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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان پنج شنبه| 23 دی 1400| 13  ژانویه  2022 |  9 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 969|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
کشور دچار پاره ای از مشکالت چون 
بیکاری، تورم و ...اســت که متاسفانه 
وضعیتی ســختی برای مردم ایجاد 
کرده است. همه امید دارند که دولت 
سیزدهم با انسجامی که بین قوا به وجود 
آورده است، این مشکالت را با اراده ملی 
و با استفاده از ظرفیت هایی که در دنیا 
وجود دارد، حل کند. در حال حاضر، 
مردم به شدت منتظر تصمیم دولت 
درباره مسائل اقتصادی هستند. سرمایه 
گذاران منتظر تصمیم دولت، تثبیت 
نرخ ارز و تثبــت در تصمیم گیری ها 
اســت. ثبات قوانین و مقرات نیاز به 
بازنگری دارد تا بتوان زمینه توسعه همه 
جانبه را فراهم کرد و همچنین باید به 
مسائل کالن و پروژه های زیر ساختی 
مانند برق، راه، بنادر و کشــاورزی و ... 
نگاهی ویژه و توجه داشت که به توسعه 
کشور کمک کند. اما، در حوزه سیاست 
خارجی اوضاع کمی متفاوت تر است. 
زیرا باید در سطح بین الملل یک رفتار 
متوازن داشته و مجموعه گفتمانی که 
کشــور در قالب برجام در سطح بین 
الملل را انجام داده است که با بدعهدی 
آمریکا لطمه خورد و اجرای آن فاصله 
افتاد، یک شکل معقول که مناسب با 
تدابیر مقامات مســئول کشور است، 
پیدا کند. آنگاه شرایط کشور در منطقه، 

شرایط خوبی خواهد بود.
فعال سیاسی اصولگرا و نماینده 
اسبق مجلس
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منصور حقیقت پور
سرمقالـــه

ISFAHAN
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در ویژه برنامه »شبی با قهرمانان« با حضور 
شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، مسئوالن 
شهری و ورزشی، ورزشکاران و پیشکسوتان 
اصفهانی از مدال آوران ورزشی و بازیکنان و 
کادر فنی دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن تجلیل 

شد.

منبع: خبرگزاری ایمنا 

 دیپلماسی 
کم تحرک جواب 

نمی دهد

You Should  You Should  
Eat More Soup:Eat More Soup:
  55 Reasons Why Reasons Why
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نمایندگان به دو فوریت حذف ارز ترجیحی رأی ندادند

3

معاون استانداراصفهان:  

پیشنهادی ازصنف کشاورزان برای بازگشایی زاینده رود داده نشده است

مدیریت شهری

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان پیشــنهاد داد: آب های روان به سمت 
سفره های زیرزمینی هدایت شود و از طریق بخش خصوصی و سرمایه گذاری روشی 
خالق در این زمینه به منظور جلوگیری از هدر رفت آب های روان انجام شود. محمد 
جواد توحیدی راد در سومین اجالس شورای اسالمی استان که با محوریت آب در 
سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین چالش استان اصفهان 
آب است، البته این موضوع یکی از چالش های اساسی کل کشور محسوب می شود 
و در این راستا به دنبال یک برنامه ریزی چهارساله برای رفع مشکالت مربوط به این 
حوزه هستیم. وی با بیان اینکه برای رفع مشکالت حوضه آب انجام چهار برنامه 
تعیین شده بر اساس اولویت پیش بینی شده اســت، افزود: در ابتدا باید چاه های 
غیرمجاز و بدون پروانه بسته شود، سپس چاه ها از طریق نصب کنتور به صورت 

هوشمند کنترل شوند و سپس تعلیق پروانه چاه ها انجام گیرد.

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: اما مشاهدات برخالف این 
برنامه ها و اولویت ها است و ظاهراً بر اساس درجه بندی بیان شده، اقدامات صورت 

نگرفته است. شرکت آب منطقه ای از آخر به اول اقدامات را انجام می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: امنیت غذایی از مهم ترین موضوعات کشور است، اما اگر 
کشاورز را تضعیف کنیم نه تنها استان، بلکه کل کشــور دچار مخاطره می شود. 
توحیدی راد تأکید کرد: خواسته ما این است که چاه های غیرمجاز باید در درجه 
اول بسته و سپس پروانه فعالیت چاه ها تعلیق شود؛ زیرا اگر این عمل صورت نگیرد 

امنیت غذایی از طریق کشاورزان دچار خطر جدی می شود.
وی پیشنهاد داد: آب های روان باید به سمت سفره های زیرزمینی هدایت شود و از 
طریق بخش خصوصی و سرمایه گذاری روشی خالق در این زمینه برای جلوگیری 

از هدر رفت آب های روان انجام شود.

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان پیشنهاد داد؛

استفاده ازظرفیت بخش خصوصی برای جلوگیری ازهدررفت آب های روان

رنا
ع:ای

منب
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انجام چه کارهایی استرس دنیای مدرن را کاهش می دهد؟

 کلیدهـای
 آرامبخش و کاربردی!

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تشریح کرد؛

 هزینه بیش از
15 میلیارد ریالی منطقه 3 در برابر بحران

معاون استاندار در جمع خبرنگاران:

 مسائل 30 ساله استان اصفهان
 در سه ماه حل شدنی نیست

چهره  برتر چهره روز

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی:

 مدیرکل پدافند غیرعامل 
اصفهان:

 تعلل درخصوصی سازی؛ عامل
 حذف دوباشگاه از مسابقات آسیایی است

 بخش خصوصی برای اجرای
 پدافند غیرعامل همکاری نمی کند

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی گفت: راهکارهای مختلفی در مسیر 
واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
از جمله بورس و فرابورس مطرح کردیم که 
متأســفانه موافقت نکردند و این موضوع به 

تعویق افتاد و...

ســازمان پدافند غیرعامل بنا بــر تدابیر و 
تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۲ 
تأسیس و فعالیت های خود را در کشور آغاز 
کرده است. در اســتان ها نیز فعالیت هایی 
ذیل این مجموعه در کنار سایر مجموعه های 
حاکمیتــی انجام می گرفت امــا به صورت 

26مستقل از سال ۱۳۹۲ با ...

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت اول(
شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5284 مورخ 1400/8/24 شورای محترم اسالمی شهر مجلسی  اقدام 
به فروش یک دستگاه پژو glx405 مدل 1395 با قیمت پایه کارشناسی 1.400.000.000 ریال )یکصد چهل میلیون تومان( از طریق مزایده عمومی 

به اشخاط حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:  1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 70.000.000 ریال معادل 5% کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3- متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23 )زمان انتشار اولین آ گهی( تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند و حداکثر  تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 پیشنهادات 

خود را در پاکت های الک و مهر شده تحویل دبیرخانه حراست شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
 *  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-52472852 

)امور قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسی ، میدان امام )ره(، شهرداری مجلسی

سبحان نظری - شهردار مجلسی شناسه: 1259720

در دومین هفته ازاجرای طرح 
»دوشــنبه های آبــی« اهالی 
روستاهای »کمال آباد« جرقویه 
و »انالوجه« چادگان با شیوه های 
مصرف صحیح آب آشنا شدند. 
بیش از 50 نفر از ساکنان روســتای انالوجه از توابع 
شهرســتان چادگان با حضور در حسینیه روستا و 
در حدود ۱00 نفر از ساکنان روســتای کمال آباد 
از توابع شهر حســن آباد جرقویه با حضور در سالن 
شهدای دســتجرد پای صحبت کارشناسان آبفای 
استان اصفهان نشستند و روش های استفاده از لوازم 

کاهنده مصرف آب و شرایط استفاده از معافیت طرح 
ملی »آب امید« را فرا گرفتند.

طرح »دوشنبه های آبی« از ۱۴ دی ماه جاری آغاز 
شده است و کارشناسان آبفای اســتان اصفهان تا 
پایان ســال با حضور در ۲0 روســتای منتخب در 
۱0 شهرســتان از ۲۸ شهرستان اســتان اصفهان، 
روش های مصرف بهینه آب را به ساکنان این روستاها 
آموزش می دهند. روستاییان شرکت کننده در طرح 
»دوشنبه های آبی« همچنین با حضور در نظرسنجی 
روابط عمومی آبفای استان اصفهان به ۲۴ سؤال در 
زمینه میزان مصرف آب در منزل، روش های صرفه 

جویی هنگام فعالیت های روزانــه، اطالع از میزان 
مصرف لوازم آب بر، میزان آشنایی با چگونگی کارکرد 
شیرآالت و لوازم کاهنده مصرف، روش صحیح پمپ و 
مخزن، آب خاکستری و میزان رضایت از نحوه اطالع 

رسانی آبفای استان اصفهان پاسخ می دهند.

دومین هفته از »دوشنبه های آبی« برگزار شد:

در دو روستای شرق و غرب استان اصفهان

فرهنگ مصرف

ISFAHAN
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مدیــر منطقه 11 شــهرداری 
اصفهــان گفــت: منطقــه 11 
دارای 8 میدان اســت که از نظر 
زیباســازی و فضای سبز نیاز به 
بازآفرینی و ترمیم داشت، از این 
رو، این طرح هم اکنون در مرحله 

اجرا است.
حسن محمدحســینی با اشاره 
به اجرای طرح هــای عمرانی، 
خدماتــی و ترافیکی در منطقه 
11 اظهار کــرد: احداث خیابان 
شــهدای ورزشــگاه در شمال 
خیابان امام رضا )ع( به طول یک 
کیلومتر و عرض 25 متر با اعتبار 
98 میلیارد ریال آزادســازی و 
اجرا شده است که تا حدود 15 
روز دیگــر آماده بهــره برداری 

است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این 
خیابان در بافت محروم منطقه و 
در نقطه مشترک با خمینی شهر 
قرار دارد این طــرح، به صورت 
مشارکتی با شهرداری خمینی 
شهر اجرا شده است و می تواند 
در رفــع محرومیت بــرای این 
بخش تأثیر مطلوبی داشته باشد.

مدیــر منطقه 11 شــهرداری 
اصفهان از احــداث تقاطع امام 
رضا )ع( و حســین آباد خبر داد 
و گفت: این بخش هم در ساعات 
پیک دچار مشکالت ترافیکی بود 
و شــاهد تصادفات متعددی در 
این محدوده بودیم که با اجرای 
این طرح، این مشکالت برطرف 

خواهد شد.
وی افزود: این طرح که با اعتبار 
35 میلیارد ریال اجرا شده است 
تا حدود یک و نیم ماه دیگر آماده 

بهره برداری می شود.

    باغ های »بستنی« و »گیاهان 
دارویی«؛ طرح های مشارکتی 

منطقه ۱۱
محمدحســینی با بیــان اینکه 
احداث فاز نخست خیابان کاتب 
اصفهانی، حدفاصل خیابان امام 
رضا )ع( تا شــهدای لیمجیر در 
چند روز آینــده در مرحله اجرا 
قــرار می گیرد، گفــت: احداث 
زمین های روباز برای ورزش های 
بســکتبال، والیبال و ... در کنار 
پارک شــهدای مدافــع حرم 
از دیگر طرح هــای عمرانی در 
منطقه 11 است که پیش بینی 
می شود با آغاز عملیات اجرایی، 
ظرف دو مــاه تکمیــل و بهره 

برداری شود.
وی از دو طرح مشــارکتی باغ 
بســتنی و باغ گیاهان دارویی 
رهنان خبــر داد و گفت: این دو 
باغ با توجه به برند رهنان که تهیه 
و فروش بستنی در این منطقه 
است، اجرایی می شود تا زمینه 
توســعه گردشــگری و حضور 
کاربری های تجاری مرتبط را در 

منطقه ایجاد کند.
مدیــر منطقه 11 شــهرداری 
اصفهان افزود: در باغ بســتنی 
رهنان همــه مراحــل تولید تا 
فروش این محصــول در حضور 
مشــتری صــورت می گیرد و 
فضاهایی هــم در قالب آالچیق 
بــرای حضــور شــهروندان و 
گردشــگران پیش بینی شده 

است.
وی ادامــه داد: در بــاغ گیاهان 
دارویی نیز فروش و تا حدودی 
کاشت گیاهان دارویی و تهیه و 
فروش دمنوش اجرایی می شود 
تا در این دو باغ، پاتوق شــهری 

مناسبی برای مردم ایجاد شود.

سرپرست جدید اداره کل نوسازی مدارس استان 
اصفهان گفت: تنها در دو ناحیه در مرکز استان 
تعداد زیادی مدرسه دو شیفت داریم، درخواست 
اعتبار ویژه برای مدارســی داریم کــه با پدیده 

فرونشست زمین روبرو شده اند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، داریــوش ورناصری، 
معاون فنی و نظارت ســازمان نوسازی مدارس 
کشــور در تودیع و معارفه سرپرســت اداره کل 
نوســازی مدارس اســتان اصفهان مراســم با 
گرامیداشــت یاد و خاطره مرحوم میربد، مدیر 
پیشین این اداره، از زحمات مهندس میرپور که با 
تالش های شبانه روزی خود باعث شد این اداره کل 

دچار افت و رکود نشود قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه بدون کمک خیران امکان تحقق 
اهداف آمــوزش و پــرورش در زمینه فضاهای 
آموزشی ممکن نیســت، افزود: اصفهان یکی از 
استان های ویژه در زمینه معماری بوده و هست 
به برخی استان ها پیشنهاد می کنم بازدیدی از 
پروژه های اصفهان به دلیــل معماری و کیفیت 
اجرای پروژه ها داشته باشند و از اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان می خواهم این کیفیت را 

حفظ کنند.
معاون فنی و نظارت ســازمان نوسازی مدارس 
کشور با اشاره به اینکه بیشتر استان ها از توجه به 
نظام فنی فضا غافل هستند، تصریح کرد: متأسفانه 
به زیرنظام ها کمتر توجه شده است و درخواست 
می کنم حتماً این موضوع در دستور کار استان 
قرار گیرد، همچنین پروژه های تحویلی در دهه 
فجر پیگیری شود چون یک روز هم زودتر مدرسه 
تحویل آموزش و پرورش شود، دانش آموزان یک 

روز بیشتر از مدرسه استفاده خواهند کرد.
ورناصری بــا تاکید بــر اینکه بــدون تعامل با 
بخش های مختلف امکان نــدارد کاری از پیش 
رود، گفت: بایــد تالش کنیم اســتان اصفهان 

شاخصه های خود را در سطح کشور حفظ کند.

    تعامل با خیران مدرسه ساز و شکل گیری 
مثلث سه گانه

در ادامه این مراسم سیدمحمد میرپور، سرپرست 
سابق اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در 

این مراسم، با قدردانی از همراهی کارکنان اداره 
کل نوســازی مدارس و آموزش و پرورش استان 
اصفهان، اظهار کرد: پس از فوت مرحوم میربد، 
با توجه به جایگاه اداره کل نوســازی مدارس و با 
پیشنهاد آقایان رخشانی مهر و اعتدادی قرار شد 
مدت کوتاهی با عنوان سرپرست اداره کل نوسازی 
مدارس استان با حفظ سمتم در آموزش و پرورش 

در این حوزه انجام وظیفه کنم.
وی افزود: از ابتدای پیشــنهاد این مسئولیت به 
آقای رخشــانی مهر اعالم کردم با توجه به پایان 
زمان خدمت و نزدیک شدن به زمان بازنشستگی 
این فرایند باید کوتاه باشد تا بتوانم انجام وظیفه 
کنم. در این مدت کوتاه آنچه در توان داشــتم با 
برنامه ریزی کوتاه مدت برای این حوزه انجام دادم 
و در همین مدت کوتاه تعامــل خوبی با خیران 
مدرسه ساز داشتیم و مثلث ســه گانه اداره کل 
نوســازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و 
مجمع خیرین مدرسه ساز به خوبی شکل گرفت.

