’s dams is full.
The total capacity of Iran’s dam 
reservoirs currently stands at 50.5 
bcm, IRNA reported.
Based on the mentioned data, from 
the beginning of the current water 
year (late September 2021) up to 
January 4, 2022, the total volume of 
water inflow to the reservoirs of the 
country’s dams stood at 10.6 bcm, 
31 percent less than the figure for 
the last year’s same period.
Compared to the figures for the pre-
vious water year, the volume of wa-
ter outflow from the country’s dams 

has also decreased by 36 percent to 
stand at 95.5 bcm.
The increase in temperature in Iran 
during summer and the decline of 
rainfalls across the country caused 
severe drought in the current year so 
that the energy ministry was forced to 
implement new programs for manag-
ing water and electricity consumption.
Out of a total of 183 currently oper-
ational dams across Iran, 52 are re-
lated to the Caspian Sea catchment 
area, 12 are based in the Urumieh 
basin, 68 dams are located in the 
Persian Gulf and the Gulf of Oman 
watersheds, 34 dams are in the 
Central Plateau, 11 dams are in Sar-
akhs catchment basin, and another 
six dams are located across the 
eastern boundary basin (Hamoun).

Water storage 
behind Iranian dams exceeds 19 bcm

The 5 Things That Matter More Than Making Money 
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در حالی که گردشگری ســامت یکی از انواع 
رو به رشــد گردشــگری در جهان محســوب 
می شود، شواهد نشان می دهد به رغم تاش های 
صورت گرفته در ســال های اخیر، گردشــگری 
سامت هنوز در کشــور ما و جهانشهر اصفهان 
جایگاه مناسبی ندارد. به گزارش ایمنا، توریسم 
درمانی یا همان گردشــگری سامت، شاخه ای 
مهم و جدید از صنعت گردشــگری اســت؛ به 
اعتقاد کارشناسان توســعه همه جانبه صنعت 
پردرآمد و اشــتغال زای گردشــگری سامت 
نیازمند برنامه ریزی علمی و تأمین زیرساخت ها 
در بخش های ذی ربط است، صنعت گردشگری 
سامت در اصفهان در حالی به جایگاه واقعی و 
مطلوب خود در ســطح ملی نرسیده که همواره 

درگیر نبود زیرساخت های مناسب است.
عاوه بر ظرفیت های تاریخی و طبیعی، این استان 
و به صورت مشخص شهر اصفهان به دلیل وجود 
مراکز درمانی متعدد در زمینه قلب، چشم پزشکی، 
باروری و ناباروری، دیالیــز، ارتوپدی از قابلیت 
توسعه صنعت گردشگری پزشــکی برخوردار 
است، در این راستا فعاالن بخش خصوصی صنعت 
گردشگری برنامه ریزی خوبی در نظر گرفته بودند 
که با شــیوع ویروس کرونا تداخل پیدا کرد و در 
واقع می توان گفت که کرونــا زخمی عمیق بر 

گردشگری نوپای سامت وارد کرد.
در این راستا مدیریت شهری اصفهان نیز با توجه 
به تأثیر گردشگری ســامت در توسعه پایدار 

شهری بر این موضوع تاکید ویژه ای دارد.

  حمایــت از ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری سالمت

فرزانه کاهدوزان، عضو هیأت رئیســه شورای 
اسامی شــهر اصفهان در این باره با بیان اینکه 
گردشــگر ســامت در بخش هــای فرهنگی، 
اقتصادی و سامت تأثیرگذار است، به خبرنگار 
ایمنا می گوید: گردشگری سامت با برنامه ریزی 
صحیح می تواند بازگشت ســرمایه ها و روایتی 

جدید از اصفهان را به همراه داشته باشد.
وی تصریح می کند: گردشگری سامت در واقع 
سفر افراد به کشورهای دیگر به منظور دریافت 
خدمات سامت است که اغلب با گذراندن اوقات 

فراغت همراه می شود.
عضو هیأت رئیسه شورای اسامی شهر اصفهان 
با بیان اینکه امروزه اســتان اصفهان دارای یکی 
از معتبرترین مراکز پزشــکی در سطح کشور و 
حتی منطقه خاورمیانه است، می افزاید: با توجه 
به وجود مراکز درمانی شــاخص استان اصفهان 
شامل بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی 
کاظم )ع(، مرکز تخصصــی قلب چمران، مرکز 
آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین )ع(، 
کلینیک های باروری و ناباروری، دیالیز، ارتوپدی 
و سایر مراکز درمان تخصصی، شرایط مطلوبی در 
اصفهان وجود دارد که می تواند بیماران داخلی 
و خارجی زیادی را برای درمان به این جهانشهر 
بکشــاند. وی ادامه می دهد: وجود متخصصان 
مجرب به همراه زیرساخت های خوب در زمینه 
تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی شهر اصفهان، 
ظرفیت ویژه ای در حوزه گردشــگری سامت 

داخلی و بین المللی، ایجاد کرده است.
کاهدوزان با تاکید بر لزوم حمایت از ســرمایه 
گذاری در حوزه گردشــگری ســامت، ادامه 
می دهد: در ســال های اخیر متأسفانه بسیاری 
از ظرفیت های گردشگری اصفهان با استفاده 

مانده بود، اما در صدد هستیم همزمان با توسعه 
گردشگری فرهنگی، سایر گونه های گردشگری 
از جمله گردشــگری ســامت نیز در اصفهان 

گسترش یابد.
وی تصریح می کند: در کشور با ضعف مدیریت 
در حوزه گردشگری سامت روبرو هستیم و باید 
در این زمینه، بین دستگاه های متولی هم افزایی 
اتفاق افتاده و نیز داده های بــه روز تهیه و مورد 
پایش مســتمر قرار گیرد همچنین ابعاد آن در 

مقایسه با کشورهای رقیب بررسی شود.
عضو هیأت رئیسه شورای اسامی شهر اصفهان 
اظهار می کنــد: در حال حاضر افــراد زیادی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیمارستان های 
مجهز اصفهان درمان می شــوند، اما این فرایند 
بیشتر حالت سنتی دارد در حالی که باید فرآیند 
سنتی جذب گردشگر سامت را کنار گذاشته و به 

دنبال توسعه گردشگری سامت باشیم.
وی با بیان اینکه با مهار کرونا، اصفهان می تواند به 
عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری سامت 
در کشور مطرح شــود، اظهار امیدواری کرد: با 
تسریع روند واکسیناسیون و کنترل پاندمی کرونا 
بتوانیم گردشگران خارجی را برای درمان به این 
جهانشهر دعوت کنیم. کاهدوزان تاکید می کند: 
با توجه به مشکات زیست محیطی که گریبانگیر 
شهر اصفهان شده، باید از هرگونه توسعه صنعتی 
شهر جلوگیری کرده و رونق و پیشرفت اصفهان را 
با توسعه وجوه مختلف گردشگری و توسعه صنایع 

پاک دنبال کرد.

  مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری 
سالمت نداریم

احسان خیام باشــی، یک دکترای برنامه ریزی 
شــهری در این باره به خبرنگار ایمنا، می گوید: 
با نگاهی به تاریــخ زندگی بشــر می بینیم که 
گردشگری سامت قدمت زیادی دارد و در زمان 
یونان و روم باســتان مورد توجه بوده و سپس به 
کشورهای دیگر سرایت کرده است؛ در آن دوران 
گردشگری ســامت به معنای فراغت روحی و 
درمان گرفتن از طبیعت و چشمه های آبگرم بوده 
که برای درمان و تجدید قــوای روحی و آرامش 

افراد استفاده می شده است.
وی تصریح می کند: در کشــور ما گردشــگری 
سامت در حوزه درمان سنتی سابقه طوالنی دارد 
که از شواهد مشهود و قابل استناد آن، طبابت های 
»بوعلی سینا« دانشمند ایرانی است که در منابع 
خود مناطق درمانی و گردشــگری ســامت را 
به سه بخش از جمله آسایشــگاه های معنوی، 
چشمه های درمانی و آب های گرم تقسیم کرده 
است و در کتاب های خود به خواص درمانی آنها 

پرداخته است.
این دکترای برنامه ریزی شهری می افزاید: در طول 
تاریخ، پس از آب گرم و آب های معدنی، موضوع 
وسعت گرفته و به استفاده از همه عناصر طبیعی 

برای تحقق سامت رسیده است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد با توجه به افزایش 
آلودگی هوا، گردشگری هوای سالم است، اظهار 
می کند: مسافرت بیماران به منظور دریافت انواع 
خدمات درمانی، جدیدترین نوع گردشــگری 

سامت است.
خیام باشی با اشاره به جایگاه و اهمیت گردشگری 
ســامت، می گوید: در حال حاضر گردشگری 
سامت، صنعت سوم جهان است به طوری که 
صنعت توریســم درمانی باالتر از صنایع نفت و 
طا قرار گرفته و بخش عمده درآمد کشورهایی 

همچون اسپانیا از این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت توریســم درمانی 
بســیار کم هزینه و پردرآمد اســت، می افزاید: 
حتی کشورهای اروپایی و امریکایی از محل این 
گردشــگری از ظرفیت های موجود و رسانه ای 
و تبلیغاتی خــود به خوبی اســتفاده کرده و هر 
ســاله بین ۴۰ تا ۵۰ میلیــارد دالر درآمد ارزی 
از این صنعت دارند که جا دارد کشــور ما نیز در 
این حوزه بیشــتر ورود پیدا کنــد. این دکترای 
برنامه ریزی شــهری خاطرنشــان می کند: نوع 
دیگر گردشگری مطرح دنیا، گردشگری طبیعت 
درمانی همچون آبگــرم درمانی، دریاچه نمک، 
ماساژ طبی، حمام گیاهی و آفتاب درمانی زیر نظر 

پزشک و کلینیکال است.
وی با تاکید بــر اینکه ایران از نظــر جاذبه های 
گردشگری طبیعی جز ۱۰ کشــور برتر دنیا به 

شــمار می رود که به لحاظ پزشــکی نیز دارای 
پیشینه بسیار طوالنی و بســیار پیشرفته بوده 
اســت، می گوید: امکانات، کادر درمان و هزینه 
پایین سه اصل در گردشگری پزشکی ایران است 
و حرف برای گفتــن دارد، اما در عمل می بینیم 
که عدد و رقــم قابل توجه و قابل اســتنادی در 
حوزه گردشگری سامت در دنیا نداریم، زیرا در 
حوزه تبلیغات متولی واحد و مشخص نداریم و 
برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی در این باره 

انجام نشده است.
خیام باشی با بیان اینکه اشکال دیگر نبود مدیریت 
یکپارچه در حوزه گردشگری سامت است که 
بخشی به وزارت بهداشــت، بخش خصوصی، 
میراث فرهنگی، هتل و ترانزیــت باز می گردد، 
می افزاید: در این راستا نیاز به طرح و سندی داریم 
که نقشــه جامعی از ظرفیت های نقاط مختلف 
کشور را ارائه و سپس بر اساس آن سیاست گذاری 
و برنامه ریزی چند ســاله داشــته باشیم، البته 
تجارب سایر کشورها را نیز باید مورد بررسی قرار 
گیرد. وی ادامه می دهد: ازدیگر ضعف ها، فعال 
نبودن آژانس های بخش خصوصی برای جذب 
گردشگران سامت است، در حالی که می توانند 
تحت پروتکل های مشخص سازماندهی شوند، 
البته سیاست های خارجی کشورمان در جذب 

گردشگر سامت خارجی بسیار مؤثر است.
این دکتــرای برنامه ریزی شــهری چهار اصل 
زیربنای گردشــگری ســامت را در توانمندی 
پزشکی، تکنولوژی روز، استانداردهای جهانی، 
مباحث اقتصادی و هزینه های درمانی و مقررات 
داخلی دانسته و تصریح می کند: نباید فراموش 
کنیم که گردشگری سامت صرفاً مباحث درمانی 
و اقتصادی نیســت بلکه ورود این گردشگران، 
موقعیت کشــور به لحــاظ علمی، سیاســی و 

منطقه ای را تقویت می کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به »تبلیغات منسجم و 
مؤثر در عرصه بین المللی« در زمینه توانمندی ها 
و امکانات و شــرایط گردشگری سامت کشور، 
تصریح می کنــد: توجه به »توریســم درمانی 
داخلی« با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور 
برای تقویت گردشگری ســامت در کانشهر 
اصفهان و قابلیت باالی »اشــتغال زایی« در این 
زمینه با توجه به تنوع خدمات پشتیبانی در فرآیند 
گردشگری ســامت از دیگر موارد حائز اهمیت 
است. خیام باشی با اشاره به ظرفیت های بالقوه 
گردشگری سامت در اصفهان، اظهار می کند: 
وجود شهرک سامت، مرکز باروری و ناباروری، 
بیمارستان قلب چمران، بیمارستان تخصصی 
کودکان امام حسین )ع( و بانک خون بند ناف و 
درمان بسیاری از بیماران صعب العاج با استفاده 
از سلول های بنیادی از جمله این ظرفیت ها است؛ 
البته باید به استانداردهای دنیا از جمله استاندارد 

IPD توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در موضوع گردشگری سامت 
موضوع مهم وجود شرایط محیطی مناسب است، 
می گوید: داشتن محیطی سالم در شهری که به 
عنوان مقصد گردشگری سامت تعریف می شود، 
بسیار حائز اهمیت است، نمی توانیم از یک سو 
شهری با شرایط نامناسب به لحاظ آلودگی هوا 
و محیط زیستی داشته باشیم و از سوی دیگر در 
انتظار توسعه گردشگری سامت باشیم؛ البته 
علیرغم تمام مشکات با کیفیت خوب خدمات 
و هزینه های پایین درمانی می تــوان در زمینه 

گردشگری سامت بسیار قوی تر فعالیت کنیم.

06
ادامه از صفحه یک:

... مهدی صرامی معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز برکات همکاری بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران با این شرکت را 
بسیار مشــهود توصیف کرد. همچنین جهانگیر زنگنه مدیرهماهنگی 
و توسعه سرمایه های انســانی شــرکت پاالیش نفت اصفهان تجمیع 
پیمانکاران، ارائــه حقوق و همچنین وام به کارکنــان را نتایج مطلوب 

همکاری دوطرف دانست. 

ســیف اللهی عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز طی 
سخنانی در این نشست صمیمی، ضمن معرفی و تشریح سبد محصوالت 
و نقش این بانک در معیشت مردم بیان داشت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با در اختیار داشتن کارکنانی متعهد و متخصص خود را به عنوان 
الگو در سیستم بانکی کشور مطرح کرده اســت و با ترویج سنت الهی 
قرض الحسنه سعی در توانمندسازی و رفع مایحتاج ضروری هموطنان 
نیازمند دارد. وی افزود: ارائه تسهیات قرض الحسنه، سهم بسزایی در 

بهبود معیشت اقشار نیازمند جامعه و اشــتغالزایی کشور دارد و در این 
راستا بسیار خرسندیم عملکردمان، رضایت مدیریت و کارکنان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را به همراه داشته است.  در پایان نشست بر تقویت 
همکاری های فی مابین میان بانک قرض الحســنه مهر ایران و شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تأکید شد. شایان ذکر است، در این نشست توکلی 
قائم مقام مدیرعامل، قاسمیان مشاور مدیرعامل و مدیر اداره کل روابط 

عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز حضور داشتند.