میرپور مهم ترین موضوع را جذب اعتبارات سال 
99 عنوان کرد و افــزود: اقدام بعدی پیش بینی 
اعتبــارات 1۴۰۰ بــود که اجرایی کــردن این 
اعتبارات در دســتور کار قرار گرفت، همچنین 
آماده سازی پروژه های تحویلی مهرماه پیگیری 
شد تا پروژه های جدید در اختیار آموزش و پرورش 
قرار گیرد و برنامه ریزی پروژه های بهمن ماه نیز 

انجام شد.
سرپرست سابق اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان هماهنگی با ســتاد، تشکیل جلسات و 
کارگروه های مختلف، جلسات مدیریتی در سطح 
استان، پیگیری امور اعتبارات، نقدینگی و مسائل 
مرتبط با امور جــاری اداره کل را از اقدامات این 
مدت برشمرد و افزود: به دلیل محدودیت زمان 
مســئولیت به مباحث میان مدت و بلندمدت 
نپرداختم و جــا دارد از حوزه های مختلف اداره 
کل نوسازی مدارس قدردانی کنم. وی با تاکید بر 
اهمیت جایگاه مجمع خیرین مدرسه ساز در اداره 
کل نوسازی مدارس، گفت: مجمع خیرین را به 
عنوان همکار در اداره کل می شناسیم و امروز آنها 

از اداره کل حمایت می کنند.

    تعداد بسیار مدارس دو شیفت در اصفهان
در ادامه مجید نسیمی، سرپرست جدید اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان نیز در این مراسم 
با قدردانی از زحمات مهنــدس میرپور، گفت: 
اصفهان از لحاظ فضای آموزشی و پرورشی یک 

استان محروم است.
وی افزود: تنها در دو ناحیه در مرکز استان تعداد 
زیادی مدرسه دو شیفت داریم. سرپرست جدید 
اداره کل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه با 
غیرحضوری بودن مدارس به خاطر شیوع کرونا 
نگرانی ها کمتر بود، گفت: تعدادی مدرسه داریم 
که به دلیل آســیب دیدن جدی دستور تخلیه 

دادیم و چاره ای جز تخلیه برای آنها نداریم.
وی با تاکید بر اهمیت نگاه ویژه به استان اصفهان، 

گفت: درخواست اعتبار ویژه برای مدارسی داریم 
که با پدیده فرونشست زمین روبه رو شده اند.

نسیمی خاطرنشــان کرد: با تورمی که سالیانه 
داشته ایم مبلغی که به حقوق کارمندان اضافه 
شده که متناســب با تورم واقعی نبوده و روز به 
روز همکاران ما دچار مشکل شده اند، در حالی که 
همکارانی بازنشسته شده اند و نیرویی جایگزین 
آنها نشده است و فشار مضاعف کار به همکاران ما 
وارد شده است که درخواست می کنم این موضوع 

نیز مورد توجه قرار گیرد.

    لزوم تعامل نوســازی مدارس با آموزش و 
پرورش

محمد اعتــدادی، مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با گرامیداشت یاد مرحوم میربد، 
مدیرکل سابق نوسازی مدارس استان، گفت: در 
چند هفته گذشته چندین مرتبه با آقای رخشانی 
مهر صحبت کردم چون در هفت ماه گذشته به ما 
سخت گذشت. حجم کار آموزش و پرورش زیاد 
است و مهندس میرپور هم پای تعهد خود هست و 

برای هر دو اداره کل وقت می گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد: سرپرســت جدید اداره 
کل نوسازی مدارس اســتان نیز مسیر تعامل 
اداره کل نوســازی مدارس و آموزش و پرورش 
استان را ادامه دهد که اگر این تعامل نباشد هر 
دو دستگاه در زمینه فضاهای آموزشی با مشکل 

مواجه می شوند.
مالاحمدی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین 
مدرسه ســاز اســتان اصفهان نیز با قدردانی از 
زحمات مهنــدس میرپور، تصریــح کرد: مقام 
معظم رهبری در دیدار ستاد بزرگداشت شهید 
سلیمانی به دو خصلت صداقت و اخالص ایشان 
اشاره کردند که شهادت می دهم این دو صفت 
نیز در مهندس میرپور وجود دارد و مدیر پرکار 
و مخلصی است که تمام وقت خود را در خدمت 
آموزش و پرورش قرار داده اســت. حسن بزرگ 
مدیران نوسازی و نقطه روشــن در پرونده آنها 
ارتباط با انسان های آسمانی از جنس خیران است 
که امیدوارم برکتی برای استان اصفهان و کشور 

عزیزمان باشند.

سرپرست جدید اداره نوسازی مدارس استان اصفهان مطرح کرد؛

درخواست اعتبار ویژه برای مدارس دچار فرونشست
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مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:

میادین منطقه ۱۱ در حال 
بازآفرینی و ترمیم

مدیرکل پدافند غیرعامل اصفهان:

بخش خصوصی برای اجرای پدافند 
غیرعامل همکاری نمی کند

سازمان پدافند غیرعامل بنا بر تدابیر و تأکیدات مقام معظم رهبری در سال 
1382 تأسیس و فعالیت های خود را در کشور آغاز کرده است. در استان ها 
نیز فعالیت هایی ذیل این مجموعه در کنار سایر مجموعه های حاکمیتی 
انجام می گرفت اما به صورت مستقل از ســال 1392 با تشکیل اداره کل 
پدافند غیرعامل در استان ها به صورت تشکیالتی و منسجم این فعالیت ها 
ادامه پیدا کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع و اقدامات و عملکرد سازمان 
پدافند غیر عامل در استان اصفهان گفت وگویی را با عبدالرسول صفری، 
مدیر کل پدافند غیرعامل اســتانداری اصفهان انجام دادیم که در ادامه 

مشروح آن را می خوانید.

    پدافند غیرعامل در استان ها به چه صورت قابل اجرایی است؟
سازمان پدافند غیرعامل کشــور زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح 
است اما فعالیت های آن در دستگاه های اجرایی و اداری و مراکز صنعتی 
است. این مأموریت در قوای سه گانه و وزارتخانه ها در چهارچوب کمیته 
پدافند غیرعامل انجام می شود و در استان ها نیز تمامی دستگاه های اداری 
موظف اند با تشــکیل کمیته پدافند غیرعامل به ریاست مدیر دستگاه، 

مأموریت های این حوزه را در مجموعه خود پیگیری و اجرا کنند.
در صنایع و مراکز صنعتی نیز که عمدتاً در بخــش خصوصی قرار دارند 
واحدهای پدافند غیرعامل و HSE الزامــات پدافند غیرعامل را نظارت و 
پیگیری می کنند؛ بنابراین مأموریت پدافند غیرعامل در تمام ســطوح 
مختلف دولتی، عمومــی و خصوصی مطرح و دنبال می شــود، حتی در 
شهرستان ها نیز شــورای پدافند غیرعامل شهرستان به ریاست فرماندار 
و با حضور مدیران ذی ربط شهرستانی تشکیل می شود و در شهرداری ها 
هم واحد پدافند غیرعامل در خصوص مسائل پدافند شهری این مأموریت 
را دنبال می کنند. در سال های اخیر نیز دســتورالعمل پدافند غیرعامل 
دهیاری ها هم تهیه و ابالغ شده است که دهیاران در روستاها نیز موظف اند 

مسائل پدافند غیرعامل را در برنامه های روستا مدنظر قرار دهند.

    چه الزامی برای مراکز خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد که به 
دستورالعمل های پدافند غیر عامل عمل کنند؟

متأسفانه علی رغم آئین نامه ها و دستور العمل هایی که در حوزه مباحث 
علمی و تئوری پدافند غیرعامل تا کنون تدوین و ابالغ شده است اما به دلیل 
خالءهای قانونی برخی از مراکز، البته بیشتر بخش خصوصی الزامات پدافند 
غیرعامل را در شریان های حیاتی مراکز خود به درستی اجرا نمی کنند برای 
رفع این مشکل اخیراً الیحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور تهیه 
و به مجلس شورای اسالمی ارسال شده که در صورت تصویب، عمده این 

نواقص قانونی برطرف می شود.

    چه اقدامات شاخصی تا کنون در استان اصفهان انجام شده است؟
مأموریت اصلی پدافند غیرعامل مصون ســازی زیرســاخت ها و مراکز 
حساس و مهم کشور در مقابله با تهدیدات دشمن است و در این راستا با 
ارائه الگوهای پدافندی و اجرای آن در مراکز مهم، حساس و حیاتی کشور 
موجبات کاهش آسیب پذیری این مراکز در برابر تهاجمات دشمن فراهم 

می شود.
فعالیت ســازمان پدافند غیرعامل کشــور امروزه به صــورت فراگیر در 
حوزه های تخصصی مختلفی چــون پدافند کالبــدی، پدافند پرتوی و 
هسته ای، پدافند شیمیایی، زیستی، سایبری، اجتماعی و فرهنگی، پدافند 
مردم محور و پدافند اقتصادی دنبال می شود که هر کدام از این موضوعات 
یک سری از زیرساخت ها و مراکز اداری یا صنعتی کشور را در بر می گیرد 
که به صورت تخصصی در جهت مصون سازی و کاهش آسیب پذیری این 
مجموعه ها متناســب با نوع وظایف و اهمیت آن مسائل پیگیری و دنبال 

می شود.
در استان اصفهان نیز در تمامی زیرســاخت ها و مراکز صنعتی که برابر 
الگوهای مربوطه سطح بندی شده و از اهمیت باالیی برخوردار بوده است 
اقدامات و الزامات و الگوهای پدافندی انجام شده و سال گذشته نیز طرح 
جامع پدافند غیرعامل استان با نظارت این اداره کل تدوین و تصویب و از 
طریق سازمان پدافند غیرعامل کشور به استانداری ابالغ شده است. این 
طرح جامع در حقیقت نقشه راه ما در پنج سال آینده برای پیش برد اهداف 
و سیاست های پدافند غیرعامل در اســتان است و بر اساس اطالعات این 
طرح نواقص و معایب پدافندی در سطح استان پیگیری و رفع خواهد شد.

    تفاوت وظایف مدیریت بحران با پدافند غیر عامل چیست؟
مأموریت پدافند غیرعامل ارتباطی با مأموریت های مدیریت بحران ندارد. 
وظیفه پدافند غیرعامل پیشگیری و مصون سازی و کاهش آسیب پذیری 
زیرساخت های کشور در برابر تهدیدات دشمن است که البته ممکن است 
با افزایش پایداری و تاب آوری تأسیسات این مجموعه ها همراه باشد و در 
حوادث طبیعی نیز کمتر دچار آسیب شوند؛ در واقع هدف اصلی پدافند 
غیرعامل مقابله با تهدیدات دشــمن اعم از داخلــی و خارجی در حوزه 
زیرساخت هاست در حالی که وظیفه مدیریت بحران به هنگام وقوع حوادث 
طبیعی نظیر سیل، زلزله، حریق، تصادفات و از این گونه مسائل است که 
با وقوع این حوادث عوامل مدیریت بحران و دستگاه های همکار آنها نظیر 
آتش نشانی، اورژانس، راهداری و… در صحنه حاضر و نسبت به مهار بحران 
اقدام می کنند؛ بنابراین مأموریت های پدافند غیرعامل به صورت مشخص 
از مأموریت های مدیریت بحران کشور مجزا است و تداخل کاری ندارد و 
در صورت رعایت مرزهای مشخص شده توسط متولی آن، موازی کاری 

پیش نخواهد آمد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
تشریح کرد؛

 هزینه بیش از
۱۵ میلیارد ریالی 
منطقه ۳ در برابر 

بحران

 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به هزینه بیش از 
15 میلیارد ریالی اقدامات انجام شده این منطقه در برابر بحران، 
گفت: با توجه به مساحت باالی بافت فرسوده و همچنین وجود 
بازار بزرگ اصفهان در این منطقه، اقدامات متعددی برای مقابله 

با بحران در دستور کار قرار دارد.
حسین کارگر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در تعریفی از بحران 
و مقابله با آن اظهار کرد: بحران پیشــامدی است که به صورت 
ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می دهــد و به وضعیتی خطرناک و 

ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می انجامد.
وی افزود: راه مقابله با بحــران انجام اقدامــات و ارائه خدمات 
اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال 
انسان ها و تأمین رفاه نسبی برای آن ها و جلوگیری از گسترش 

خسارات انجام می شود.
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
وجود بافت فرســوده به مســاحت 2۶3 هکتار، وجود شــبکه 
بازارهای تاریخی و اصلی شــهر اصفهان، ابنیه تاریخی متعدد، 
کارگاه های مختلف به خصوص طالسازی و دفع سموم مازاد در 
شبکه فاضالب و احتمال حریق و همچنین تهدیدات احتمالی 
حاصل از فرونشســت زمین، منطقه سه شــهرداری اصفهان را 
به بحران خیزترین مناطق شــهری تبدیل کرده اســت و بر این 
 اساس باید از آمادگی های الزم در برابر حوادث مذکور برخوردار 

باشیم.
 وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشــته، تعداد قابل توجهی 
شــیرهای هیدرانــت مخصوص آبگیــری تانکــر خودروهای 

آتش نشانی در بازار و سطح منطقه نصب شد و در سال جاری نیز 
مجدداً با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تعدادی 

از این شیرها تهیه و در منطقه نصب شد.
 کارگر با اشاره به هزینه بیش از 15 میلیارد ریالی بابت اقدامات 
انجام شــده این منطقه در برابــر بحران، اظهار کــرد: تقویت 
زیرساخت های ســاختمان شــهرداری مطابق با الگوی پدافند 
غیرعامل، رفع نقاط بحرانی همچــون آب گرفتگی ها، الیروبی و 
پاک سازی سپتینگ ها و دریچه های آب های سطحی و برداشت 
موانع در مســیر کانال ها و مادی ها، خرید و ســاماندهی ساالنه 
تجهیزات پایگاه مدیریت پشتیبانی ستاد مدیریت بحران و حفر 
بیش از ۷۰ چاه جذبی آب باران از جمله اقدامات انجام شده در 

سال جاری است.

گفت و گو

معاون امور ثبتی اوقاف استان اصفهان:

۵20 پرونده حقوقی در حال بررسی است
نویسنده و کارگردان انیمیشن های کاوه:

پویانمایی »کاوه« با رویکرد آینده پژوهی و ترسیم 
رویای ایرانی است معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از ابتدای 

سال جاری تاکنون برای یک هزار و ۷۶۷ موقوفه استان اصفهان سند مالکیت صادر 
شده است و در حال حاضر 52۰ پرونده حقوقی در مراکز دادگستری استان اصفهان 
در زمینه موقوفات در حال بررسی است. به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت االسالم اصغر 
توسلی با اشاره به عملکرد 9 ماهه معاونت امور ثبتی و حقوقی اوقاف استان اصفهان، 
اظهار کرد: باید توجه داشت که موظفی ســال جاری در زمینه دریافت سند برای 

موقوفات استان اصفهان یک هزار و 8۰۰ مورد بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۷۶۷ سند مالکیت برای موقوفات استان اصفهان 
دریافت شده است، افزود: می توان گفت 95 درصد از مصوبه صدور اسناد برای موقوفات 
استان محقق شده است. معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با اشاره به به روزرسانی اجاره بهای بیش از پنج هزار رقبه در استان اصفهان 
ادامه داد: این رابطه استیجاری بین اوقاف و مستأجران تمدید شده است. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر 52۰ پرونده حقوقی در مراکز دادگستری استان اصفهان در زمینه 
موقوفات در حال بررسی است، تصریح کرد: برخی از پرونده ها که اختالف بین اوقاف 
و نهادهایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، سپاه و 
ورزش و جوانان بوده اســت در حال حل و فصل است. حجت االسالم توسلی افزود: 
همچنین در سال جاری 92 درصد از آرای قضائی در خصوص موقوفات به نفع وقف 
بوده است. وی در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی موقوفه منطقه حصه گفت: این 
موضوع در دادگستری در حال پیگیری است، هر آنچه بر عهده اوقاف بوده انجام شده 
و ضروری است دیگر دستگاه ها برای تحقق این امر همکاری الزم را داشته باشند تا 

مشکل این موقوفه نیز هر چه زودتر برطرف شود.