مدیران بانک قرض الحسنه مهرایران با مدیرعامل 
ومعاونین شرکت پاالیش نفت اصفهان دیدار کردند:

بررسی راه کارهای 
تقویت همکاری های 

دوجانبه

اســتاندار اصفهــان گفــت: 
و  تهدیدهــا  شناســایی 
برنامه ریــزی در زمینه پدافند 
غیرعامل باید در دســتور کار 
ویژه همه دستگاه های اجرایی 

استان قرار گیرد.
سیدرضا مرتضوی، در جلسه 
شورای پدافند غیرعامل استان 
در سالن اجتماعات استانداری 
افزود: الزم است نگاه ویژه ای به 
موضوع پدافند غیرعامل بویژه 
با توجه به شرایط و ویژگی های 
خاص استان اصفهان صورت 

گیرد.
وی با تاکید بــر لزوم پیگیری 
ُمســتمر پدافنــد غیرعامل 
اصفهان در سیاستگذاری های 
ملی ظهار داشت: این استان در 
سال های اخیر با چالش هایی 
مانند کمبود منابع آبی، تنش 
آبی در برخی شهرســتان ها، 
آلودگی هوا، کاهش بارندگی، 
تغییرات اقلیمی و فرونشست 
زمین مواجه شده که الزم است 
بخشی از این مسائل در تهران 

رسیدگی شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه 
امروزه کشــورمان در شرایط 
خاصی قرار دارد، اظهار داشت: 
توجه به انسجام و وحدت ملی 
در سیاستگذاری ها در شرایط 
جاری ضروریست در غیر این 
صورت، این مسائل بهانه ای در 

دست دشمن خواهد شد.
مرتضوی بــا تاکید بــر لزوم 
پیاده سازی برنامه های پدافند 
غیرعامل در ســطح استانی و 
ملی تصریح کرد: هدف اصلی 
ما حفظ آرامش و امنیت مردم 
استان و کشورمان است و همه 
مســووالن باید در این مسیر 

بکوشند.
معــاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان 
نیز در ایــن نشســت گفت: 
قرارگاه های پدافند غیرعامل 
در سال های گذشته در استان 
ایجاد شــده بود که هر کدام 
ویژگی های خــاص خود را به 

همراه دارند.
محمدرضا جان نثاری با اشاره 
بــه پدافندهای شــیمیایی و 
زیســتی افــزود: بــا توجه به 
اســتقرار صنایع شــیمیایی 
ُمتعدد در اســتان این بخش 
نیازمند توجه ویژه است و در 
زمینه پدافند زیســتی نیز با 
مســائل بســیاری از جملــه 
آلودگی هوا و اســتقرار صنایع 

آالینده مواجهیم.
معــاون اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به پدافند کالبدی و 
چالش هایی مانند فرونشست 
زمین در اصفهان تصریح کرد: 
اصفهــان از نقاط بــا اهمیت 
کشــور در زمینه پدافندهای 
پرتُوی و فضای مجازی اســت 
و از ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور نیز درخواســت داریم 
که برای استفاده هرچه بهتر از 
این ظرفیت ها، ما را یاری کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز در این جلســه با 
اشــاره به اینکه این اســتان 
نخستین اورژانس رفع آلودگی 
هسته ای در کشــور را ایجاد 
کرد، گفت: این کار با استفاده 
از توان و تخصص داخلی انجام 

شد.
شاهین شــیرانی افزود: برای 
اجرای بســیاری از طرح های 
پدافنــد غیرعامل بــه بودجه 
کافی نیاز داریم که امید است 
این موضوع بصورت ُمجزا و بر 
اساس اولویت ها در نظر گرفته 

شود. 

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان در جلسه 
شورای پدافند غیرعامل استان:

توجه ویژه دستگاه های 
اجرایی اصفهان به پدافند 

غیرعامل ضروریست

شهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلسات هفتگی خود در مناطق 
شهرداری با حضور در منطقه شــش از نزدیک در جریان مشکات، 

ویژگی ها و چالش های این منطقه قرار گرفت.
علی قاسم زاده در این جلسه با اشاره به ویژگی ها و چالش های منطقه 
شش شهرداری اظهار کرد: منطقه شــش در جنوب شهر اصفهان به 
دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود، بوســتان های شــهری و وجود 
مراکز فرهنگی-مذهبی همچون گلستان شهدا با ترافیک سنگینی 

روبرو است.
وی افزود: در این راستا باید تمهیدات الزم برای برون رفت از مشکات 

ترافیکی این منطقه اندیشیده شود.
شهردار اصفهان به برخی آســیب های اجتماعی این منطقه اشاره و 
تصریح کرد: منطقه شش شهرداری به عنوان یک منطقه مرفه شناخته 
شده است، اما در دل این منطقه لکه های محرومی وجود دارد که باید 

بازآفرینی و اصاح شود تا به نتایج خوبی برسیم.
قاسم زاده اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اندیشیده شده برای نوسازی 
بافت فرســوده بتوانیم در ادامه راه، این منطقه را به شــرایط ایده آل 

برسانیم.

  اجرای ۹۷ پروژه در منطقه 6 اصفهان
حمیدرضا فرهنگ، مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: حریم این منطقه پنج هزار و ۴۵۲ هکتار و محدوده 
قانونی آن یک هزار و ۲۵۵ هکتار اســت؛ همچنین مساحت منطقه 
شش شهرداری اصفهان شش هزار و ۷۰۷ هکتار و جمعیت آن ۱۱۲ 
هزار و ۴۱۶ نفر اســت که ۱۶ درصد آن کودک و نوجوان، ۷۵ درصد 

جوان و میانسال و ۹ درصد آن سالمند هستند.
وی با بیان اینکه این منطقه شش درصد از جمعیت شهر اصفهان را 
تشکیل داده اســت، تصریح کرد: ۷۶ درصد از شاغان این منطقه را 
مردان تشکیل داده اند و نرخ با ســوادی منطقه شش رتبه یک را در 
بین دیگر مناطق به خود اختصاص داده اســت. هزار جریب، همت 
آباد، آبشــار، کوی امام، فیض، سعادت آباد، مســجد مصلی، باغ نگار 
و آئینه خانه، تخت فوالد، شــهید کشوری، محدوده سپاه پاسداران و 
هوانیروز، ردان، دنارت، محدوده راه آهن و سیتی ســنتر و فیزادان از 

محله های این منطقه به شمار می رود.
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان ادامه داد: ۸۸ مسجد، یک 
امامزاده، شش مرکز فرهنگی و فرهنگسرا، یک کانون پرورشی و فکری 
کودکان و نوجوان، دو کانون فرهنگی مذهبی، ۱۴ سالن ورزشی، پنج 
استخر، ۹ زمین رو باز، دو زورخانه، ۱۲ ایســتگاه ورزشی فعال، ۶۰ 
مجموعه حرکت درمانی، سه مرکز هنری و سینمایی، یک باغ بانوان، 
۳۷ پارک کودک، یک پارک ترافیک، ۵۴ آبنما، یک کانتری، ۹ پارک 
شــهری، ۱۴ پارک محلی و ۱۲ پارک همســایگی در منطقه شش 

شهرداری اصفهان وجود دارد.
فرهنگ با بیان اینکه گلستان شهدا پتانسیل خوبی را در منطقه ایجاد 
کرده است، خاطرنشان کرد: بوستان پردیس هنر اصفهان با بزرگ ترین 
سالن آمفی تئاتر ایران و ظرفیت سه هزار و ۳۰۰ تماشاگر از مهم ترین 
زیرساخت های فرهنگی و هنری شهر اصفهان محسوب می شود؛ مرکز 
همایش های بین المللی نیز یکی دیگر از ظرفیت های موجود در این 

منطقه است که در کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه سرانه فضای ســبز منطقه ۴۰.۴ متر مربع برای هر 
شهروند اســت اضافه کرد: مجموعه فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
با مســاحت ۷۵ هکتار یکی از بهترین آرامگاه های تشیع با ظرفیت 
معماری بی نظیر اســت که بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مشاهیر بزرگ 
ایران در این آرامگاه به خاک سپرده شده اند. منطقه شش با ۱۳۳.۴ 
کیلومتر معبر شهری رتبه نخست را در بین مناطق ۱۵ گانه به خود 

اختصاص داده است.
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با بیان اینکه هزار جریب پر 
جمعیت ترین و فیزادان کم جمعیت ترین محات این منطقه هستند 
افزود: تا پایان آذرماه ســال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۳ پروانه در این منطقه 
صادر شده و در شــش ماه اول ســال ۱۴۰۰ حدود پنج پروانه برای 

بافت ها فرسوده بوده است.
فرهنگ اظهار کرد: کم آبی، وجود بافت فرســوده و بــاال بودن عمر 
متوسط واحد مسکونی، ترافیک ســنگین و کمبود پارکینگ، وجود 
اراضی نظامی، طوالنی شــدن پروژه های آزادسازی و منظر نازیبای 
ورودی شــهر از جمله مشــکات موجود در ســطح منطقه شــش 
شهرداری اصفهان اســت؛ همچنین ۹۷ پروژه در این منطقه وجود 
دارد که از ۶۸ پروژه منطقه ای، ۱۵ پروژه مهم منطقه ای و ۱۴ پروژه 

شاخص تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه ســال ۱۴۰۰ منطقه هزار میلیارد تومان 
بوده و برای ســال آینده نیز هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه برای 
منطقه در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: احداث سالن گلستان 
شهدا، پارک پردیس هنر، پارک ســوار صفه، پل شهید روح االمین، 
پارکینگ روباز گلســتان شــهدا و احداث بوستان ســایه و شهید 
روح االمین در شهرک شهید کشوری از جمله پروژه های بهره برداری 
شده در سطح منطقه است؛ همچنین پروژه های مرکز همایش های 
بین المللی، تعریض و زیباســازی پل فردوسی، تصفیه خانه تکمیلی 
پســاب جنوب، پارکینگ روباز لســان االرض، مجموعه فرهنگی و 
 ورزشی شهید کشوری، تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک کشوری و

 تعریض خیابان خلیلی شرقی از جمله پروژه های در حال اجرا منطقه 
است.

مدیریت شهری

 شهردار اصفهان در بازدید و جلسه هفتگی در منطقه شش:

آسیب های اجتماعی منطقه مرفه نشین 
اصفهان رسیدگی می شود

اقتصاد استان

گرشگری سالمت؛ گزینه طالیی برای اصفهان در پساکروناست

 یک فرصت
 ناب و مغتنم اقتصـادی

سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با همکاری 
واحد خدمات بــه اعضا، امور تشــکل ها و دفاتر منطقه ای 
رویداد انتقال تکنولــوژی هیئت علمی فنــاور با موضوع 
»توسعه کسب و کارها با ورود به فضای دیجیتال« را برگزار 

کردند.
 در ابتدای این رویداد حمید منتظرالقائم، سرپرست سرای 
نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه به ارائه توضیحاتی 
درخصوص طرح های سرای نوآوری و نحوه ارائه خدمت به 

اعضاء پارلمان بخش خصوصی اصفهان پرداخت.
در ادامه سیدمحمدرضا میراحمدی، رئیس دپارتمان تولید 
محتوا درفضای دیجیتال ســرای نوآوری اتــاق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به ســرعت تغییرفضای کســب و کارها 
گفت: شــروع انقاب دیجیتال حدود ۵۰ سال پیش بوده 
اســت و پس از آن فضای وب توسعه یافت. در سال ۲۰۰۰ 
نیز فضاهای اجتماعی ایجاد شدند و اکنون در قلب انقاب 
دیجیتال قرارداریم و عدم تطابق با این انقاب مشــکات 

زیادی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد خواهد کرد.
وی هدف از ایجاد دپارتمان تولید محتوا درفضای دیجیتال 
را کمک به فعاالن اقتصادی برای تولیــد محتوا درفضای 
دیجیتال و آشنایی با تکنیک های این فضا عنوان و تصریح 
کرد: تولیدمحتوا، وب سایت ها، عکاسی صنعتی، برندسازی 

دیجیتال، تبلیغات، ویدئو مارکتینگ، ســئو و ... از جمله 
خدمات قابل ارائه در این دپارتمان هستند.

میراحمدی با بیــان اینکه برای ورود بــه فضای دیجیتال 
رسانه های مختلفی در دسترس است، فضای وب، استفاده 
از ایمیل، رســانه های اجتماعی و موبایــل را از جمله این 

رسانه ها معرفی کرد.
رئیس دپارتمان تولید محتوا درفضای دیجیتال چهار گزینه 
برای ورود به فضای وب را وب سایت های رسمی شرکت ها 
و وب سایت های فروشگاهی، وباگ و استفاده از پتانسیل 
تبلیغات در فضای وب معرفی کرد و بــه ارائه توضیحاتی 

درخصوص منافع و محدودیت های هریک پرداخت.
میراحمدی بر انتخاب دقیق ابزار مناســب هر کسب و کار 
تاکید کرد و گفت: وب سایت رسمی برای اعتبار بخشی به 

کسب و کارها و بیزینس های B۲B بسیار توصیه شده ولی 
برای کسب و کارهای کوچک علیرغم تحمیل هزینه های 
زیاد بازدهی الزم را نخواهد داشــت. وی وب ســایت های 
فروشگاهی را مناسب کسب و کارهایی که تمایل به توسعه 
کانال های فروش خود دارند دانست و تصریح کرد: فعالیت 
در وباگ ها ســریع ترین و موثرترین راه حضور در فضای 

وب می باشد.
رئیس دپارتمــان تولید محتوا درفضای دیجیتال ســرای 
نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایمیل ها علیرغم هزینه 
پایین نسبت به سایر کسب و کارها، از دقت زیادی برخوردار 
نیستند، افزود: ایمیل برای ارائه خدمات تخصصی و کسب و 

کارهای B۲B مؤثر است.
میراحمدی لینکدین را برای کسب و کارهای B۲B توصیه 
کرد و افزود: پادکست ها یا رادیوهای اینترنتی نیز به سرعت 
در حال محبوب شدن هســتند و در برند سازی شخصی و 

کسب و کارهای آموزشی بسیار مؤثر است.
وی در ادامه درباره نحوه تولید محتوا در فضای دیجیتال و 

رسانه های اجتماعی توضیحاتی ارائه داد.
همچنین در پایان این نشست به سؤاالت فعاالن اقتصادی 
در قالب میزهای تخصصی دپارتمان های ســرای نوآوری 

پاسخ داده شد.

در یازدهمین رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور تشریح شد

نحوه توسعه کسب و کارها از طریق ورود به فضای دیجیتال



برایان چسکی، بنیان گذار و مدیرعامل پلتفرم محبوب ایربی ان بی 
که در زمینه اجاره مکان های اقامتی فعال است، با یک نظرسنجی 
توییتری از دنبال کنندگان خود خواســت ایده های نوآورانه ای 
برای خدمات جدید این شرکت در سال جاری ارائه کنند. چسکی 
پس از دریافت بیش از ۴, ۰۰۰ پیشــنهاد متوجه شد که قابلیت 
پرداخت بــا ارزهای دیجیتال اصلی ترین خواســته کاربران این 
پلتفرم است. به گزارش کریپتو گلوب، پس از استقبال کاربران از 
این نظرسنجی، چسکی خاطرنشان کرد که پیشنهاد پرداخت با 
ارزهای دیجیتال با ثبت بیشترین درخواست از سمت کاربران در 
رده اول قرار گرفته و پس از آن پیشنهادهای دیگری چون نمایش 
قیمت ها به طور واضــح، برنامه وفاداری مهمان، به روزرســانی 
مســتمر هزینه های نظافت و خدمات بهتر به مشتریان پیگیری 