نویســنده و کارگردان مجموعه پویانمایی های »کاوه« برگزیده دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار گفت: 
این مجموعه پویانمایی با رویکرد آینده پژوهی و ترسیم رویای ایرانی برای نسل جدید و برای فرزندان آینده این 
کشور تولید شده است. حسین حسن نژاد عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شخصیت کاوه یک شخصیت 
قهرمان است که درکشاکش داستان های پیچیده وهیجان انگیز، مخاطب را با خود به دل حادثه می برد. وی با 
اشاره به اینکه در طراحی شخصیت این پویانمایی خطوط چهره ترسیم نشده است اضافه کرد: با این حال در این 
پویانمایی همه حاالت انسانی منتقل می شود و تقدیر، این شخصیت را مدام دربرابر طوفان های سخت قرار داده و 
کاوه با جوانمردی، عشق و امید وظیفه خود را انجام می دهد و به نبرد با پلیدی ها می رود. این کارگردان بخشی از 
پویانمایی کاوه را دارای مبنای علمی و بخش دیگر را درباره توانمندی های ایران دانست و بیان کرد: این شخصیت 
برگردان ایرانی »کوتالس« یک شخصیت محبوب سینمای دهه نود میالدی اسپانیاست که داستان های مصور 
آن در سراسر جهان پخش شده است. وی با اشاره به اینکه مجموعه پویانمایی کاوه می تواند تا 2۰ قسمت ادامه یابد 
تصریح کرد: برای کاوه پنج اپیزود 2۰ دقیقه ای نوشته شده و این قسمت با عنوان »کاوه و کشتی فضایی« به دلیل 
شجاعت در پرداختن به آینده ایران برگزیده بخش پویانمایی دوازدهمین جشنواره فیلم عمار شد. حسن نژاد با بیان 
اینکه موضوع این قسمت از پویانمایی کاوه درمورد حضور ایران در فضاست اظهارداشت: تاکنون هیچ حمایتی از 
این محصول نشده بلکه سنگ اندازی هم شده است؛ این مجموعه با هزینه شخصی ساخت شده است و امیدواریم 
بتوانیم با فروش اکران های متعدد که پیگیر آن هستیم هزینه ساخت قسمت های بعدی را تأمین کنیم. این نویسنده 
و کارگردان گفت: شرایط قرنطینه کرونایی ساخت این مجموعه را خیلی سخت کرده بود اما همه عوامل تولید با 

صبر و عشق پای این انیمیشن ایستادند.
وی عنوان کرد: این کاردرروال عادی و تأمین مالی مطلوب می تواند در مدت ۴ تا ۶ ماهه تولید شود اما درشرایط 

کرونایی وعدم حمایت سازمان های فرهنگی این زمان به یکسال افزایش یافت.

مریم یادگاری:   استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه روابط 
با هموطنان ارامنه بر مبنای دوستی و برادری است، گفت: یکی از 
مهمترین اهداف و مکتبی که همه ادیان دنیا دنبال می کنند صلح 

و آرامش در سایه وحدت است.
سید رضا مرتضوی در بازدید از کلیسای وانک اصفهان و دیدار با 
اسقف سپیان کاشیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران، افزود: متاسفانه دنیای استکبار با تبلیغات سوء بدنبال وارونه 
جلوه دادن وحدت بین ادیان اســت. وی گفت: دشمنان تالش 
می کنند با ایران هراسی، مشکالت خود را کتمان کنند و با ایجاد 

یک مسئله سعی دارند همه توجهات را به این سمت سوق دهند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: دشمنان می کوشند مشکالت 
داخلی خودشان آشکار نشود و هرگونه جنگ و خونریزی که رقم 

می زنند را کتمان می کنند.
مرتضوی با بیان اینکه سالیان متمادی آمریکا و همنوعانش این 
سیاست را در برابر کشورهای مظلوم دنیا دنبال می کنند، ادامه داد: 
در طول این سال ها هزاران رویداد ضد بشری در کشورهای غربی 

و آمریکا رخ می دهد ولی هیچگاه نگران نبوده اند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه آنها از اینکه حقوق بسیاری از 
مردم پایمال می شود خم به ابرو نمی آورند، تصریح کرد: دشمنان 
از اینکه مردم کشــورهای دیگر به راحتی قتل و عام شــوند هم 
هراسی ندارند و تقریباً حضورشان همراه با خونریزی بوده است. 
وی با اشاره به وحدت در بین کشورهای مسلمان و ادیان های دنیا 
افزود: آن چیزی که ادیان دنبال آن هستند صلح در سایه وحدت 
و آرامش است و ما از اینکه مردم سایر سرزمین ها در رنج باشند 
ناراحت هستیم. استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: عده ای در دنیا 
نمی خواهند بسیاری از مردم از فرصت زندگی کردن در سایه صلح 
و آرامش بهره مند باشند. وی تاکید کرد: در امپراطوری رسانه غرب 
تالش می شــود که همه خونریزی های که در دنیا رخ می دهد را 

وارونه نمایش دهند. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه چنین 
دیدارهایی موجب همدلی و مودت خواهد شد، افزود: شناخت و 
نگاه ارامنه نسبت به مسائل و مشکالت دنیا جامع و در برابر مسائل 

ایران و عرصه بین المللی ستودنی است.
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در این دیدار با 
ابراز خرسندی از حضور استاندار اصفهان در مکان مذهبی کلیسای 
وانک گفت: من در مراسم معارفه استاندار اصفهان از شما دعوت 
کردم که از مجموعه کلیسای وانک اصفهان بازدید کنید و امروز این 
مهم محقق شد. اسقف سپیان کاشچیان افزود: فعالیت و مسوولیت 
در استانداری اصفهان سخت است ولی با همه مشکالت، شما به 

تمام مسائل استان واقف هستید.
وی ادامه داد: امیدوارم در سایه دولت آقای رییسی با پشتکاری که 

دارید مشکالت کشور و استان اصفهان مرتفع شود.
 قدمت ســکونت ارامنه در اصفهان به دوره صفویه بازمی گردد و 
اکنون حدود 1۰ هزار نفر ارمنی در این خطه زندگی می کنند که 

حدود هشت هزار نفر آنها در کالنشهر اصفهان سکنی دارند.

مدیریت شهری

ISFAHAN
N E W S

استاندار در بازدید از کلیسای وانک اصفهان:

روابط با هموطنان ارامنه بر مبنای 
دوستی و برادری است



از  زمینی  سیب  گفت:  فریدن  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نبود  دلیل  به  اما  است  فریدن  کیفیت  با  بسیار  محصوالت 
صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب »برندسازی« نشده است. 
مظاهر امینی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت 
فروش محصوالت کشاورزی فریدن، اظهار داشت: در حال 
حاضر محصول آماده فروش شهرستان سیب زمینی است که 
از ابتدای زمان برداشت تاکنون به دلیل صادرات در بازارهای 
داخلی و خارجی با میانگین قیمت بین پنج تا هزار و ۵۰۰ 

تومان به فروش رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سطح کشاورزی شهرستان فریدن ۲۵ تا 
۳۰ هزار هکتار است، افزود: از این میزان حدود هفت هزار 
هکتار آن به صورت کشت پاییزه شامل ۳۵۰۰ هکتار گندم 
آبی و هزار و ۲۰۰ هکتار جو آبی، ۲ هزار هکتار گندم دیم و 

۸۰۰ هکتار جو دیم است.
همچنین  افزود:  فریدن  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
حدود ۱۲ هزار هکتار آن به صورت کشت بهاره شامل ۳ 
هزار هکتار سیب زمینی و ۲ هزار هکتار پیاز، سه هزار هکتار 
یونجه و ۵۰۰ هکتار سبزیجات برگی مانند کاهو و کلم، هزار 
هکتار چغندر قند، هزار و دویست هکتار ذرت علوفه ای، 
۵۰۰ هکتار اسپرس، ۵۰۰ هکتار علوفه، ۵۰۰ هکتار گیاهان 
دارویی است. وی گفت: در خصوص اقدامات انجام شده 
با تنش های آبی چند سال اخیر می توان  در راستای مقابله 
از  فریدن  شهرستان  در  بر  آب  کم  کشت های  ترویج  به 
جمله کشت گیاهان دارویی مانند زعفران و سیر و موسیر 
و گل محمدی اشاره کرد. امینی با بیان اینکه سیب زمینی، 
پیاز و کاهو به عنوان محصول با کیفیت و برند این شهرستان 
است اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب کد 
پیاز و کاهو و  افزود: محصوالت سیب زمینی،  برند ندارد، 
کلم تولیدی شهرستان به دلیل کیفیت باال، در چند سال اخیر 
فعالیت هایی در راستای دریافت گواهی سالمت و دریافت 
بازارهای  در  فروش  و  صادرات  برای  شناسنامه  برچسب 
داخلی و خارجی انجام شده است. وی تصریح کرد: با توجه 
به حجم باالی تولید محصوالت زراعی و باغی شهرستان نیاز 
مبرم به سردخانه وجود داشت که دومین سردخانه شهرستان 
ظرفیت  اکنون  و  شد  افتتاح  تن  هزار  هفت  ظرفیت  با  نیز 
سردخانه های شهرستان به ۲۲ هزار تن افزایش یافته و انتظار 

می رود این رقم در سال آینده یک و نیم برابر افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن:

سیب زمینی فریدن »برندسازی« 
نشده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نمایندگان به دو فوریت حذف ارز ترجیحی رأی ندادند
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: اگـر ارز 
ترجیحـی بـرای کاالهـای اساسـی ماننـد برنج و گوشـت حذف شـود 
قیمـت ایـن کاالها به شـدت افزایش می یابد به همیـن دلیل نمایندگان 

بـه دو فوریـت حـذف ارز ترجیحـی رأی ندادند.
دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  میرزایـی  حسـین  حجت االسـالم 
تصویـب کلیـات الیحـه بودجـه و مخالفـت نماینـدگان با حـذف ارز 
ترجیحـی، اظهار کرد: گزارشـی کـه رئیس جمهور در دفـاع از حذف 
ارز ترجیحـی دادنـد درسـت نبـود و رئیـس مجلـس بالفاصلـه سـخن 
رئیس جمهـور را تصحیـح کردنـد. رئیس جمهـور الیحـه دو فوریتـی 
بـرای حـذف ارز ترجیحـی را به مجلـس ارائه داد، اما اطـراف ماجرا را 
بـه خوبی بررسـی نکـرده بود، به همیـن دلیل نمایندگان بـه دو فوریت 

حـذف ارز ترجیحـی رأی ندادنـد.
وی افـزود: بنـده و تعـدادی از نماینـدگان مجلـس کـه مخالف حذف 
ارز ترجیحی به شـکل ناگهانی هسـتیم پیش بینی کرده ایم کـه اگر ارز 
ترجیحـی بـرای کاالهـای اساسـی ماننـد برنج و گوشـت حذف شـود 

قیمـت ایـن کاالهـا به شـدت افزایـش می یابد.
نماینـده مـردم اصفهان در مجلس، گفت: مبلغی هم کـه دولت به ازای 
حـذف ارز ترجیحـی پیش بینـی کرده اسـت به هـر نفر بیـن ۸۰ تا ۱۲۰ 
هـزار تومـان بدهد، جبـران افزایش قیمت هـا را به هیـچ وجه نمی کند. 
بنابراین بیشـتر نماینـدگان مجلس مخالف حـذف ارز ترجیحی به این 
شـکل هسـتند و اگر قرار بر این شـد که ارز ترجیحی در آینده حذف 
شـود بایـد بـه شـکل پلکانـی و تدریجـی باشـد تـا شـوک بـه زندگی 

مـردم وارد نشـود و حتـی به طریقی جبران شـود.
میرزایـی تصریـح کـرد: امـا راه اصلـی برای حـل این مشـکالت بریده 
شـدن بنـد ریـال از دالر اسـت کـه اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، مشـکالت 
اقتصـادی تـا حـد زیادی رفع می شـود و بـرای رخ دادن ایـن اتفاق باید 
پـول کشـور از پوِل اعتباری بـه کاالیی و حقیقی تغییر یابد که مصداق 
بـارز آن پـوِل طـال اسـت. امروز شـما کارت می کشـید و ریـال جابجا 
می کنیـد، امـا در حالت دوم شـما کارت می کشـید و سـوِد طال جابجا 
می کنیـد کـه در ایـن صـورت پـوِل ملـی بـه شـدت تقویـت می شـود. 
وی ادامـه داد: پـوِل طـال، تورم ناپذیر اسـت و تحریم بـر آن تأثیر ندارد 
و یکـی از مشـکالت اساسـی کشـور را کـه پـول اعتبـاری اسـت، حل 
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گفت و گو

معاون استانداراصفهان:

پیشنهادی ازصنف کشاورزان برای بازگشایی زاینده رود داده نشده است
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبه قبلی در 
خصوص بازگشایی زاینده رود، مقرر شد که پیشنهاد زمان جاری 
جهاد  و  کشاورزی  صنف  نظرات  جمع بندی  پی  در  آب  شدن 
کشاورزی به استانداری اعالم شود که تاکنون پیشنهاد مشخصی 
ارائه نشده است. مهران زینلیان اظهار داشت: مقرراست درزمانی 
که ذخیره سد زاینده رود در پی بارندگی های صورت گرفته به 
حد مطلوب برسد و خط قرمز آب شرب اصفهان نیز رعایت شود، 
پیشنهاد بازگشایی زاینده رود به استانداری ارائه می شود. وی بیان 
داشت: در سومین جلسه از کمیته چهار جانبه بین استانداری، جهاد 
کشاورزی، آب منطقه ای و صنف کشاورزی، بسته راهکارهای 
پیشنهادی احیای رودخانه زاینده رود مورد بحث قرار گرفت که 
در این ارتباط به جمع بندی نرسیدیم و نیازمند برگزاری جلسات 
بیشتری است. معاون عمرانی استانداری اصفهان افزود: مصوبات 
در  رود  زاینده  عالی  شورای  و  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه 
دست پیگیری است و شفافیت منابع و مصارف خواسته متولیان این 
بخش است. زینلیان ادامه داد: میزان مصارف صنایع و کارخانه ها 
توسط شرکت آب منطقه ای بررسی و گزارش آن در این جلسات 
داده شد؛ همچنین شفافیت در برداشت چاه های غیر مجاز از دیگر 
مصوبات است که مقرر شد کمیته ای در این راستا تشکیل شود 
که اقدامات خوبی در راستای راست ازمایی صورت گرفته است.

 تاکنون جلسه ای برای تعیین زمان بازگشایی زاینده 
رود برگزار نشده است

از سوی دیگر عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان نیز 
به ایرنا گفت که ذخیره سد زاینده رود در شرایط فعلی ۱۶۵ میلیون 

متر مکعب است که با احتساب خط قرمز شرب تنها ۴۵ میلیون متر 
مکعب برای کشاورزی باقی می ماند که صنف این میزان آب را 

برای کشت پاییزه مطالبه می کند.
حسین محمدرضایی در این ارتباط که چرا تاکنون پیشنهادی برای 
بازگشایی زاینده رود به استانداری داده نشده است، افزود: چند 
روز آینده با هماهنگی جهاد کشاورزی زمان بازگشایی زاینده رود 

را اعالم خواهیم کرد.
وی بیان داشت: با وجود ۴۰۰ میلی متر بارندگی در سرشاخه ها 
همچنان شاهد کاهش حجم آب در سد زاینده رود هستیم و این 

روند طبیعی نیست.
با گذشت ۴ ماه از سال آبی به جای  بیان داشت:   محمدرضایی 
به ۶۰۰ میلیون متر  افزایش حجم سد زاینده رود و رسیدن آب 
مکعب به علت عدم صرفه جویی در صنعت، برداشت ها و انتقال 
آب به استان های همجوار هم اکنون ذخیره سد ۱۶۵ میلیون متر 
مکعب است که با رعایت خط قرمز ۱۲۰ میلیون متر مکعب برای 

شرب تنها ۴۵ میلیون متر مکعب برای کشت می ماند.
وی ادامه داد: با بازگشایی زاینده رود درآبان ماه موافقت نکردیم 
زیرا که با ۴۵ میلیون متر مکعب شاهد جاری شدن چهار تا پنج 
تاریخ  دی  و  آذر  در  بارندگی ها  امید  به  و  می شدیم  آب  روزه 
بازگشایی را به عقب انداختیم که متاسفانه بخاطر عدم مدیریت 
بلکه روند کاهشی  نیافت  افزایش  تنها حجم زاینده رود  نه  آب 

به خود گرفته است.
وی افزود: حجم سد زاینده رود در اول دوره سال آبی جاری ۲۲۶ 
میلیون متر مکعب بود و با وجود بارش ها حدود ۴۰۰ میلیمتری 

تا امروز، با احتساب آب موجود در اول دوره و بارش های سال 
آبی جاری میزان آب و بارش باید به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
می رسید که در این حالت بدون نگرانی برای آب شرب امکان 
کشت پاییزه بود اما عدم مدیریت صرفه جویی آب در حوضه 
از سوی مراجع مسوول صورت می گرفت،  باید  زاینده رود که 

حجم آبی برای کشت باقی نمانده است.
محمدرضایی افزود: متاسفانه بعداز گذشت ۴ ماه از سال آبی هنوز 
جدول منابع و مصارف برای بهتر کنترل کردن و صرفه جویی در 
تمام بخش ها اعالم نشده است و موانع بستر زاینده رود باید برای 
عبور راحت تر آب برای کشاورزان حذف شود که هنوز اقدامی 

نشده است و باید قبل از بازگشایی آب این اتفاق بیفتد.
اصافه  اصفهان  استان  نظام صنفی کشاورزی  مدیره  هیات  عضو 
کرد: با کنترل برداشت ها، حجم سد نباید با این میزان بارندگی رو 
به منفی شدن باشد و با توجه به اینکه کشاورزان به عنوان بزرگترین 
شریک رودخانه هستند دخالت داده نمی شوند و از آن موقع که 
نیرو  وزارت  به  و  شد  گرفته  کشاورزان  از  رود  زاینده  مدیریت 
سپرده شده است هر روز زاینده رود بدتر از دیروز آن بوده است.