خواهند شد.
مدیرعامل ایربی ان بی در ادامه افزود که مدیران این شرکت از قبل 
روی برخی از این پیشــنهادها کار کرده اند و اکنون به سایر آنها 
نیز توجه خواهند داشت. چسکی در رابطه با پرداخت با ارزهای 
دیجیتال گفت که این گزینه، شــامل ایده های متنوعی درباره 
توکن های مختلف است. ایربی ان بی از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳۶ 
میلیارد دالر پردازش مالی مرتبط با پرداخت داشته است. شایان 
ذکر است که چسکی در سپتامبر )شــهریور( سال گذشته و در 
مصاحبه با فاکس بیزینس )Fox Business(، فاش کرد که کاربران 
این پلتفرم چندین سال است تقاضای پذیرش ارزهای دیجیتال را 
دارند. او در آن زمان به این نکته اشاره کرد که برایان آرمسترانگ 
 )Coinbase( مدیرعامل صرافی کوین بیس ،)Brian Armstrong(

پیش تر در این شرکت مشغول به فعالیت بوده است.
 ،)IPO( ایربی ان بی در ســال ۲۰۲۰ بــا یک عرضه اولیه ســهام
عمومی شد و در آن زمان اعالم کرد که موفقیت آینده این شرکت 
در گرو پذیرش فناوری های جدیدی چــون ارزهای دیجیتال و 
فناوری زیربنایی آنها یعنی بالک چین هاســت. در سال ۲۰۱۶ 
نیز این پلتفرم با خریــداری چنج تیــپ )ChangeTip( که در 
حوزه پرداخت انعام با ارزهای دیجیتال فعالیت می کرد، موجی 
از انتظارات فعاالن ارزهای دیجیتال را برانگیخت؛ اما اندکی بعد 
مشخص شد که این شرکت فعاًل قصد ندارد از بیت کوین به عنوان 
روشی برای پرداخت استفاده کند. الزم به ذکر است که چندین 
رقیب ایربی ان بی از جمله دی تراول )Dtravel(، پرداخت های ارز 

دیجیتال را می پذیرند.

ISFAHAN
NEWS

07
دوشنبه 20 دی 1400  | شمـاره 966

اقتصاد نوین

بنیان گذار و مدیرعامل پلتفرم محبوب 
ایربی ان بی خبر داد:

پذیرش ارزدیجیتال 
ازسوی یک حوزه 

گردشگری

رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 
۵۵۰ هزار خودرو لوکــس خبر داد و 
گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات بدهند و برای دریافت این 
مالیات به مالکان آنها پیامک می دهیم 
که پرداخت کنند. داوود منظور در یک 
برنامه تلویزیونی با اشــاره به دریافت 
مالیات از خــودرو و خانه های لوکس 
اظهارکرد: افرادی که ارزش خودروی 
آنها باالی یک میلیارد تومان اســت، 
بر اساس جدولی نســبت به مازاد یک 
میلیارد باید مالیات بدهند؛ با تعاملی که 
با پلیس راهور داشتیم، اطالعات ۱۷.۵ 
میلیون خودروی ســواری و دوکابین 
دریافت شــد. آیین نامــه این مالیات 
کمتر از ۲۰ روز پیش ابالغ شده است 
و در همین مدت اقدامات خوبی صورت 

گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: طبق 
محاسبات انجام شده ۵۵۰ هزار خودرو 
مشمول مالیات شــدند، جمع مالیات 
محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان 
است. برای دریافت این مالیات به مالکان 
آنها پیامک می دهیم که پرداخت کنند 
و اگر پرداخت نکننــد، در زمان نقل و 
انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی 

را پرداخت کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

۵۶00 میلیارد تومان مالیات در 
انتظار ۵۵0 هزارخودروی لوکس

مالیات
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 رئیس کمیســیون اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: برای تأمین درآمد توســعه شــهر از 
جمله مترو، رســیدگی به مباحث عمرانی 
محالت، طرح تفصیلی، ایجاد معابر جدید و 
توسعه فضای سبز باید به درآمد شهروندان 
نگاه کرد تا بتوان اعداد مندرج در بودجه را 

پیش بینی کرد.
عباس حاج رســولی ها در یک برنامه زنده 
رادیویی با بیان اینکه بودجه دوره ششــم 
طبق برنامه ۲۰ ســاله ای که در دوره اول 
تهیــه و در آن برآورد هزینه هــای جاری، 
خدماتی و فرایند توسعه شهر تاکید شده، 
تدوین می شود، اظهار کرد: تفاوت هزینه ها 
مربوط به تورم اســت و پیش بینی افزایش 
۲۰ درصدی هزینه ها را برای ســال آینده 
داریم، ساالنه دو هزار میلیارد تومان هزینه 
خدماتی مانند نظافت شــهر و حفظ فضای 
سبز می شود که با توجه به جمعیت اصفهان 
سرانه هر شهروند حدود یک میلیون تومان 
است. وی افزود: برای تأمین درآمد توسعه 
شهر از جمله مترو، رســیدگی به مباحث 
عمرانی محالت، طرح تفصیلی و ایجاد معابر 
جدید و توسعه فضای ســبز باید به درآمد 
شهروندان نگاه کرد تا بتوان اعداد مندرج در 

بودجه را پیش بینی کرد.
رئیس کمیســیون اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اســالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: عوارض نوســازی یکی از منابع 
درآمد پایدار است که مردم ساالنه پرداخت 
می کنند، البته اعتبارات نوسازی به تنهایی 
کفایــت نمی کند و بخش هــای مالیات بر 
ارزش افزوده، پروژه های مشارکتی و عوارض 

تراکم ساختمانی که در قالب طرح تفصیلی 
است، به کسب درآمد پایدار کمک می کند.

وی با بیان اینکه اصفهان تنها کالنشــهری 
اســت که از دو طبقــه عــوارض دریافت 
نمی کنــد و فقط از طبقه ســوم تا ششــم 
عوارض تراکم طبق فرمــول طرح تفصیل 
دریافت می شــود تا در جهت توسعه شهر 
استفاده شود، افزود: شهردار برای تدوین و 
ارسال بودجه ۱۴۰۱ با همکاری مناطق ۱۵ 
گانه نیازها و اعتبارات را بررسی و سپس به 
ستاد مرکزی ارسال می کند تا درآمدهای 
شــهر پیش بینی و نهایتاً بودجه هر منطقه 

مشخص شود.
حاج رسولی ها با بیان اینکه بودجه بیشتری 
به مناطق کــم برخــوردار اختصاص داده 
می شود، تاکید کرد: رســیدگی به مناطق 
محروم یکی از شعارهای محوری این دوره از 
شورا است. در دوره های قبل زیرساخت ها 
و ســاختار این مناطق پیش بینی و سعی 
شده با جداسازی مناطق محروم از مناطق 

برخوردار شهرداری مســتقلی ایجاد شود 
به طور مثال شــهرداری منطقه ۱۴ از دل 

منطقه هفت مجزا شد.
وی با بیان اینکه قرار است دولت ۵۰ درصد 
بودجه مترو را در قالب اوراق مشارکتی در 
اختیار قرار دهد، افــزود: مترو هزینه های 
باالیی دارد اما با توجه به آلودگی هوا، هرچه 
سریع تر باید خط دو مترو راه اندازی شود تا 
مردم با دسترسی آسان تر به قطار شهری، 

در شهر تردد کنند.
رئیس کمیســیون اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اســالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه گردشــگری به صدور هویت 
تاریخــی و فرهنگــی اصفهــان بــه دنیا 
کمک می کند و همیشــه به دنبال توسعه 
گردشــگری بوده ایم چرا که اصفهان یکی 
از ۱۰ شهر تاریخی دنیا محسوب می شود، 
ادامه داد: یکی از زیرســاخت های توسعه 
گردشگری ساخت هتل اســت بنابراین با 
تصویب شورا پروانه ساخت هتل ها رایگان 

شده تا در کنار میزبانی از گردشگران رونق 
کسب وکار و افزایش اشــتغال را نیز شاهد 
باشــیم؛ همچنین هزینه هایی که در هتل 
می شــود به طور غیر مســتقیم برای شهر 

درآمدزایی دارد.
وی با تاکید بر لزوم توســعه روابط اصفهان 
بــا شــهرهای خواهرخوانده بــرای رونق 
گردشگری، افزود: در دوران پساکرونا باید 
رونق به شــهر باز گردد که یکی از راه های 
آن اجرای پروژه های مشــارکتی با بخش 
خصوصی و شــهروندان اصفهانی خارج از 
کشــور اســت؛ از این طریق گفته شهردار 
اصفهــان مبنی بــر اینکه " با طــرح مالی 
جدید هیچ پروژه ای به خاطر هزینه متوقف 
نمی شود." محقق خواهد شد. حاج رسولی ها 
با بیان اینکه پروژه های مشارکتی با بخش 
خصوصی یکی از منابع تأمین بودجه است، 
گفت: آکواریوم و شــهر رویاهــا جز پروژه 
مشــارکتی با بخش خصوصی اســت که 
برای بازگشت سرمایه چند سال در اختیار 
سرمایه گذار بوده و بعد از آن به شهرداری 
واگذار می شــود. وی با بیان اینکه مترو را 
می توان با مشــارکت بخــش خصوصی به 
سرانجام رساند، افزود: با توجه به قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین به دنبال راه اندازی قطار 
سریع السیر اصفهان به تهران هستیم. رئیس 
کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
تصویب بسته های تشویقی ساخت و ساز، 
تســهیلگری، رفع موانع و افزایش سرعت 
صدور پروانه ســاخت از مواردی است که 
برای حضور بیشتر ســرمایه گذاران حوزه 

ساخت وساز در دستور کار قرار دارد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهراصفهان:

اعداد بودجه ۱۴۰۱ با نگاه به درآمد شهروندان پیش بینی می شود
بازدید سرزده وزیر اقتصاد از ۲ بانک دولتی:

مرد اول اقتصاد در وسط میدان ایستاده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اطالع قبلی از بانک های 
دولتی مسکن و ملی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل 

و مشکالت پرداخت تسهیالت به متقاضیان قرار گرفت.
»سیداحسان خاندوزی« در این دیدار از نزدیک با مشتریان 
بانک ها گفت وگو کــرد. در این بیــن زوج جوانی که برای 
دریافت وام مسکن مراجعه کرده بودند درباره تعداد ضامن ها 
برای پرداخت تسهیالت گله داشــتند و گفتند که بانک از آنها دو ضامن و نامه 

کسر از حقوق خواسته است.
وزیر پس از شــنیدن صحبت های این زوج از رئیس شــعبه خواست که هر چه 
سریع تر مســاله این زوج و افراد دیگری که برای دریافت وام مراجعه می کنند و 

برطرف شود. 
خاندوزی تاکید کرد: باید پرداخت تسهیالت به متقاضیان براساس اعتبارسنجی 
باشــد و رویه ارائه ضامن توســط متقاضیان به بانک ها حذف شود. خانم جوان 
دیگری که پس از یک سال موفق به دریافت وام مسکن نشده بود از پروسه طوالنی 
رسیدگی به پرونده و نرخ بازپرداخت وام گالیه داشت که خاندوزی از کارکنان 
شعبه خواست هرچه سریع تر به تقاضای وی رسیدگی شود. مرد جوانی که برای 
دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی خود به بانک مراجعه کرده بود ضمن رضایت از 
رویه کار بانک خواست که وزیر دستوری دهد تا نمونه قرارداد به وی استرداد شود 
که رئیس شــعبه بانک مربوطه گفت به محض اینکه مشتریان تقاضایی در این 
خصوص داشته باشند بالفاصله در اختیار آنها قرار می گیرد. خاندوزی در ادامه 
بازدید سرزده خود از بانک های دولتی پرونده پرداخت تسهیالت به شرکت ها و 
افراد حقیقی را نیز مشاهده کرد و حتی با یکی از افراد که تسهیالت دریافت کرده 

بود نیز به طور تلفنی گفت وگو کرد. 
وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تســهیالت به افراد و شــرکت ها باید براساس 
بخشنامه های شورای پول و اعتبار باشد و باید از وثیقه محوری به اعتبارسنجی 
حرکت کنیم و رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام در اولویت باشد. وزیر اقتصاد 
افزود: درماه های گذشته در بحث پرداخت تسهیالت به متقاضیان مصوبه هایی 
داشتیم که باید توسط بانک ها اجرایی شود و افراد نتایج این مصوبات را به طور 
عینی و ملموس درک کنند.  وی اظهارداشت: ارائه اصل قرارداد به وام گیرندگان، 
اعتبارسنجی در پرداخت تسهیالت، استرداد نرخ سود تسهیالت بانکی بیش از 
مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله این موارد اســت که وزارت اقتصاد و بانک 

مرکزی بر نحوه اجرای آنها در بانک های دولتی و خصوصی نظارت می کند.

خبر اول
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 بیت کوین در طول هفته گذشته 
و پس از آنکه یکی پس از دیگری 
سطوح حمایتی اش را از دست 
می داد، روز جمعه در کانال ۴۱ 
هزار دالر به ثبات رســید. این 
یعنی در یک هفته گذشــته، 
بیت کوین تقریبــاً ۱۱ درصد با 
کاهش قیمت مواجه شده است. 
احسان عاشوری یک کارشناس 
حوزه ارزهای دیجیتالی در این 
رابطه و در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه سرمایه گذاران بازار 
رمزارزهــا با کمتریــن قیمت 
بیت کوین در ســه ماهه اخیر 
مواجه شدند، گفت: تحلیل گران 
در رابطه با تأثیر سیاست فدرال 
رزرو آمریکا مبنــی بر انقباض 
اقتصادی و افزایش نرخ بهره که 
باعث طوالنی شدن روند نزولی 
بازارهای سهام و رمزارزها شده 
است، اختالف نظر دارند. اما به 
هر حال از زمان جلســه ماهانه 
فدرال رزرو در هفته گذشته، بازار 
رمزارزها با یک روند نزولی مواجه 
شده است. در این شرایط قیمت 
بیت کوین به پایین ترین قیمت 

خود از ۷ مهرماه تاکنون رسید.
وی ادامــه داد: ایــن حرکــت 
نزولی از روز چهارشــنبه و پس 
از جلســه فــدرال رزرو درباره 
افزایش نرخ بهره همراه با کنترل 
ترازنامه شدت یافت. همچنین 
در روز پنجشنبه قیمت سهام 
شــرکت های حوزه تکنولوژی 
نیز با کاهش همراه بود. برخی 
تحلیل گران، پس از فشار فروش 
روز چهارشنبه، صحبت از ثبات 
در بازار رمزارزها می کنند. بعد 
از لیکوئید شــدن تقریباً ۸۰۰ 
میلیون دالر در طــول ریزش 
قیمــت اخیــر، فشــار فروش 
احتماالً در کوتاه مدت با کاهش 
مواجه شود و بازار وارد یک ثبات 
نسبی شود. این کارشناس حوزه 
ارزهای دیجیتالی خاطرنشان 
کرد: نکته مهمــی که در هفته 
گذشته قابل توجه بود، جریان 
ورودی و خروجــی بیت کوین 
و اتریوم در صرافی هاست. این 
جریان در طول یک سال گذشته 
یک روند کاهشــی داشت، اما 
هفته گذشــته این روند تغییر 
کرد و بیت کوین بســیار زیادی 
به صرافی ها وارد شد. این اتفاق 
یک نشانه کاهشی یا اصطالحاً 

خرسی تلقی می شود.
به گفته او جریان های ورودی به 
صرافی ها از تمایل سرمایه گذاران 
به فروش خبر می دهد، درحالیکه 
جریان خروجی ثابت می تواند 
نشــان دهنده احساسان مثبت 
بازار باشــد، چون باعث کاهش 
عرضــه در بــازار می شــود و 
افزایش قیمت را به همراه دارد. 
اما در شــرایط موجود، افزایش 
جریان ورودی بــه صرافی ها، 
نشان دهنده تغییر روند کنونی 
نیست و احتماالً منجر به فشار 
فــروش بلندمدت شــود. این 
موارد درحالی است که »مایکل 
ون دپوپ« یکی از معروف ترین 
تحلیل گران بازار رمزارزها نگاهی 
عمیق تر به بیت کوین انداخته 
و قیمــت بیت کویــن را از ماه 
اردیبهشت تاکنون مورد بررسی 
قرار داده است، تشریح کرده برای 
اینکه بیت کوین بتواند به روند 
صعودی برگردد، باید با افزایش 
حجم خرید به باالی سطح ۴۶ 

هزار دالر برسد.