زاینده رود بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه فالت مرکزی ایران 
است که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه در استان 
چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد و در دشت مرکزی ایران 
به سمت شرق پیش می رود تا در نهایت به جلگه تاالب گاوخونی 
در  دلیل خشکسالی  به  اخیر  در سال های  این رودخانه  می ریزد. 
سرشاخه ها و نیز بارگذاری زیاد در پایین دست خود همواره به 

شکل ادواری خشک بوده است.

بین  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  محو  میاندشت  بویین  امام جمعه 
دانش آموزان را از نقشه های دشمن دانست و گفت: از جنگ نرم دشمنان 
نباید غافل شد. حجت االسالم حسن اسکندری در یادواره شهید ماشااهلل 
ابراهیمی در آموزشگاه شهید ابراهیمی بویین میاندشت ضمن قدردانی از 
برگزار کنندگان یادواره این شهید واالمقام، اظهار داشت: شهید ماشااهلل 
ایثارگری داشت و  ابراهیمی همانند حاج قاسم سلیمانی شور و حال 

امروز دوستان و هم رزمانش به نیکی یادش را گرامی می دارند.
وی؛ ترفند دشمن را محو فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان 
دانست و گفت: دشمن در تالش است تا فرهنگ ایثار و شهادت در بین 
نوجوانان و جوانان ترویج داده نشود چون می داند این فرهنگ برگرفته 

از مکتب عاشورای حسینی است و تمام سنگرها را فتح خواهد کرد.
امام جمعه بویین میاندشت گفت: تا مادامی که این دشمن غدار در جنگ 

نرم فرهنگی می تازد نباید از پای نشست.
اسکندری تأکید کرد: دانش آموزان ضمن تالش در عرصه علم و دانش 
برای کسب معرفت و انسانیت باید حضرت فاطمه الزهرا )س( و شهدا را 

الگو خود قرار دهند تا در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.
وی افزود: دانش آموزان با پژوهش و تحقیق در سیره و زندگی نامه شهدا 

ترویج دهنده راه آنان و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باشند.
در ادامه حاج حسین دوست محمدی یکی از هم رزمان شهید ماشااهلل 
ابراهیمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۹ دی قم و شهدای 
مدیون شهدا  میاندشت، گفت: همه  بویین  عرفه و شهدای شهرستان 

هستیم چون اگر شهدا نبودند آزادی هم نبود.
وی افزود: شهدا با پیروی از مکتب پیامبر گرامی اسالم )ص( و واقعه 
غدیر خم و قیام امام حسین )ع( غیرتمندانه جلوی دشمن تا به دندان 
مسلح انقالب ایستادند و بر ما واجب است برای یاد و خاطره شهدا را 

زنده نگه داریم.
همرزم شهید ماشااهلل ابراهیمی با اشاره به خصوصیات بارز شهید ماشااهلل 
ابراهیمی گفت: شهید ابراهیمی با حداقل ها زندگی کرد و در عرصه 

ورزش و علم آموزی در رتبه برتر بود.
وی افزود: این شهید واالمقام در دوران انقالب یکی از شاخص های 

مبارزه با طاغوت در بویین میاندشت و نخستین فرد برای پخش اعالمیه 
امام خمینی بود.

و  شجاعت  شهامت،  جسارت،  شهید  این  گفت:  دوست محمدی 
بی نهایت پشتکار در دوران سربازی داشت و به معنای واقعی از مبارزان 
و پیروان خط امام بود و در دوران جنگ تحمیلی در موقع عملیات نیز 
خط شکن بود. این همرزم شهید تصریح کرد: منش شهدا موجب شد 
که یک وجب از خاک ایران در تصرف دشمن بعث عراق نماند و حتی 
تا فرسخ ها کیلومتر در خاک دشمن پیشروی و دشمن را به عقب راندیم.

به گزارش مهر، پاسدار شهید ماشااهلل ابراهیمی در سال ۱۳۳۹ در بوئین 
سال ۱۳۶۱  و  دیپلم گرفت  تجربی  رشته  در  و  آمد  دنیا  به  میاندشت 
پسر و یک دختر است، در دوران  ازدواج کرد که حاصل آن یک 
امام  لشکر ۱۴  از  )ع(  بن جعفر  معاون گردان موسی  تحمیلی  جنگ 
حسین )ع( بود و در شب عملیات کربالی ۵ در ۲۸ دی ماه سال ۱۳۶۵ 
در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد 

و در زادگاهش بویین میاندشت به خاک سپرده شد.

امام جمعه بویین میاندشت اسکندری در یادواره شهید ماشااهلل ابراهیمی:

محو فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان از نقشه های دشمنان است

مدیر سد زاینده رود:

زاینده رود توان بارگذاری جدید ندارد

طرح الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان، براساس آمایش 
را  مختلفی  واکنش های  این طرح  اما  اجرا شد،  عالی  مراکز آموزش  ساماندهی  و طرح 
برانگیخته است، وزیر علوم نیز در تازه ترین اظهارنظر در خصوص این الحاق، از بازرسی و 

بررسی بیشتر این طرح خبر داد.
طرح الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان، براساس آمایش 
و طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی اجرا شد، در حالی که مسئوالن وزارت علوم، هدف 
از اجرای این طرح را ارتقای دانشکده می دانند، اما برخی از کارکنان، اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان این دانشکده خواستار لغو این الحاق هستند و اکنون وزیر علوم در تازه ترین 

اظهار نظر در خصوص این الحاق، از بازرسی و بررسی بیشتر این طرح خبر داد.
هدف از الحاق این دانشکده و سایر دانشکده های الحاق شده به دانشگاه صنعتی اصفهان و 
دیگر دانشگاه ها به عنوان دانشگاه بزرگ تر، رشد و ارتقای کیفی آنها اعالم شده و به این 
ترتیب است که دانشگاه های بزرگ تر بر مسائلی مانند اعضای هیئت علمی، کیفیت کار 
آموزش و پژوهش در این دانشکده ها نظارت داشته باشد و تجربه های خود را به صورت 

مشاوره در اختیار آنها قرار دهند.
بر اساس اعالم دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله اهداف طرح 
از پراکندگی و گستردگی بدون ضابطه و  ساماندهی مراکز آموزش عالی، خروج آنها 
آموزش  مراکز  و  دانشکده ها  و  است  عنوان شده  مأموریت گرایی  قالب  در  آنها  تجمیع 
عالی ملحق شده به حفظ استانداردهای دانشگاه های بزرگ تر در رقابت با سایر دانشگاه ها 
خواهند پرداخت که باعث ارتقای کیفی آنها می شود، همچنین الحاق آنها به دانشگاه های 
بزرگ تر در بخش های دیگر مانند پذیرش دانشجو و ایجاد فرصت های بیشتر برای اعضای 

هیئت علمی نیز تأثیرگذار است.
مطالعات برروی دانشکده های استان اصفهان براساس آمایش آموزش عالی صورت گرفته 
و سه وضعیت درباره آنها بررسی شد که آیا به اندازه ای ُرکود دارند که منحل شوند یا با 
الحاق به دانشگاه های بزرگ می توانند رشد کنند یا در قالب یک مجتمع آموزش عالی، 
تجمیع شوند؟ طبق نتایج حاصل از این مطالعات، وزارت علوم به این نتیجه رسید که برای 
سه دانشکده گلپایگان، خوانسار و شهرضا در استان اصفهان، موضوع الحاق به دانشگاه های 

بزرگ دنبال شود.
و  دانشگاه ها  ساماندهی  طرح  قباًل  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیرسابق  منصورغالمی، 
مراکز آموزش عالی را با هدف کیفی سازی هرچه بیشتر آنها اعالم کرد و گفت: »هدف ما 

تخریب و تعطیلی نیست«.
وی طرح ساماندهی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با هدف کیفی سازی هرچه بیشتر 
آنها دانست و افزود: »زمانی که دانشگاه های کوچک به دانشگاه های بزرگ متصل شوند، 
فعالیت پژوهشی و فناوری آنها نیز تقویت و بیشتر می شود که به نوبه خود دستاورد بزرگی 

است و کیفیت کار آنها را افزایش می دهد«.
حجت االسالم محمدتقی کرامتی، امام جمعه گلپایگان در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
این طرح اظهار کرد: »موضوع تجمیع برخی دانشکده ها که براساس مصوبه شورای انقالب 
فرهنگی مطرح شده بود، در اواخر دولت قبلی با عجله و شتاب اجرا شد و از مجموع بیش 

از صد دانشکده که شامل این طرح می شدند، الحاق حدود ۱۰ دانشکده اجرا شد«.
وی با اشاره به نارضیاتی برخی دانشکده ها از طرح الحاق، گفت: »در نهایت مجلس وارد 
عمل شد و دستور توقف را صادر کرد، اما اکنون الحاق دانشکده فنی مهندسی گلپایگان به 
دانشگاه صنعتی انجام شده است. در صحبت با وزیر علوم فعلی که به تازگی به اصفهان سفر 
کرده بود و همچنین پیگیری از نماینده مردم گلپایگان در مجلس موضوع بررسی مطرح 
شده و منتظر اعالم نتیجه نهایی هستیم. فعاًل طرح متوقف شده و این الحاقی که با عجله و 

شتاب صورت گرفته باید به شرایط قبلی بازگردد«.
امام جمعه گلپایگان در توضیح دالیل مخالفت با این الحاق گفت: »این سؤال مطرح است 
که این قانون الحاق آیا شامل شهرستان گلپایگان می شود یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت 
به لحاظ قدمت ۲۵ ساله این دانشکده این الحاق شامل دانشکده گلپایگان نیست، چراکه 
این قانون شامل دانشکده های جدیدالتاسیس است. همچنین براساس یکی دیگر از مواد 
این قانون بحث بُعد مکانی مطرح است که در متن قانون شامل شهرستان هایی می شود که 

نزدیک مرکز استان باشد که گلپایگان از مرکز استان دور است«.
کرامتی در توضیح این موضوع که دانشکده گلپایگان با اعتبار دانشگاه صنعتی می تواند به 
رشد کیفی برسد، گفت: »این بحث ها مطرح می شود، اما استدالل این است که با توجه به 
عملکرد موفق این دانشکده که مجوز تبدیل شدن به دانشگاه را کسب کرده بود، چرا این 
الحاق باید انجام شود؟ الحاق دانشکده ای که می توانست به دانشگاه ارتقا پیدا کند، کار 

درستی نیست و باید تالش ها از سوی شهرستان انجام شود«.
وی ادامه داد: »فعاًل نظر بنده این است که اشکاالت و نواقصی که وجود داشته، برطرف 
شود. موضوع هیئت علمی و تبدیل شدن دانشگاه دنبال شود، چراکه این الحاق موجب از 
بین رفتن استقالل دانشکده گلپایگان می شود. دانشکده ما در شرایط فعلی جز دانشکده هایی 
است که بودجه مستقل از تهران دارد. بحث ما این است دانشکده گلپایگان با توجه به 

پتانسیل هایی که دارد، با اخذ مجوز می تواند یک دانشگاه مستقل باشد«.
معارفه  فناوری در حاشیه آیین تکریم و  محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و 
روسای دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص طرح 
»طرح  کرد:  اظهار  کشور،  مادر  و  جامع  دانشگاه های  به  کوچک  دانشکده های  الحاق 
ساماندهی آموزش عالی را شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرده و شورای گسترش 
آموزش عالی هم تعدادی از مراکز دانشگاهی را به دانشگاه های مادر ملحق کرده که یکی 
از آنها دانشکده فنی مهندسی گلپایگان است که در حال بررسی است«. وی افزود: »این 
ساماندهی می تواند محاسن زیادی به همراه داشته باشد و دانشکده گلپایگان از امکانات 
دانشگاه صنعتی استفاده کند. همچنین مدرک دانشگاهی دانشجویان این مرکز با اعتبار 
دانشگاه صنعتی است. البته این امر احتیاج به بررسی و بازرسی بیشتر دارد که بتوانیم تصمیم 
علمی  هیئت  اعضای  و  دانشجویان  کارکنان،  از  جمعی  پیش  چندی  بگیریم«.  را  نهایی 
دانشکده گلپایگان در تماس با خبرگزاری ایسنا از اعتراض به این طرح گفتند و اعالم 
الحاق دانشکده فنی و مهندسی  با  الحاق شده اند و معتقدند که  لغو  کردند که خواستار 
گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان کم کم این دانشکده محو خواهد شد. این جمع که 
مخالف این مسئله بودند پیگیری های زیادی انجام داده و در همین رابطه دو طومار مخالفت 
با این امر تنظیم کردند که به گفته یکی از این افراد، به دلیل عدم پیگیری مسئوالن مربوطه 
شهرستان و دانشکده، تاکنون ترتیب اثری داده نشده است و الحاق دانشکده گلپایگان به 
دانشگاه صنعتی اجرا شد. مخالفان این طرح مدعی اند که طرح آمایش چندین ماه پیش 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی دستور توقف گرفت، اما طرح الحاق دانشکده 

گلپایگان اجرا شد.

الحاق دانشگاه گلپایگان؛

طرحی برای پیشرفت یا توقف؟

گزارش ویژه

مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت شکننده ای 
دارد و نباید هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود. سید مجتبی 
سد  وضعیت  آخرین  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نایینی  موسوی 
زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۶۵ میلیون 

مترمکعب است که با این ذخیره، تنها ۱۳ درصد مخزن سد آب دارد.
بارش ها ۳۵۸  تاکنون میزان  ابتدای سال آبی جاری  از  اینکه  بیان  با  وی 
میلیمتر است، گفت: این میزان بارش نسبت به سال گذشته که ۴۱۶ میلیمتر 
بود، ۷ درصد کاهش و همچنین نسبت به متوسط بلندمدت که ۵۳۸ میلیمتر 

بود، ۲۸ درصد کاهش داشته است.
مدیر سد زاینده رود افزود: با بررسی های برف سنجی در سرچشمه های 
کوهرنگ، شرایط بارش ها حتی نسبت به سال خشک پارسال، مناسب 
نیست و عمق و تراکم برف نیز پایین تر است، همچنین بارش ها نسبت به 

پارسال کاهش یافته است.
وی به برخی نگرانی ها نسبت به کاهش کیفیت آب سد زاینده رود اشاره 
کرد و گفت: اگرچه با افزایش دمای هوا تبخیر آب افزایش می یابد، اما با 

آب شدن ذخیره برفی پشت سد، ورودی سد افزایش می یابد.
تاکید  زاینده رود،  سد  فعلی  ذخیره  به  نسبت  نگرانی ها  درباره  موسوی 
کرد: اولویت اکنون تأمین آب شرب است، البته مشابه شرایط فعلی سد 
بهمن ماه  بارش های سنگین  تجربه کردیم که  را در سال ۹۵  زاینده رود 

جبران بی بارشی ماه های قبل را کرد.
وی افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه و 

خروجی آن ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.
با وجود  زاینده رود  اینکه چرا ورودی سد  درباره  زاینده رود  مدیر سد 
بارش ها همچنان رو به کم شدن است، گفت: در مقطعی که بارش ها وجود 
داشت ورودی سد بیشتر شد، اما با سرمای هوا و قطع بارش ها ورودی سد 
زاینده رود به همان عدد قبلی رسید، البته ورودی سد زاینده رود در ۵۱ سال 

اخیر تنها یک سال از این میزان کمتر بوده است.
وی درباره فعالیت نیروگاه سد زاینده رود، توضیح داد: در حال حاضر برای 
حفظ کیفیت آب، نیروگاه سد زاینده رود را همچنان در مدار نگه داشته ایم 

تا از تراز باالتری تخلیه آب داشته باشیم.
نیروگاهی را حفظ می کنیم در بحث  تا زمانی که تراز  موسوی گفت: 
کیفیت آب اصفهان نگرانی کمتری داریم، البته اگر حتی نیروگاه نیز از 
مدار خارج شود، با پایش هایی که می شود، بر حفظ کیفیت آب تاکید 
داریم و به طور قطع با تداوم بارش ها شرایط سد زاینده رود بهتر خواهد شد.