شناساییپتانسیلهاوفرصتها

 تشکیل دبیرخانه 
تقویت صادرات خدمات 

ICT فناورانه

پارک فناوری پردیس اعالم کرد به اســتارت آپ های برگزیده اینوتکس ۲۰۲۲ تســهیالت ۵ میلیارد ریالی اعطا می شــود. 
اینوتکس پیچ، بزرگ ترین رویداد ملی رقابت استارت آپی با حضور تیم های خالق و نوآور از شهرها و استان های مختلف کشور 
است که با هدف کشف استعدادها و حمایت از ایده های آنان جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود. در 
این رقابت ها، استارت آپ های برتر هر شهر به انتخاب داوران محلی مشخص می شوند و در ادامه از استارت آپ های برگزیده هر 

شهر برای حضور در رقابت های نیمه نهایی و نهایی، همزمان با نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ دعوت می شود.
در این مرحله، استارت آپ ها ضمن بهره مندی از فرصت حضور در دوره پیش شتابدهِی مخصوص اینوتکس، امکان بهره مندی از 
خدمات ویژه از قبیل فضای کار اشتراکی رایگان، خدمات مربوط به سیستم های پرداخت آنالین و ... به منظور توسعه کسب وکار 

و آمادگی بیشتر برای شرکت در رقابت های نهایی را خواهند داشت.
برگزیدگان نهایی رقابت های اینوتکس پیچ، ضمن بهره مندی از جوایز نقدی، امکان بهره مندی از تسهیالت اعتباری پنج میلیارد 

ریالی را دارند.

پارک فناوری پردیس اعالم کرد؛

ارائه تسهیالت به استارت آپ های برگزیده اینوتکس

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

11 درصد سقوط در یک هفته چه 
دالیلی می تواند داشته باشد؟

بیت کوین؛ رو به قهقرا 
یا دورخیِز جهش!

تفاهم همکاری برای تقویت صادرات محصوالت و خدمات فناورانه حوزه ICT و تشکیل دبیرخانه 
مشترک پیگیری این موضوع، میان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و مرکز شتابدهی صادرات اتاق 
ایران منعقد شد. مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
ایران در راستای برقراری ارتباط مؤثر بین صنعت گران و نخبگان، صادرات محصوالت و خدمات فناورانه 

و از سویی بسترسازی برای سرمایه گذاری روی ایده های نو، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این تفاهم نامه که به امضای مهدی اقتصادی، سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران و 
داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران رسید، هم افزایی، توسعه ارتباطات، ارتقا 
تولید ملی، حمایت از نخبگان و همکاری در زمینه صادرات محصوالت شرکت های فناور، سرمایه گذاری 
مشترک، برگزاری رویدادها، دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک و تجاری سازی ایده ها، محصوالت و 
خدمات فناورانه در دستور کار قرار گرفت. در این دیدار با حضور داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت مخابرات ایران، فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیأت مدیره، ســادینا آبایی نایب رئیس و رئیس 
کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری اتحادیه، مجید ذوقی بازرس و رئیس کمیسیون رتبه بندی اتحادیه و 
مهندس خلج دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، فعالیت های اخیر 
و آتی این اتحادیه و حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور و همچنین ظرفیت های صادراتی 
تشریح شد. مهدی اقتصادی سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران هدف اصلی انعقاد 
این تفاهم نامه را پتانسیل طرفین، تقویت صادرات و حمایت از شرکت های فناور در حوزه های مرتبط با 
محصوالت فناورانه و خدمات فنی و مهندســی عنوان کرد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه سعی داریم با 
شناسایی پتانسیل ها و فرصت های دو طرف، اقدامات مؤثری را به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام 
دهیم. از این رو این مرکز آمادگی دارد برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ و نوآور در 
حوزه های مختلف از جمله ICT، خدماتی را در قالب انجام امور مشاوره، آموزش، فناوری، تجاری سازی 

ایده ها، محصوالت و خدمات فناورانه و برگزاری رویدادها و نشست های تخصصی ارائه دهد.
به گفته وی، ظرفیت موجود در کشــور در حوزه ICT باعث پیاده سازی شــبکه ملی اطالعات و دولت 

الکترونیک می شود که در نهایت شاهد ایجاد یک دولت هوشمند، کارا و همراه خواهیم بود.

   صادرات خدمات فنی مهندسی ICT با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در این نشســت داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایــران نیز با تاکید بر اینکه 
صادرات محصوالت و خدمات فنی مهندســی به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیتی همسو با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: بدیهی است که اتاق بازرگانی و همچنین مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات 
اتاق ایران و سایر عناصر اکوسیستم این حوزه از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، 
سازمان توسعه و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، به عنوان 
نهادهای تسهیل گر و حامی نقش به سزایی در تحقق اهداف صادراتی کشور خواهند داشت. وی افزود: با 
حمایت دولتمردان نخست باید بازارهایی را در داخل برای عرضه محصوالت و خدمات فراهم کنیم و پس 
از بلوغ و شکوفایی محصوالت داخلی و حصول پیش نیازهای صادراتی، در عرصه های بین المللی ظاهر 
شویم. در این زمینه فریبرز نژاد دادگر دبیر اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران نیز گفت: ساز 
و کار صادرات خدمات فنی مهندســی و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند یک حرکت بزرگ، برنامه 
ریزی استراتژیک به روز، وجود تشکل ها و اتحادیه های صادراتی قوی، طراحی و تدوین و اجرای اثربخش 
استراتژی بازاریابی بین المللی و استفاده از توانمندی و پتانسیل مراکز نوآوری است که امیدواریم با این 

تفاهم نامه در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوب در این حوزه باشیم.
ســادینا آبایی، نایب رئیس اتحادیه نیز گفت: طبیعتاً صادرات محصوالت فناورانه و حضور در بازارهای 
جهانی، مستلزم پرداخت هزینه های مادی و معنوی است که بخش بزرگی از آن را ارکان دولتی مرتبط 
با حوزه صادرات و بخش دیگری را اتاق ها، اتحادیه ها، مراکز نوآوری و شــتابدهی صادرات و تشکل های 
صنفی و شرکت های عضو، باید پرداخت کنند تا ارکان و ساختارهای این ساز و کار در یک مسیر صحیح 

و مناسب و کارا حرکت کنند.

   10 اقدام پیش روی کارگروه تقویت صادرات خدمات فناورانه
با توجه به تفاهم صورت گرفته مقرر شــد برای تحقق اهداف ایــن تفاهم نامه، کارگروهی 
متشــکل از نمایندگان دو طرف تشــکیل و فعالیت های مربوطه با قدرت و سرعت بیشتر 
عملیاتی شود. اهم اقدامات در این تفاهم نامه شامل موارد زیر است: امکان سرمایه گذاری 
مشترک در پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی با پیشنهاد طرفین. همکاری در برگزاری 
کارگاه ها، رویدادها، وبینارهای آموزشی. معرفی نمایشگاه های تجاری بین المللی و کمک 

جهت اختصاص پاویون در نمایشگاه ها.