وی به وضعیت سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: به طور قطع با این میزان 
ذخیره سد زاینده رود باید طرح و برنامه خاص و مشخصی برای احیای این 
رودخانه داشته باشیم و اگر هر بارگذاری جدیدی در استان های اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری داشته باشیم، باید منابع آن از قبل تأمین شود.



 Production of iron ore pellet 
in Iran increased by 23 per-
cent in the first nine months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21-December 21, 
2021), as compared to the 
same period of time in the past 
year, Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO) announced.
IMIDRO said that more than 
28.649 million tons of iron 
ore pellets were produced in 
the first nine months of the 
current Iranian calendar year, 
while the figure was 23.285 
million in the same time span 
of the previous year.
Also, the iron ore pellet pro-

duction rose 17 percent to 
3.026 million tons in the ninth 
month of this year, from that of 
the previous year, which was 
2.597 million tons.
As reported, Golgohar was the 
largest producer of pellets dur-
ing the nine-month period with 
9.346 million tons of produc-
tion, followed by MIDHCO with 
4.434 million tons, and San-
gan with 3.268 million tons.
The data released by IMIDRO 
indicate that iron ore pellet 
production by major Iranian 
mining companies exceeded 
46 million tons in the previous 
Iranian calendar year (ended 
on March 20, 2021), register-
ing a 10 percent growth year 

on year.
The mentioned companies 
had managed to produce 41.7 
million tons of pellets in the 
preceding year.
According to the data, Golgo-
har was the largest producer 
of pellets in the said year with 
12.2 million tons of produc-
tion, followed by Mobarakeh 
Steel Company with 7.3 mil-
lion tons, MIDHCO with 6.2 
million tons, and Khouzestan 
Steel Company with 5.5 mil-
lion tons.
Iran’s iron ore pellet produc-
tion capacity exceeded 66 
million tons in the previous 
Iranian calendar year.
IMIDRO’s report on un-

der-construction iron ore 
pellet production units in Iran 
indicates that a total of 25.92 
million tons are expected to be 
added to Iran’s iron ore pellet 
production capacity by the 
time these units are completed 
in the fiscal year 1402 (2023-
24).
Production of iron ore con-
centrate also reached 49.714 
million tons during the previ-
ous calendar year to register a 
five-percent rise year on year.
According to the Industry, Min-
ing and Trade Ministry data, of 

the mentioned figure 3.533 
million tons were produced in 
the last month of the previous 
year (February 19-March 20).
As reported, the country’s 
major iron ore concentrate 
producers had managed to 
produce about 47.306 million 
tons of the mentioned product 
in the Iranian calendar year 
1398.
Last year, major mining com-
panies also produced 902,454 
tons of granulated iron ore, to 
register a decrease of 54 per-
cent compared to the preced-
ing year (1,965,733 tons).
In its outlook plan for the 
Iranian calendar year 1404 
(2025-2026) Iran has envis-
aged production of 55 million 
tons of steel per annum, and to 
achieve this target the country 
requires to extract 160 million 
tons of iron ore.
In a bid to prevent the exports 
of unprocessed minerals, cre-
ating more value-added and 
meeting the requirements of 
domestic producers for the 
raw materials, Iran has levied a 
25-percent duty on the exports 
of raw minerals (especially 
iron ore) since September 
2019.
The duty is aimed at encour-
aging the production of more 
processed minerals such as 
pellets and concentrate instead 
of selling the raw minerals.

Iron ore pellet production rises 23% in 9 months on year

Iran FM Meets Qa-
tari Emir After Visit-
ing Oman
Iranian Foreign Minister Hussein 
Amir-Abdollahian Qatari Emir 
Sheikh Tamim bin Hamad al 
Thani on Tuesday said that Tehran 
is ready to promote interactions 
with all regional countries in bilat-
eral and multilateral formats.
Amir-Abdollahian arrived in Doha 
on the second leg of his regional 
tour after wrapping up a visit to 
the Omani capital of Muscat.
During the meeting, the foreign 
minister conveyed warm greet-
ings of President Ebrahim Raisi to 
the Qatari emir and elaborated on 
the latest developments in mutual 
relations in various political, se-
curity, trade and economic fields.

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

Chinese ambassa-
dor meets Iran’s NPC 
president Khosravi 
Vafa
Chinese Ambassador to Iran 
Chang Hua met president of Iran’s 
National Paralympic Committee 
(NPC) Mahmoud Khosravi Vafa 
on Tuesday.
The meeting took place at Iran’s 
NPC headquarters in Tehran.
The 2022 Winter Games will be 
held in Beijing, China but several 
of the nations executing a diplo-
matic boycott of Beijing 2022 al-
ready have strained relations with 
China.

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

Oil, gas condensate 
output expected to 
rise next year
Considering the new resource 
allocations for the development 
of the oil industry in the budget 
bill for the next Iranian calendar 
year (starts on March 21), the 
country’s crude oil and gas con-
densate production is expected to 
increase by 144,000 barrels per 
day (bpd) in the next fiscal year.
According to Tasnim News Agen-
cy, in the budget bill for the next 
year, special attention has been 
paid to improving oil and gas 
production and development of 
energy infrastructure across the 
country in order to boost the oil 
output to 3.952 million bpd.

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

Seleucid, Parthian 
relics unearthed in 
UNESCO-tagged Bi-
sotun
In a recent excavation in Bisotun, 
an ancient UNESCO-tagged site 
containing bas-reliefs and in-
scriptions of Darius the Great, 
archaeologists found relics and 
architectural remains dating from 
the Seleucid (312 BC-63 BC) and 
Parthian (247 BC – 224 CE) eras.
Some historical objects and rem-
nants of some architectural struc-
tures were discovered during the 
first archaeological season of Iron 
Age Tepe Gohareh, located four 
kilometers from Bisotun, western 
Kermanshah province, Ramin 
Chehri who leads the excavation 
said, ILNA reported on Tuesday.

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

Iran, Cuba stress 
s t r e n g t h e n i n g 
ties to counter US 
sanctions
Iranian Vice President for Eco-
nomic Affairs Mohsen Rezaei 
in a meeting with Cuban 
President Miguel Díaz-Canel 
stressed the need to strength-
en bilateral relations to coun-
ter US sanctions.
The meeting occurred in Ma-
nagua on the sidelines of the 
swearing in ceremony of Nic-
aragua’s President Daniel Or-
tega.

China’s imports of 
Iranian oil hit record 
since 2018 sanctions
China’s imports of Iranian crude 
oil last year hit a record high since 
the US imposed sanctions on the 
Islamic Republic in 2018 with the 
aim of bringing the country’s oil 
sales down to zero, Bloomberg 
reported.
Chinese refiners brushed off the 
risk of the sanctions to take in 324 
million barrels from Iran and Ven-
ezuela in 2021, about 53% more 
than the year before, data from 
market intelligence firm Kpler cit-
ed by the news provider showed.
“That’s the most since 2018, 
when China took 352 million bar-
rels from the two nations,” it adde

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

China’s Imports of 
Iran Oil Hit Record 
High
China’s imports of Iranian crude 
oil last year hit a record high since 
the U.S. imposed sanctions on 
the Islamic Republic in 2018 with 
the aim of bringing the country’s 
oil sales down to zero, Bloomb-
erg reported Tuesday. Chinese 
refiners brushed off the risk of the 
sanctions to take in 324 million 
barrels from Iran and Venezuela 
in 2021, about 53% more than 
the year before, data from market 
intelligence firm Kpler cited by the 
news provider showed. “That’s 
the most since 2018, when China 
took 352 million barrels from the 
two nations,” it added.

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

Ayatollah Raisi 
sends congratulato-
ry message to Tajik-
istan
Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi has sent a mes-
sage to his Tajik counterpart Emo-
mali Rahmon, congratulating him 
on the 30th anniversary of the 
establishment of Iran-Tajikistan 
diplomatic ties.
“I cordially congratulate you and 
the people of your country on the 
30th anniversary of the establish-
ment of diplomatic relations be-
tween the Islamic Republic of Iran 
and the Republic of Tajikistan,” 
Raisi told Rahmon in his mes-
sage. “Fortunately, over the past 
three decades, the two countries 
have been able to achieve a very 
high level of bilateral, regional and 
international relations by taking 
advantage of deep historical, cul-
tural, civilizational and linguistic 
commonalities, which given the 
huge potentials in the two coun-
tries, it is possible to improve the 
level of cooperation, especially in 
the economic sector,” he added, 
according to the official website 
of the Iranian presidency.
Ayatollah Raisi noted, “In this 
regard, based on the results of 
my first official visit to the beau-
tiful country of Tajikistan, the two 
sides agreed that the necessary 
grounds for enhancing economic 
cooperation should be at the top 
of the agenda of the relevant of-
ficials and a new chapter of com-
prehensive relations would form 
based on political trust.”
The Iranian president concluded 
his message by saying, “I hope 
that, given the existing political 
will and in the shadow of a joint 
effort, we will see the compre-
hensive development of relations 
in order to ensure the mutual 
interests of the two Iranian and 
Tajik nations. I wish Your Excel-
lency and your honorable family 
health and success, and the dear 
and honorable people of the Re-
public of Tajikistan prosperity and 
felicity.”
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As announced by a provincial official, 
61 idle industrial units returned to 
the production cycle in Mazandaran 
province, in the north of Iran, since 
the beginning of current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021).
Jahangir Baei, the deputy head of 
the province’s Industry, Mining and 
Trade Department for planning and 
investment affairs, said that the 
mentioned units returning to the 
production cycle created jobs for 
713 people.
He also announced that 40 more idle 
units are planned to be revived by 
the yearend.
The official further said that 406 
industrial projects with over 60 per-
cent progress were completed in the 
province in the present year.
As announced by the head of Iran 
Small Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO), in the last Ira-
nian calendar year, 1,557 stagnant 
and semi-active units returned to 
the production cycle in the industrial 
parks with a financing of 35 trillion 
rials (over $120.6 million), providing 
employment for 27,000 people.
th the aim of reactivating stagnant 
units or units that are operating 
below capacity, 900 consultants 
from the private sector and knowl-
edge-based companies were se-
lected in the form of industry clinics 
across the country to recognize the 
weaknesses of these units, Ali Ra-
soulian has previously stated.
“Despite the two major challenges 
of sanctions and coronavirus pan-
demic, which imposed severe re-
strictions on the country, we tried 
to activate domestic capacities by 
turning to localizing the technology 
of manufacturing parts and equip-
ment”, he added.
Sanctions have caused problems 
for financial exchanges and the ex-
port of goods to other countries, he 
said, adding, “The negative effects 

of coronavirus pandemic on various 
parts of the country, including indus-
try, are not hidden from anyone, and 
the economic growth of some coun-
tries has reached below zero during 
this period.”
Iran is proud that despite these re-
strictions and pressure from these 
two important challenges, its indus-
try has grown by more than seven 
percent, according to the statistics 
and reports from various sectors, 
the official further highlighted.
o, as announced by Deputy Indus-
try, Mining, and Trade Minister Me-
hdi Sadeqi Niaraki, over 6,500 new 
industrial units were established 
across the country during the past 
year which created jobs for over 
121,000 people.
Touching upon the Industry Minis-
try’s plans for the realization of the 
motto of the current year which 
is named the year of “Production: 
support and the elimination of ob-
stacles” by the Leader of the Islamic 
Revolution, the official has said: “In 
the year that has been dedicated to 
the production sector by the Leader 
of the revolution, the orientation of 
all government organizations and 
executive bodies should be towards 
supporting the country’s industrial 
and mining units.”
Niaraki pointed to a 40-percent in-
crease in the issuance of establish-
ment licenses for industrial units 
in the previous year, saying: “The 
number of establishment licenses 
increased to more than 36,000 last 
year, which shows that people are 
encouraged to invest in the produc-
tive sectors.”
He also mentioned an 85-percent 
rise in the allocation of land for es-
tablishing industrial units across the 
country and noted that over 4,500 
hectares of land were handed over 
to applicants in the previous calen-
dar year.

61 idle industrial units revived in 
Mazandaran since last March

Iran National Tax Administration 
(INTA) is going to start collect-
ing taxes on vacant houses as of 
the next Iranian calendar month 
(begins on January 21), Tasnim 
reported on Monday, quoting an 
official with Transport and Urban 
Development Ministry.
“The information regarding va-
cant houses is being sent to Iran 
National Tax Administration using 
Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) protocol or manually,” 
Deputy Transport and Urban De-
velopment Minister for Housing 
and Construction Affairs Mahmoud 
Mahmoudzadeh told Tasnim.
According to the official, so far, the 
information related to 1,174,000 
vacant houses has been communi-
cated with INTA.
“We are going to also send the data 
regarding the units owned by legal 
entities to INTA within one or two 
days,” Mahmoudzadeh said.
Mahmoudzadeh had previously 
said that in the first stage of the 
implementation of the program for 
collecting tax from the country’s 
vacant housing units, only units 
belonging to natural persons are 
targeted.
The vacancy tax law, as part of Di-

rect Tax Reform Law, was put on 
the agenda in the Iranian calendar 
year ending March 2016 and was 
enforceable from the year ending 
March 2017, but there was little 
data on the number of vacant units 
then, according to Mahmoud Aliza-
deh, a senior official with the INTA.
The mentioned plan is mainly 
aimed at lowering the housing 
rental rate in the country.
In mid-July 2020, the Iranian 
parliament (Majlis) approved the 
double-urgency bill of the vacancy 
tax law and it was decided that the 
mentioned law would be imple-
mented in July 2021, however, the 
implementation of the new law was 
postponed due to technical issues.
Expressing his agreement over the 
approval of the mentioned plan, 
Hossein Hossein-Zadeh Bahraini, 
a member of the Majlis Economic 
Committee, said, “Our problem in 
the housing sector is not the de-
mand higher than the supply, while 
the number of residential units is 
more than required.”
This plan is vital, as many fam-
ilies are struggling for renting 
the homes, while there are 
many empty units, the MP fur-
ther reiterated.

INTA to start 
collecting vacancy taxes as of Jan. 21

As reported, Gol-
gohar was the 
largest producer 
of pellets during 
the nine-month 
period with 9.346 
million tons of 
production, fol-
lowed by MIDH-
CO with 4.434 
million tons, and 
Sangan with 
3.268 million tons



Considering the new resource alloca-
tions for the development of the oil in-
dustry in the budget bill for the next Ira-
nian calendar year (starts on March 21), 
the country’s crude oil and gas conden-
sate production is expected to increase 
by 144,000 barrels per day (bpd) in the 
next fiscal year.
According to Tasnim News Agency, in 
the budget bill for the next year, special 
attention has been paid to improving oil 
and gas production and development of 
energy infrastructure across the country 
in order to boost the oil output to 3.952 
million bpd.
The country’s oil transmission network 
is also expected to expand fourfold to 

10,758 kilometers next year, the report 
said.
Iran has been gradually boosting crude 
oil production to get ready for a strong 
comeback into the global market as the 
talks with world powers over the nuclear 
deal show signs of progress.
According to a Bloomberg report, Na-
tional Iranian Oil Company (NIOC) has 
stated that the country’s oil fields are 
going through overhaul operations and 
connections with oil buyers are being 
re-established.
“In the most optimistic estimates, the 
country could return to pre-sanctions 
production levels of almost four million 
barrels a day in as little as three months,” 

the report published in May 2021 stated.
Back in November 2021, NIOC Head Mo-
hsen Khojasteh-Mehr said his company 
was planning to boost the country’s oil 
production capacity to the pre-sanction 
levels or nearly four million bpd by the 
end of the current Iranian calendar year 
(March 20, 2022).
“Based on our plans, we need $90 bil-
lion of investment in the oil sector, while 
$70 billion is also needed to develop gas 
fields,” Khojasteh-Mehr said in a press 
conference on November 28, 2021.
Khojasteh-Mehr further stated that con-
sidering the increase in the oil and gas 
production and the country’s refining ca-
pacity, NIOC is also planning to boost the 
oil and gas industry’s export capacity to 
reach 1.5 times more than the pre-sanc-
tion levels over the next 10 years.
“The manpower working in the Iranian 
oil industry’s upstream sector is among 
the world’s most qualified, and the ge-
ography of the oil industry has enabled 
us to have energy security,” he stressed.
Elsewhere in his remarks, the NIOC head 
mentioned the country’s current crude 
oil and gas condensate exports, saying: 
“Exports of crude oil and gas conden-
sate have increased and we are using 
all our capacities to maximize exports 
because the sustainability of crude oil 
exports is our policy.”
According to him, NIOC is looking for 
new and safe markets for exports to 
continue selling oil.

TEDPIX gains 1,900 
points on Tuesday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
1,927 points to 1.334 million on 
Tuesday.
As reported, over 5.073 billion 
securities worth 23.788 trillion 
rials (about $82.027 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 
2,924 points, while the second 
market’s index dropped 823 
points.
TEDPIX rose 38,000 points (2.7 
percent) to 1.397 million in the 
past Iranian calendar week (end-
ed on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Com-
pany, Saipa Company, Social 
Security Investment Company, 
National Copper Company, and 
Barekat Pharmaceutical Group 
were the most widely followed 
ones.
The government has applied sev-
eral new changes in the national 
budget bill for the next Iranian cal-
endar year (begins on March 21, 
2022) which according to experts 
and analysts will ensure the stock 
market’s stability and growth in 
the coming years, IRNA reported.
Reducing taxes on production 
units active in the stock market, 
strengthening the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund, eliminating subsidized 
foreign currency allocations, 
and stabilizing the ownership in-
terest of the mines are some of 
the measures considered in the 
budget bill to support the capital 
market.
Allocating a 20-percent tax on le-
gal entities is considered in next 
year’s budget bill which is less 
than the previous years. Reduc-
ing the taxes imposed on produc-
tion units will make them more 
profitable and therefore their per-
formance in the stock market will 
improve.
Also, the direct taxes collected 
from production units is expect-
ed to be injected into the Capital 
Market Development and Stabili-
zation Fund in order to be used to 
improve and develop the market.
Based on the next year’s budget 
bill, no subsidized foreign cur-
rency will be allocated to special 
entities to import certain goods. 
Experts and analysts believe that 
this decision is going to have a 
very positive impact on the stock 
market since it will prevent rent 
and unrealistic pricing.
The draft of the national budget 
bill also indicates that the gov-
ernment will be less reliant on 
the stock market to compensate 
deficits and fund various develop-
ment projects, which is another 
positive aspect of the mentioned 
bill since the stock market will be 
less affected by the politics and 
will follow a normal trend created 
by supply and demand.

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

Ancient artifacts 
unearthed at Go-
hareh Hill of Biso-
toun
Architectural remains and arti-
facts, dating back to the Seleu-
cid (312-63 BCE) and Parthian 
(247 BCE-224 CE) eras, were 
discovered during excavations 
conducted at Gohareh Hill 
of Bisotoun, in the western 
province of Kermanshah, said 
the head of the archeological 
group working on the site.
Gohareh Hill is located in a 
village of the same name, four 
kilometers from Bisotoun.

PGPICC’s new managing director appointed
The chairman of the board of directors of Persian Gulf 
Petrochemical Industry Commercial Company (PG-
PICC) has appointed Abdulali Ali-Asgari as the new 
managing director of the company, Shana reported.
Ali-Asgari who has replaced Jafar Rabiei, was the 
former director-general of Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB).
PGPICC is an Iranian public holding company. It is 
mainly active in investment and administrating natu-
ral-gas processing plants, chemical factories, oil and 
polymer.
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Oil, gas condensate 
output expected to rise next year

Intl. Feed 
Expo kicks 
off in Tehran

 The sixth edition of Iran’s In-
ternational Exhibition of Poul-
try, Livestock, Aquaculture, 
Feedstuff and Related Indus-
tries (Iran Feed Expo) kicked 
off in Tehran on Tuesday.
As IRIB reported, 70 renowned 
Iranian and foreign companies 
from various countries includ-
ing Russia, China, Germany, 

Italy and Spain are showcas-
ing their latest products and 
services in this three-day ex-
hibition.
Iran Feed Expo is one of the 
major events in the feedstuff 
industry in the region.
The motto of this year’s ex-
hibition is “Safe Feed, Safe 
Food”.
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Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin met 
with Vice President for Science 
and Technology Sourena Sattari 
on Monday to discuss the knowl-
edge-based development of the 
country’s automobile industry, 
IRNA reported.
In this meeting, which was host-
ed by the Industry Ministry, the 
officials analyzed the automotive 
industry from the perspective of a 
knowledge-based economy.
Designing and developing new 
platforms and producing new car 
series based on them using the 
capacities of the supply chain, was 
among the solutions proposed in 
this meeting for pushing the coun-
try’s auto industry towards devel-
opment.
The officials also referred to the 
Industry Ministry’s new structure 
and the formation of the Transpor-
tation Industries Department within 
this structure with three separate 
offices including the auto industry, 
rail, and marine industries, and avi-
ation industry.
Over the past few years, the Irani-
an automotive industry, as one of 
the country’s major industries, has 
been facing serious problems and 
challenges such as accumulated 

losses, low quality of products, and 
high debts to parts manufacturers 
and the supply chain sectors.
Back in December 2021, Fatemi-
Amin said his ministry has pre-
pared a nine-axis program for evo-
lution in the automotive industry 
which will be unveiled soon.
The mentioned program includes 
all challenges and solutions in this 
industry, the minister noted.
“Car is one of the most political 
products and important issues in 
the country, which on the one hand 
is highly challenged and on the oth-
er hand has various capacities”, the 
official stated.
Pricing should be such that domes-
tic manufacturing has an advan-
tage, the minister further reiterated.
Based on the latest data released 
by the Industry, Mining, and Trade 
Ministry, car manufacturing in Iran 
rose 4.7 percent during the first 
eight months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Novem-
ber 21, 2021), as compared to the 
same period of time in the past 
year.
Iranian carmakers manufactured 
651,408 vehicles in the eight-
month period of this year, while 
the figure was 622,144 in the same 
time span of the previous year.

Industry Ministry 
aims to pursue knowledge-based 

development in automotive industry

Can soup be a main meal?
The answer to this question is both yes and no. 
Many soups are full of vegetables. Although 
soups along with a main meal are effective in 
satiety, they usually can not cause complete 
satiety alone.
Of course, consuming soup with breads made 
from wholemeal flour or by adding cereals 
such as barley to it, will increase calories and 
turn it into a complete dinner. All in all, it can 
be said that eating soup with whole grains can 
make it a relatively light main meal.
1. They’re good for you. While some soups 
can devastate a diet (cream-based varieties can 
be particularly high in fat and calories), most 
serve as a great vehicle to meet your daily quo-
ta for veggies. View soups as an opportunity 
to cash in on nature’s bounty (winter crops, 
including pumpkin, butternut squash, carrots 
and parsnips, won’t wilt or get limp when you 
cook them). If you have produce that’s about to 
pass its prime, tossing them into a soup recipe 
can give them new life. You can even drop fro-
zen vegetables into boiling broth without com-
promising taste or texture.
2. They’re inexpensive and easy to prepare. 
Soups and stews don’t require a large amount 
of hands-on time. In fact, if you use a slow 
cooker or a pressure cooker like the Instant 
Pot, you can prepare a savory soup in five min-
utes flat, and let the cooker do the rest of the 
work. If you amp up the liquid and vegetables, 
you can use smaller amounts of expensive in-
gredients, such as chicken, fish and beef. Then, 
make it a meal with whole-grain bread on the 
side and a small salad if you like.
3. They freeze well. Soup and stews are great 
if you want to meal prep lunches or dinners in 

advance. Whip up a batch on the weekend, and 
you can stash half in the freezer to enjoy later. A 
bonus: you’ll have healthy, homemade soup at 
the ready when you’re busy, under the weather 
or too tired to cook.
4. They keep you hydrated. During the winter 
chill, it’s not uncommon to drink less than you 
need. But while you may not be hot and sweaty, 
you still lose fluid through daily activities. Since 
soups are mostly liquid, they’re a great way to 
stay hydrated and full.
5. They give your immune system a boost. 
Soups can help you stave off cold and flu, and 
they’re a great antidote for times when you 
are sick, too! Most soups are loaded with dis-
ease-fighting nutrients. In fact, studies show 
that chicken soup in particular can help prevent 
the common cold, especially if you load it up 
with fresh garlic, onions, celery and carrots. 

(They all contain powerful immune-boost-
ing chemicals.) A bonus: the hot liquid helps 
soothe a sore throat.
6. Soup Adds Vitamins and Minerals. Do 
you have a souper diet? (See what we did 
there?) The answer is probably “yes” if you’re 
a soup-eater. Looking at the diets of 10,500 
Americans, Iowa State University researchers 
found that people who ate soup had higher 
diet-quality scores than people who didn’t. 
Soup-eaters had higher intakes of fiber, vita-
min A, magnesium, iron and potassium. And 
overall, they got more servings of vegetables 
(notably, more dark greens, orange veggies 
and legumes).
7. Soup Is the Ultimate Skinny Food. Com-
pared to people who enjoy soup on the regular, 
those who skip the slurp are about 40 percent 
more likely to be overweight, according to 

research published in the journal PLOS ONE. 
The difference in actual body size was some-
what small-a waist circumference difference 
of about 1 1⁄4 inches-but we think that’s pretty 
remarkable considering participants served up 
soup just once a week. Plus, another study out 
of Penn State reported that eating soup before 
lunch helped people naturally cut 134 calories 
out of their entire meal.
8. You Can Eat More for Fewer Calories. 
When you include soup in your meal, you’re 

likely to eat a larger portion of food that’s also 
lower in calories. The same Penn State study 
mentioned above found that people who had 
soup before lunch enjoyed about 27 ounces 
of food-the soup plus a pasta entree, for about 
820 calories-while those who didn’t start with 
soup ate about 15 ounces of just the pasta for 
about 930 calories. Other research shows that 
diets rich in foods that fill you up with fewer 
calories, like soup, are associated with a lower 
risk of developing type 2 diabetes.
9. The Sodium Is Offset by Potassium. Soup 
is notoriously high in sodium-and yes, research 
shows that people who eat soup do get more 
sodium than those who skip the bowl. They’re 
also likely to get more potassium. This is im-
portant for heart health because potassium 
encourages your body to excrete sodium. So, 
while too much sodium can raise blood pres-
sure, potassium can help bring it back down. 
Not all lunches can say that. A homemade 
sandwich made with ham, cheese, tomato and 
whole-wheat bread has over 800 mg of sodium 
and only 320 mg of potassium, but a basic veg-
etable soup has about 640 mg of sodium and 
718 mg potassium. That’s 20 percent of your 
recommended dose of potassium for the day!

You Should Eat More Soup: 5 Reasons Why 
By: PARISA JAMADISource: https://www.eatingwell.com/article/291184/why-soup-is-so-good-for-you/
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آیت اهلل سید ابوالحســن مهدوی، 
نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبــری طــی بازدید از 
تصفیه خانــه پســاب صنعتــی و 
تصفیه خانه اســتحصال پســاب 
شهری شرکت فوالد مبارکه گفت: 
این شرکت در راستای بهینه سازی 
مصرف آب اقدامات متعددی انجام 
داده و درصدد اســت که در آینده 
نزدیک مصرف آب خــام خود را به 
صفر برســاند. وی در ادامه با بیان 
اینکــه تصفیه خانه پســاب فوالد 
مبارکــه بــا تصفیه پســاب های 
انسانی، شــیمیایی و صنعتی یکی 
از بزرگ تریــن تصفیه خانه هــای 
کشور اســت، با اشــاره به اقدامات 
مؤثر این شــرکت بــرای کاهش 
مصــرف آب افــزود: این شــرکت 
عالوه بر اقدامات مؤثــر در کاهش 
مصرف آب، فرایندهــای مطلوبی 
در خصــوص بومی ســازی دارد. 
نماینده مــردم اصفهان در مجلس 

خبرگان رهبری خاطرنشــان کرد: 
اعتماد و حمایت فــوالد مبارکه از 
شرکت های دانش بنیان باعث شده 
روند بومی ســازی در کشور توسعه 
یابد. تولید محصوالت استراتژیک در 
فوالد مبارکه مایه افتخار و مباهات 
اســت و امیدواریم این روند تولید 
توسط متخصصان این شرکت رشد 

پیدا کند.
وی اذعان داشت: قطعات و تجهیزات 
تصفیه خانــه پســاب صنعتــی و 
تصفیه خانه استحصال پساب شهری 
شــرکت فوالد مبارکه به دســتان 
توانمند متخصصان داخل کشــور 
تولید شــده که به تمام صنعتگران 
خداقوت عرض می کنم و امیدوارم با 
تالش مضاعف جایگاه میهن عزیزمان 
در دنیا را ارتقا بخشند. محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه نیز در حاشیه این بازدید در 
گفت وگو با خبرنــگار فوالد تصریح 
کرد: پروژه های زیادی در راســتای 

مصرف بهینــه آب در فوالد مبارکه 
از سال های گذشــته تاکنون اجرا 
شده که تولید بیشتر محصوالت را با 
مصرف آب کمتر رقم زده است. وی 
با بیان اینکه تا 4 سال آینده، مصرف 
آب خام شرکت فوالد مبارکه به صفر 
کاهش می یابد، عنوان داشت: ارتقای 
سطح کارایی تصفیه خانه های پساب 
جهت بهبود تصفیه و بازچرخانی آب 
در فوالد مبارکه منجــر به افزایش 
راندمــان تولید محصوالت شــده، 
به گونه ای که منجــر به کاهش 50 
درصدی برداشــت از آب خام شده 

است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
با تأکید بر ضــرورت ترویج الگوی 
مصرف آب فوالد مبارکه در کشور 
اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم 
خشک کشور، صنایع دیگر می توانند 
با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه 
و سرمایه گذاری های الزم، برداشت 

آب خام را به حداقل برسانند.
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از واکسیناسیون 
۱00 درصدی کارکنان این سازمان در مقابل بیماری کووید -۱۹ خبر 

داد.
غالمرضا ساکتی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به الزامات ستاد 
کرونا و همچنین تأکید مستمر بر ارتقای سالمت فردی و عمومی در 
سازمان مدیریت پسماند، با آغاز واکسیناسیون گسترده، پرسنل این 
سازمان با حضور حداکثری نسبت به تزریق واکسن اقدام کرده اند و در 

حال حاضر همه آنها در برابر این ویروس واکسینه شده اند. وی با اشاره به 
جمعیت واکسینه شده در این سازمان، افزود: سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری ۹4 نیرو دارد که این افراد واکسن های خود را دریافت کرده اند 
و پیگیری ها برای دریافت دز ســوم نیز ادامه دارد. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشــاره به تداوم پروتکل های 
بهداشتی در ســازمان افزود: با وجود واکسیناسیون ۱00 درصدی در 
سازمان، همه پرسنل موظف به رعایت همه دستورات و پروتکل های 

بهداشتی بوده و کمیته پیگیری و پایش کووید -۱۹ در سازمان، اجرای 
این دســتورالعمل ها را رصد و پیگیری می کند. ساکتی همچنین به 
پایش وضعیت ارباب رجوع ســازمان در راستای کاهش چرخه انتقال 
این ویروس اشاره کرد و افزود: با توجه به دستور ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا، انجام همه خدمات این سازمان تنها با ارائه کارت واکسن 
یا تست منفی pcr مقدور خواهد بود و در صورت نداشتن هیچکدام از این 

مدارک، امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع مقدور نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان خبر داد:

انجام واکسیناسیون 
۱۰۰ درصدی کارکنان 

سازمان پسماند

نشست هم اندیشــی بیستمین 
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و 
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 
اصفهــان در حالی برگزار شــد 
که قرار اســت این نمایشگاه در 
روزهــای یازدهم تــا پانزدهم 
بهمن ماه و با حضور حداقل ۱۱0 
برند و شــرکت معتبر از سراسر 

کشور برپا شود.
نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات 
گرمایشــی  و  سرمایشــی 
اصفهان یکــی از باکیفیت ترین 
نمایشــگاه های این اســتان در 
حوزه زیرساختی به شمار می رود 
که به صورت ســاالنه، برندهای 
معتبری از سراســر کشور را در 

کنار یکدیگر جمع می کند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان 
در نشست هم اندیشــی برپایی 
این نمایشــگاه گفت: نمایشگاه 
بین المللی اصفهان در این دوره 
از نمایشگاه تالش می کند برای 
شــرکت های حاضر شــرایطی 
فراهم آورد که به بازارهای جدید 
دســت پیدا کنند و با فراغ بال 
بیشتری به توسعه بازار بپردازند.