با مشارکت نخبگان دانشگاهی، صنعتی و بخش خصوصی انجام گرفت:

تدوین سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور
سند نقشه راه توســعه هوش مصنوعی کشور، با مشارکت نخبگان دانشــگاهی، صنعتی و بخش خصوصی 
به ســفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مرکز نوآوری و توسعه هوش 

مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و پس از یک سال کار علمی، نهایی شد.
دکتر معین، سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
مطالعات سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور با گستره ملی از یک سال پیش در پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات در قالب پروژه “تدوین نقشه راه توسعه هوش مصنوعی” آغاز شد و رسماً تا پایان آبان ماه 

سال جاری به اتمام رسید.
وی با اشاره به استفاده از مطالعات تطبیقی ۲۴ کشــور در این سند با بیان اینکه این سند در دو بخش کلی 
توسعه کاربردها و توسعه توانمندسازها ارائه شده است، ادامه داد: در بخش توسعه کاربردها بیشترین هدف 
اســتفاده از هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار همچون ســالمت، حمل و نقل و کشاورزی بود و در 
اولویت های بعدی حوزه هایی همچون آموزش، صنعت و محیط زیست مد نظر قرار گرفته اند. معین یادآور 
شد: سند نقشه راه هوش مصنوعی شامل ۱۰ هدف کالن، ۹ راهبرد و ۱۵۶ فعالیت است که افق ۱۰ ساله تا 

۱۴۱۰ برای آن در نظر گرفته شده است. 
در این بین، ۷ راهبرد توســعه توانمندسازها را شــامل می شود، راهبرد هشــتم به کاربردهای اولویت دار 

اختصاص داشته و راهبرد نهم مربوط به پایش، راهبری و نظارت سند توسعه هوش مصنوعی است.
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، وی هدف از تدوین این سند را عالوه بر انجام 
اقداماتی در راستای استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره وری و حل چالش های کشور، نگاشت نهادی 
متولیان مجموعه اقدامات و بازه زمانی آنها برشــمرد و گفت: در این سند مالحظات امنیتی و حفظ حریم 
خصوصی داده ها و کالن داده های افراد و سازمان ها لحاظ و اقدامات الزم جهت حفظ دادگان حیاتی کشور 
در گستره ملی در نظر گرفته شده است، به شکلی که استفاده از داده ها در تحلیل های هوش مصنوعی باعث 

تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و سازمان ها نشود.

به کمک »وب کم« رایانه؛

 فناوری جدید برای کنترل کردن رایانه
 با حرکات دست ابداع شد

به تازگی سیستمی به نام »تایپ ا الیک« )Typealike( ابداع شده که بدون افزودن دستگاه های اضافی به 
رایانه، به کاربر کمک می کند با حرکات دست آن را کنترل کند. سیستم مذکور هم اکنون در دانشگاه واترلو 
کانادا در حال توسعه و شــامل دو بخش اســت. یک بخش آینه ای کوچک و رو به پایین است که روی وب 

کم رایانه قرار می گیرد. بخش دیگر نرم افزار مبتنی بر ماشین یادگیری است که روی رایانه فعال می شود.
به عنوان مثال هنگامی که کاربر می خواهد صدای بلندگو را بلندتر کند، کافی است شست یک دستش را به 
سمت باال نگه دارد و دست دیگرش کنار کیبورد بماند. نرم افزار حرکت مذکو را شناسایی و طبق آن صوت 
بلندگو را تنظیم می کند. نالین چیبر یکی از فارغ التحصیالن دانشکده علوم رایانشی دانشگاه واترلو کانادا 
می گوید: ابداع ما با یک ایده ساده درباره راه های استفاده از »وب کم« شروع شد. وب کم دستگاه به سمت 
صورت فرد است اما بیشتر کنش و واکنش ها در رایانه با دست ها انجام می شود. بنابراین ما فکر کردیم اگر 

وب کم بتواند حرکات دست را ردیابی کند، چه اتفاقی می افتد؟
عالوه برآن با نشانه گرفتن دوربین به سمت دست ها، کاربر مجبور نیست نگران آن باشد که تایپ الیک به 

طور مداوم صورتش را بررسی می کند و در نتیجه حریم خصوصی وی به خطر نمی افتد.
از آنجا که دست افراد مختلف است، محققان با کمک ۳۰ داوطلب مخزنی از ویدئوهای مربوط به ۳۶ حرکت 

ابداع کردند. 
در مرحله بعد الگوریتم ماشین یادگیری با توجه به مخزن مذکور آموزش دید و یاد گرفت به طور مداوم هر 
حرکت را بدون در نظر گرفتن اختالفات در شرایط نور و دست، ردیابی کند. سیستم مذکور با دقت ۹۷ درصد 
حرکات را شناسایی می کند. کارشناسان معتقدند با توسعه بیشتر تایپ الیک، می توان آن را در محیط های 

واقعیت مجازی به کار برد و به این ترتیب استفاده از کنترل های دستی غیر ضروری می شود.
این تحقیق اخیراً در ژورنال ACM Human Computer Interaction منتشر شده است.

     یک اقتصاددان درباره آینده قیمت بنزین پیش بینی کرد:

                            زمینه چینی برای افزایش قیمت بنزین در آینده
قرن نو: یک اقتصاددان گفت: من معتقدم اختصاص پانزده لیتر بنزین به هر کد ملی می تواند مقدمه ای برای افزایش بهای بنزین باشد.

سیدمرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز افزود: هدف دولت از اجرای این طرح این است که عدالت در توزیع یارانه بنزین را اجرایی کنند و در حقیقت همه افراد 
جامعه از یارانه بنزین برخوردار شوند نه فقط کسانی که دارای خودرو هستند.

وی افزود: هرچند اجرای طرح اختصاص پانزده لیتر به هر کد ملی، در کوتاه مدت قابل توجیه است، اما به نظر می رسد این اقدام، 
زمینه چینی برای افزایش قیمت بنزین در آینده باشد. دولت به این نتیجه رسیده برای جبران کسری بودجه خود حتی به افزایش 
قیمت خدمات دولتی متوسل شود تا کسری بودجه خود را تأمین کند. افقه در پاسخ به این سؤال که اجرای این طرح به نفع چه 
کسی خواهد بود؛ گفت: در این مورد حداقل به نفع کسانی است که خودرو ندارند؛ در واقع یک نوع یارانه است و بنده حدس قوی 
می زنم که، چون می خواهند قیمت بنزین را باال ببرند و از تنش احتمالی ناشی از این افزایش جلوگیری کنند، ابتدا این پول را 

پرداخت می کنند که شیرینی دریافت یارانه به مذاق ملت خوش بیاید و در نهایت قیمت بنزین دستخوش افزایش شود. وی تأکید کرد: 
باید دقت کرد توزیع پول در اقتصاد مسئله ای عادی نیست و در اصل نشان از شرایط نامناسب جامعه و اقتصاد دارد و طبیعی است به 
دلیل شدت تحریم ها و کاهش درآمدها، گریزی از این کار نیست، اما باید توجه داشت این شیوه مملکت داری در زمینه اقتصادی بادوام 
نخواهد بود. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح سودی برای اقتصاد ملی دارد یا خیر؛ بیان کرد: واقعیت این است 
که چنین طرح هایی سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اکنون دولت در تنگنای کمبود بودجه است و تمام این طرح ها عمدتاً با هدف تأمین 

کسری بودجه اســت. ما اقتصادخوانده ها براین باوریم یک تولیدکننده زمانی که در منطقه سود است به دنبال حداکثر کردن سود 
است و زمانی که در منطقه زیان قرار گیرد به دنبال حداقل کردن ضرر است. شرایط اقتصادی ما اکنون در منطقه زیان قرار دارد. 
دولت با این کارها به زعم خود می خواهد ضرر و زیان های ناشی از مشکالت اقتصادی را به حداقل برساند، اما این طرح ها دوام ندارد.

خبـر ویـژه
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