علیرضا مرتضوی با تأکید بر اینکه 
تالش برای حضور شــرکت های 
معتبر از اصلی ترین اولویت های 
برپایی نمایشــگاه است، افزود: 
کیفیت یک نمایشگاه با مساحت 
آن نمایشگاه سنجیده نمی شود، 
بلکه اصل، بر حضــور برندهای 
مطرح و با کیفیت است. در این 
راســتا، تاکید داریم که حضور 
شــرکت های دانش بنیــان بر 

کیفیت نمایشگاه ها می افزاید.
احمد بنــاکار، رئیس ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان نیــز در این نشســت 
خواستار ارائه راهکارهای مطلوب 
برای کاهش مصــرف انرژی در 
این نمایشگاه شد و تأکید کرد: 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اصفهان آمادگــی دارد در تمام 
نمایشــگاه هایی که به نوعی با 
فعالیت این ســازمان در ارتباط 
اســت، مشــارکت فعال داشته 
باشد. اســماعیل نادری، معاون 
امور بازرگانی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان 
نیز خواســتار کیفیت بخشــی 
به نمایشــگاه ها شــد و گفت: 
هم افزایی در اجرای فرایندهای 
برپایی نمایشــگاه باعث افزایش 
کیفیت این رویدادها می شود و 
در نهایت رضایت شرکت ها را به 

دنبال خواهد داشت.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی 
کارکنان نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان که برگزاری بیستمین 
نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات 
سرمایشــی و گرمایشــی را بر 
عهده دارد نیز در این نشســت، 
گفــت: در این نمایشــگاه ۱۱0 
شرکت از اســتان های اصفهان، 
تهران، خراسان رضوی، فارس، 
آذربایجان شرقی، البرز، همدان 
و چهارمحال و بختیاری حضور 
خواهند داشــت. احمد سعادت 
ادامــه داد: این نمایشــگاه در 
۱۶ هــزار مترمربــع فضــای 
نمایشــگاهی برپــا می شــود و 
۷4 درصد شــرکت های حاضر 
در آن تولیدکننــده و ۲4 درصد 
نیز شــرکت بازرگانی هستند؛ 
همچنیــن ۲5 درصــد فضای 
بیستمین نمایشگاه تجهیزات و 
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 
به شــرکت هایی واگذار شده که 
در دو دوره گذشــته نمایشگاه 
حضور نداشته اند. به گفته وی، 
متقاضیان زیــادی برای حضور 
در این نمایشگاه اعالم آمادگی 
کرده اند که به دلیل محدودیت 
فضا امــکان حضــور آنهــا در 

نمایشگاه فراهم نشده است.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

با حضور ۱۱0 برند معتبر در اصفهان؛

نمایشگاه تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشی 

برگزار می شود

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی گفت: راهکارهای مختلفی در مسیر واگذاری دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس از جمله بورس و فرابورس مطرح کردیم 
که متأسفانه موافقت نکردند و این موضوع به تعویق افتاد و این تعلل ها 

منجر به حذف دو تیم از رقابت های آسیایی شد. 
کفنداراســیون فوتبال آسیا از چند ســال قبل برای حرفه ای کردن 
ســاختار باشــگاه های خود اقدام به صدور مجوز حرفه ای کرد؛ این 
مجوز شامل 5 معیار اصلی و اساسی ورزشی، زیرساخت ها، پرسنلی، 
حقوقی و مالی هســتند که در مجموع ۶00 آیتم را در بر می گیرد و 
 AFC تمام بخش های یک باشگاه حرفه ای را شامل می شوند، هر چند
از مدت ها قبل ایرادات اساسی از این باشگاه ها گرفته بود؛ اما تعلل ها 
و دادن وعده های پوشــالی و خبرهایی که حقیقت نداشت در نهایت 
منجر به حذف دو نماینده پرطرفدار و ریشــه دار ایرانی از رقابت های 

فصل آینده جام باشگاه های آسیا شد.
حمیدرضا فوالدگر، رئیس پیشین کمیســیون پیگیری و نظارت بر 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مشاور کنونی وزارت 
اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از زمانی که مسابقات به صورت 
لیگ درآمد باید این باشــگاه ها در قالب یک شــرکت ثبت سهامی 
می شدند و با این شرط وارد لیگ حرفه ای فوتبال می شدند، بسیاری از 
باشگاه های ورزشی ما در قالب شرکت نبودند و عمدتاً در قالب مؤسسه 

فرهنگی ورزشی فعالیت می کردند.
 بعد از ایجاد لیگ حرفه ای و الزام فیفا و AFC، مقرر شد تمام تیم های 
فوتبال، تحت یک شرکت فعالیت کنند که این موضوع الزمه حرفه ای 

شدن آنها بود.
وی افزود: این الزام و همراه شــدن آن با اصل 44 قانون »خصوصی 
سازی«، باعث شد سازمان های تربیت بدنی و در ادامه وزارت ورزش، 
متعهد شوند که تمام باشگاه ها در قالب شرکت فعالیت کنند و در ادامه 

باشگاه های دولتی، واگذار شوند.
وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه پنجم و ششــم حکمی آمده 
اســت که دولت بودجه خود را در زیر ســاخت ها و امکانات ورزشی، 
ورزش همگانی و ملی هزینه کنــد و در ورزش قهرمانی و حرفه ای، 
لیگ های حرفه ای و باشــگاه داری هزینه نکند که مستندات قانونی 
دارد، بنابراین به صراحت در قانون پنجم و ششم دولت را موظف کرده 

بودیم که در ورزش حرفه ای ورود نکند.
نماینده ســابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: از سال ۸۷ که اصل قانون 44 مطرح شد و در ادامه از سال ۸۸ که 
این دو باشگاه وارد لیست واگذاری رفتند، متأسفانه هر سال به شکلی 
این واگذاری عقب افتاد و از دولت دهم، یازدهم و دوازدهم عقب افتاد 
و ما گزارش نظارتی در مجلس ارائه می دادیم و حتی تذکراتی هم داده 
شد، اما هر مرتبه بهانه هایی از جمله مشخص نبودن اموال و ایرادات 
ساختاری را بیان کردند، حتی در ســال ۹۳ در مزایده شرکت داده 
شدند و تا ۳ مرحله پیش رفت، اما بعداً عنوان کردند شرکت کنندگان 

اهلیت نداشتند.
وی افزود: از ســال ۸۹ تا ۹۲ بحث پوشــش وزارت اقتصاد و ترکیب 
مجمع عمومی شرکت های در حال واگذاری در بودجه های سالیانه در 
مجمع این دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، در بودجه های سالیانه 
قرار داده شد، اما این رویه از ســال ۹۳ در کنفدراسیون بودجه ایجاد 

نشد و این تغییر در مجمع به یک رویه تا به امروز تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: راهکارهای مختلفی به آن ها در مســیر واگذاری از 
جمله بحث بــورس و فرابورس مطرح کردیم که متأســفانه با قبول 
نکردن و بــه تعویق انداختن آن تــا به امروز و طــی ماه های اخیر با 
رفتارهای خوشبینانه خبر از حل شــدن ماجرا دادند، اما این تعلل ها 

منجر به خبر حذف دو تیم از رقابت های آسیایی شد.
رئیس پیشین کمیســیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی اضافه کرد: بنابر سیاست های اصل 44 
باشگاه های اســتقالل و پرسپولیس در لیســت واگذاری قرار دارند، 
اما متأسفانه هر ســال این کار به دالیلی نظیر بحث ایراد ساختاری 

و بالتکلیفی اموالی گرفته تا عدم رغبت دولت ها ایجاد نشده است.
وی اظهار کرد: ایرادات AFC بحث مالکیت مشترک دو باشگاه و دولتی 
بودن آن ها و همچنین بدهی های مالیاتی و زیر ســاخت ها، شــفاف 
نبودن صورت های مالی و موارد دیگر است که از گذشته مطرح بوده 
و هیچ گاه رفع نشده است که با ورود AFC این دو باشگاه پرطرفدار با 
مشکل روبرو شدند و شاید عاملی شد تا تعلل های چندین ساله از بین 
برود و درباره اصالح ساختار و مباحث مالی و واگذاری آن ها اقدامات 
الزم انجام شــود. بحث باقی ماندن بار مالــی، مدیریتی، اجتماعی و 
سیاسی این باشــگاه ها بر روی دوش دولت است که در صورت عدم 

واگذاری این روند همچنان مطرح خواهد بود.
وی ادامه داد: امروزه شاهد این هستیم که فوتبال همانند سایر رشته ها 
که از انحصار مرکز درآمده و اســتان های دیگر در رشته های مختلف 
سرآمد هستند و فوتبال نیز سال هاســت از انحصار آن ها خارج شده 
و درست است که طرفداران بســیار و قهرمانی های زیادی دارند، اما 
باید قبول کنیم که دیگر فوتبال کشورمان محدود به دو تیم تهرانی 
نیست. از سویی دیگر حمایت دولتی از این باشگاه ها منجر به این شده 
که حساسیت و احســاس تبعیض در بین تیم های شهرستانی نیز به 

وجود بیاید.
مشاور کنونی وزارت اقتصاد اضافه کرد: امیدوارم این شوکی که ایجاد 
شد موجب شود تا مسئوالن سریع تر به این موضوع بپردازند تا جریان 
محرومیت ادامه دار نشود و زودتر موارد رفع شود، رئیس جدید سازمان 
خصوصی سازی خبری خوبی داده و اعالم کرده که روند واگذاری این 

باشگاه ها در اواخر بهمن ماه در بورس آغاز می شود.

گفت و گو

رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:

 تعلل درخصوصی سازی؛ عامل
 حذف دوباشگاه از مسابقات آسیایی است

اقتصاد استان

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در بازدید از تصفیه خانه پساب صنعتی فوالد مبارکه مطرح کرد :

اقدامات مؤثرفوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب

نشســت تعاملی ارتقاء ســواد مخابراتی اصحاب رسانه 
اســتان اصفهان با حضور جمعی از مسئولین مخابرات 
منطقه اصفهان و اصحاب رسانه اســتان در محل خانه 

مطبوعات برگزار شد.
 به گزارش روابــط عمومی مخابــرات منطقه اصفهان، 
فرشــته صبائی رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه 
اصفهان در این جلسه ضمن تشکر از همکاری مدیریت 
خانه مطبوعات و اصحاب رســانه در جهــت برگزاری 
این جلســه گفت: هدف از این جلســه آشنایی ضمنی 
اصحاب رســانه و مطبوعات با مفاهیم اولیه مخابراتی 
در بخش های مختلف ثابت، ســیار و سرویس های باند 
پهن اســت که می تواند نقش مهمی در ارتقاء ســطح 
دانش این عزیزان در مواجهه با مفاهیم عرصه ارتباطات 

داشته باشد.
 گفتنی است در این جلســه حمیدرضا عسگری رئیس 
اداره بازاریابی و امور مشتریان، بهنام میرزا رئیس اداره 
امور مشتریان ارتباطات سیار، شاهین ملک زاده رئیس 
اداره فروش خانگی تلفن ثابت، هادی عطار زاده رئیس 
اداره خدمات پس از فروش و امیــر کالنتر رئیس اداره 

فروش خانگی به ایراد سخن پرداختند.
 الزم به ذکر است، این نشست همزمان به صورت زنده از 
طریق شبکه های اجتماعی بازپخش می شد و تعدادی از 
اصحاب رسانه نیز از این طریق در جلسه حضور یافتند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دفتر ستاد منطقه با 
شورای شهر ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.

 اســماعیل قربانی در این دیدار با اشاره به طرح های 
اجرایی مخابــرات در این مناطق گفــت: تاکنون به 
همت مخابرات منطقه اصفهان طرح های توســعه ای 
بسیاری در مناطق این شهرســتان، در بخش ثابت و 
سیار عملیاتی شده که با حمایت نهادهای حاکمیتی و 

مردمی این روند ادامه خواهد یافت.
 وی شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز 
در عرصه شهر و روستا دانست و گفت: شوراهای شهر 
و روستا می توانند با اتخاذ روشهای عملکردی مؤثر و 
همکاری با مجموعه هایی مانند مخابرات، تأثیر بسزایی 

در روند توسعه شهر و روستا داشته باشند.
 گفتنی اســت در این جلســه حضار به بحث و تبادل 
نظر در مــورد راه های کاهش مشــکالت پیش روی 
 توســعه زیرســاختهای ارتباطی در این شهرســتان 

پرداختند. 
الزم به ذکر است، ورنامخواست، شهری در شهرستان 
لنجان از توابع اســتان اصفهان اســت کــه در محور 
ارتباطی زرین شــهر- مبارکه بر روی جلگهٔ رســوبی 
زاینده رود واقع شده اســت. این منطقه از شــهرهای 
حاشــیه زاینده رود می باشد که از چشــم انداز بسیار 

زیبای شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.

معاون فرهنگــی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان 
از تشــکیل دبیرخانه دائمی معرفی چهره های شــاخص و 
ماندگار تبلیغی دینی دراین خطه خبر داد. حجت االسالم 
حامد اهتمام اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت چهره های 
ماندگار تبلیغ اصفهان به منظور معرفی و در ادامه الگو گیری 
مبلغان و طالب در راستای تبلیغ معارف دینی هدف گذاری 
شده است. وی افزود: به همین منظور دبیرخانه چهره های 
شاخص و ماندگار تبلیغی به میزبانی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان و با مشارکت نهادهای حوزوی ازجمله مرکز مدیریت 
حوزه علمیه اصفهان، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان 
بسیج طالب و روحانیون، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، 
سازمان اوقاف و امور خیریه تشــکیل و اولین جلسه آن با 
حضور رؤسای این نهادها برگزار شد. حجت االسالم اهتمام 
افزود: آئین نامه این طرح در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان تدوین و در اولین جلسه دبیرخانه 
چهره های شاخص و ماندگار تبلیغی، درباره ضوابط، شرایط 
و اهداف آن بحــث و گفت وگو شــد. وی در پایان گفت: در 
سال های گذشته از آیت اهلل العظمی شیخ حسین مظاهری، 
مرحوم حجت االسالم والمســلمین شیخ مهدی مظاهری، 
مرحوم حجت االسالم والمســلمین حاج شــیخ غالمرضا 
فیروزیــان، مرحوم آیت اهلل حاج شــیخ یــداهلل رحیمیان 
دستجردی و مرحوم آیت اهلل مهاجر به عنوان چهره ماندگار 

تبلیغ در اصفهان تجلیل شده است.

برگزاری جلسه ارتقاء سواد مخابراتی 
اصحاب رسانه در اصفهان

 دیدار مدیر مخابرات اصفهان
 با شورای شهر ورنامخواست

دبیرخانه دائمی چهره های ماندگار تبلیغ 
دینی در اصفهان تشکیل شد

رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان محصوالت 
کشاورزی استان اصفهان گفت: زمانیکه برچسب بی اعتمادی به 
محصوالت کشــاورزی ایران می خورد، این اتفاق می تواند چرخه 

صادرات را مختل کند.
احمدرضا همتی در گفت وگو با ایســنا، درباره مشــکل برگشت 
محصوالت صادراتی کشاورزی به کشور، اظهار کرد: معتقدم که 
تحریم ها و همچنین تهاتر محصوالت کشاورزی بین ایران و این 
کشورها، باعث بی توجهی به استانداردها و از دست دادن بازارهای 

صادراتی محصوالت کشاورزی می شود.
وی افزود: به عنوان مثال به دلیل پول های بلوکه شده ایران در هند، 
به جای پول از هند، چای وارد کشور می شود که در این شرایط به 

استانداردهای موجود توجه نمی کنیم.
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه در بحث مرجوع شدن 
محصوالت کشاورزی از کشورهای مختلف به ایران اعالم شده که 
باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی بیش از استاندارد موجود 

است، گفت: اینکه کجا این بی دقتی صورت گرفته، مشخص نیست و 
ناشی از عدم نظارت درست بر تولید محصوالت کشاورزی از کاشت 
تا برداشت است؛ به عنوان مثال از حدود 4000 هزار گلخانه موجود 
که شاید این بی دقتی از سوی ۳0 درصد آنها صورت گرفته، اما بقیه 

کشاورزان و صادرکنندگان چوب بی دقتی را خورده اند.
وی با تأکید بر اینکه به طور قطع نیازمند پاالیش بیشــتر بر روی 
محصوالت صادراتی کشاورزی هســتیم، افزود: مردم در داخل 
کشور معتقدند که خارجی ها محصوالت کشاورزی ایران را به دلیل 
نداشتن استانداردها برگشت می زنند، اما همین محصوالت بدون 

هیچ نظارتی بر نوع و میزان مصرف سموم، سر سفره شان می آید.
همتی ادامه داد: البته برخی از این مسائل سیاسی است، اما زمانی 
این شرایط نمود می کند که ما بهانه منطقی دست مصرف کنندگان 
بیرونی دهیم و آنها نیز به دلیــل این نقطه ضعف مان محصوالت 
کشاورزی ایران را آنالیز کرده و متوجه باقی مانده سموم باال در آنها 
می شوند، بنابراین در این شرایط نه تنها به سالمت غذایی محصوالت 
کشاورزی در داخل اهمیت نمی دهیم و به نوعی مرگ های خاموش 

کشور همچون انواع بیماری ها و سرطان ها، ناشی از عدم نظارت بر 
رعایت استانداردها در محصوالت کشاورزی است، از سوی دیگر به 
دلیل مشکالت موجود و عدم رعایت استانداردها در مصرف سموم، 

به نوعی اعتماد بازارهای هدف صادراتی از ایران سلب می شود.
وی راه حل این مشکل را نظارت کافی و کامل دستگاه های متولی به 
خصوص وزارت جهاد کشاورزی بر میزان و کیفیت سموم وارداتی 
دانست و ادامه داد: از سوی دیگر باید از طریق گمرک به بهترین 
شــکل ممکن محصوالت هدایت و نظارت شود، همچنین بعد از 
کنترل و بررسی سموم و تطبیق آنها با استانداردهای بین المللی، 
آموزش و نظارت در مراکز تولید محصوالت کشــاورزی بســیار 
بااهمیت اســت. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی اســتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه به دلیل 
بی دقتی و بی توجهی به استانداردهای محصوالت کشاورزی، نه 
تنها بازارهای هدف صادراتی، بلکه کشاورزان داخل نیز دچار آسیب 
شده اند، اظهار کرد: زمانی می توانیم کشاورزان را مقصر این ماجرا 
بدانیم که از قبل کاشت، آموزش های الزم را درباره نحوه استفاده از 
سموم و ماندگاری سموم به آنها داده باشیم، بنابراین در اتفاق اخیر 
دستگاه های متولی مقصر هستند و تا زمانی که این بی توجهی ادامه 

یابد، باید هر روز شاهد این مسائل باشیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان اصفهان هشدار داد:

اختالل در صادرات با برچسب بی اعتمادی به محصوالت



اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانین 
تازه ای اســت که شــرکت های 
فناوری را ملزم بــه فعالیت های 
گســترده تر برای مقابله بــا سوءاســتفاده از کودکان 

می کند.
اتحادیه اروپا در ماه های آینــده قوانین تازه ای را وضع 
می کند تا شــرکت های فنــاوری مجبور شــوند برای 
حفاظت از کــودکان در اینترنت و جلوگیری از هرگونه 

سوءاستفاده از آنها بیشتر تالش کنند.
 این امر به خصوص مربوط به جلوگیری از سوءاستفاده 

اخالقی از کودکان است.
یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این 
مورد گفت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و شبکه های 
اجتماعی ۲۲ میلیون تخلف مربوط به ســو اســتفاده 
جنسی از کودکان را در سال ۲۰۲۰ گزارش کرده اند که 
این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۷ میلیون بوده است. وی 

افزود که این تنها کسری از عدد واقعی است.
یوهانسون گفت: من در ماه های آینده قانونی پیشنهاد 
خواهم کرد که شرکت ها را ملزم به شناسایی، گزارش 
و حذف عوامل آزار جنســی کــودکان می کند. در این 

 صورت ارائه گزارش های داوطلبانه دیگر کافی نخواهد 
بود.

 طبق قوانین فعلی اتحادیه اروپا، شبکه های اجتماعی و 
سرویس های پست الکترونیکی و پیام رسان هایی مانند 
فیس بوک و گوگل حق دارند تخلفات این چنینی را به 

دلخواه خود پیگیری کنند.
یوهانســون تصریــح کرد مبارزه با ســوء اســتفاده از 
خردساالن باید بهتر هماهنگ شود و تأسیس یک مرکز 
تخصصی اروپایی برای بهبود شرایط، پیشگیری، اجرای 

قانون و حمایت از قربانیان مورد نیاز است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با اقتصاد آنالین 
در حالی از بکارگیری رمزارزها در حوزه تجارت خارجی ایران خبر 
داده بوده که قرار است ظرف دو هفته آینده، سازوکارهای قانونی برای 

بکارگیری ارزهای دیجیتال در حوزه واردات ابالغ شود.
بکارگیری رمزارزهــا در عرصه تجارت خارجی یکــی از ایده های 
سازمان توســعه تجارت ایران برای دور زدن تحریم ها از یک سو و 
استفاده از ابزارهای جدید بین المللی از سوی دیگر است که بر این 
اساس، علیرضا پیمان پاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
از بکارگیری ارزهای دیجیتال بــرای پرداخت های مرتبط با خرید 

کاالهای وارداتی در عرصه بین المللی خبر داده بود.
او در گفت وگو با اقتصاد آنالین اعالم کرده بود زمینه ســازی برای 
اســتفاده از رمزارزهــا در عرصه تجارت خارجی صــورت گرفته و 

ســامانه های مبتنی بر بالکچین مورد تأیید وزارت صمت و بانک 
مرکزی قرار گرفته است.

به گفته معاون وزیر صمت، هدف این است که در فضای بین المللی و 
در جایی که بتوان از رمزارزها برای مدیریت تجارت بین المللی و دور 
زدن تحریم ها استفاده کرد. نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود 
دارد، پذیرش بانک مرکزی بر بکارگیری رمزارزها در فضای اقتصاد 
ایران است؛ به خصوص اینکه این بانک بارها اعالم کرده که موافق 

معامالت رمزارزها در اقتصاد ایران نیست.
اما آنگونه که ســازمان توســعه تجارت ایــران برنامه ریزی کرده، 
بکارگیری رمزارزها صرفاً در حوزه تجــارت خارجی صورت گرفته 
و معامالت آن در داخل کشور، با سیاستگذاری بانک مرکزی پیش 
خواهد رفت. حاال پیمان پاک، خبر از نهایی شدن دستورالعمل های 

مرتبط با بکارگیری رمزارزها در عرصه تجارت خارجی ظرف دو هفته 
آینده داده و به خبرنگار اقتصاد آنالین می گوید: بکارگیری رمزارزها 
برای واردات کاال و تعامالت بین المللی تجار نیازمند فراهم ســازی 

زیرساختهای الزم در سامانه های مرتبط تجاری کشور است.
وی می افزاید: زمینه سازی برای این کار انجام شده و ساز و کارهای 
الزم نیز در ســامانه جامع تجارت کارسازی شــده است؛ اما آیین 
نامه های مرتبط هنوز میان وزارت صمــت و بانک مرکزی در حال 

چانه زنی میان تیم های کارشناسی و فنی است.
در واقع، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از ابزار رمزارز برای 
انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای 
واردات کاال استفاده خواهد شد و به نظر می رسد دریچه جدیدی را 

پیش روی تجارت خارجی ایران باز کند.

کمبود آب، 
فرونشست 

زمین، آلودگی 
هوا و افزایش بی 

رویه ریزگردها از 
جمله مسائل این 

استان است که 
حل این مسائل 
بدون همراهی 

مردم و رسانه ها 
حل شدنی 

نیست.
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معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه 
امروز همه ما و بویژه رســانه ها نقش 
مهمی و حساسی بر عهده داریم افزود: 
رسانه ها برای شفاف سازی در جامعه 
باید همانند گذشته بصورت عاقالنه 
و مســووالنه به موضوعات مختلف 

بپردازند.
وی با اشاره به اینکه در فضای هیاهو 
و غوغاســاالرانه، فتنه ایجاد می شود 
اضافه کرد: مســووالن باید بصورت 
صریح و شفاف بر مبنای اصل صداقت 
پاســخگوی ســؤاالت و مطالبــات 
رسانه ها و خبرنگاران باشند تا بتوانیم 

مسائل را حل کنیم.

    آب بعنوان مســأله اول اســتان 
اصفهان است

زینلیان خاطرنشان کرد: آب بعنوان 
مسأله اول اســتان اصفهان است و با 
دولت جدید و اســتاندار اصفهان به 
این موضوع توجه ویژه دارند؛ بیش از 
۷۰ تا ۸۰ درصد وقت مدیران استان 
در این دوره به موضوع آب اختصاص 
پیدا کرده اســت و تاکنون جلسات 
متعددی در این زمینه برگزار شــده 

است.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه 
تاکنون چندین جلســه در ســطح 
ملی و اســتانی با حضــور نخبگان، 
مجموعه های دانشگاهی و هیات های 
اندیشــه ورز برای حل مشــکل آب 
اصفهان تشکیل شــده است افزود: 
تمام نظرات و راهکارهای ذینفعان در 

این مسیر گرفته شده است.
وی گفت: آب نه تنها برای کشاورزان، 
بلکه برای حیــات اصفهان از اهمیت 
خاصی برخوردار است؛ باید به موضوع 
آب اصفهان در کنار سایر مسائل این 
استان بصورت عالمانه پرداخته شود.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان اظهار داشــت: 

کاهش حجــم مخزن ســد زاینده 
رود بعنوان منبع اصلــی تأمین آب 
آشامیدنی مردم اصفهان در شرایط 
کنونی نسبت به ۵۰ سال گذشته بی 
سابقه بوده اســت به گونه ای که ۷۳ 
درصد ســد زاینده رود خالی است و 
بخشی از آن هم آب غیر قابل استفاده 

است.
زینلیــان تاکید کرد: حل مشــکل 
کشاورزان اصفهانی و مطالبه به حق 
آنها یکی از اولویت های استان است 
اما نباید در این فضا دچار تصمیمات 
هیجانی و پوپولیســتی شویم؛ حل 
مسائل زیســت محیطی استان هم 
بعنوان یکی دیگر از مسائل این خطه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 

باید بطور خاص به آن پرداخته شود.
وی افــزود: حــل مســائل بصورت 
هیجانی یکی از رویکردهای گذشته 
این اســتان بوده و بــه همین دلیل 
موضوع های مختلفــی بصورت حل 

نشده تشدید شده است.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
استانداری اصفهان با اشاره به نقش 
حیاتی آب زاینده رود در معیشــت 
و اشتغال کشــاورزان و مردم استان 
اصفهان افــزود: باید بــرای تأمین 
معیشــت و رفع مشکالت کشاورزان 
برنامه ریزی اساســی و با رویکردی 

عالمانه و رو به جلو انجام دهیم.
وی اضافه کرد: اقدامات بسیاری در 
گذشته انجام شده اما در زمان حاضر 

هیچ برنامــه مدونی در ایــن زمینه 
وجود ندارد.

    منافع استان اصفهان و استان های 
مجاور در بســته راهکارهای احیای 

زاینده رود دیده شده است
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان گفــت: منافع 
اســتان اصفهان و استان های مجاور 
از جمله چهار محال و بختیاری، یزد و 
خوزستان در بسته راهکارهای احیای 

زاینده رود در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه در این بســته 
به منافع همه اســتان ها بر اســاس 
تعقل، علم و دانش توجه شده است، 
بیان کرد: همانطوری که در اســتان 
چهارمحال و بختیاری برای تکمیل 
طرح بن بروجن بــه آب نیاز دارند ما 
هم برای احیای زاینده رود به آب نیاز 
داریم؛ بطور قطــع طرح بن- بروجن 
باید از منبع دیگری غیــر از حوضه 

زاینده رود تکمیل شود.
وی یادآور شــد: بســته راهکارهای 
احیــای زاینــده رود در چهار محور 
اصلی شــامل کاهش مصارف مجاز، 
حذف مصارف غیر مجاز، تأمین منابع 
آبی جدیــد و مدیریــت کیفیت آب 
طراحی شده اســت؛ حیات اصفهان 
به آب وابسته است و امروز دیگر زمان 
آن نیســت که در زمینه آب با کسی 

رودربایستی داشته باشیم.
وی تاکید کــرد: خط قرمــز ما آب 
آشامیدنی اصفهان بزرگ است و پس 
از تأمین آب شــرب، هر گونه منبعی 
باید بر اساس اســناد حق آبه بران به 
آنها اختصاص داده شــود که یکی از 

مهم ترین آن ها محیط زیست است و 
با هر گونه بارگذاری جدید بر حوضه 

زاینده رود بطور قطع مخالفیم.
وی افزود: صنایــع آب بری که محل 
تأمین آب آنها مشخص نیست، به آنها 
اجازه توسعه داده نمی شود و صنایع 
فعال هم باید منابع مصرف آب خود 

را اصالح کنند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهان اظهار داشــت: 
برخی نمایندگان در خصوص مطالبه 
و دفاع از منابع آبی استان هماهنگ 
هســتند اما برخی از آنهــا اینگونه 
نیســتند و باید با بانگ و صدای بلند 
و به دور از هرگونه مباحث حاشیه ای 
و قومیت گرایی از منابع آبی استان و 

احیای زاینده رود دفاع کنیم.
زینلیان گفت: همه ما در یک کشتی 
نشسته این و باید مسائل و مشکالت 
اصفهان در کنار مشکالت استان های 
دیگر از جمله چهارمحال و بختیاری، 

یزد، خوزستان حل شود.
وی افزود: افق روشنی برای بازگشایی 

زاینده رود در پیش نیست.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: مسووالن 
دولتی در سفرهای استانی یک سری 
قول هایی از جمله تعییــن نماینده 
مقیم در حوضه زاینده رود دادند که 
باید رسانه ها در این زمینه پیگیری و 

مطالبه الزم را داشته باشند.
وی گفــت: بعضی مواقع مســووالن 
استانی نمی توانند پاسخ این سؤاالت 
را بدهند که باید رسانه ها این موارد 
را از مســووالن کشــوری مطالبه و 

پیگیری کنند.

معاون استاندار در جمع خبرنگاران:

مسائل ۳۰ ساله استان اصفهان در سه ماه حل شدنی نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
مسائل و مشکالتی که در این استان از ۳0 سال پیش تاکنون 
بوجود آمده است در طول سه ماه حل شدنی نیست. مهران 
زینلیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسائل این استان 
را باید بر اساس اولویت بندی حل و فصل کنیم اظهار داشت: 
کمبود آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و افزایش بی رویه 
ریزگردها از جمله مسائل این استان است که حل این مسائل 

بدون همراهی مردم و رسانه ها حل شدنی نیست.

اقتصاد نوین

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
مطرح کرد؛

ورود رمزارزها به 
تجارت خارجی ایران 

تا دو هفته آینده

ایســنا: یــک کارشــناس بازار 
ســرمایه بر این باور اســت که 
متغیرهــای مبهم سیاســی و 
اقتصادی تاثیرگــذار روی این 
بازار امکان پیش بینی آینده بازار 

را سلب کرده است.
رضا خانکی با تاکیــد بر اینکه 
آینده بازار را باید پیشگویی کرد 
تا پیش بینی، توضیــح داد: به 
قدری متغیرهای سیاسی مؤثر 
بر بازار زیاد اســت کــه امکان 
پیش بینــی آینــده آن وجود 
نــدارد. نمی توان گفــت توافق 
سیاسی می شود یا نه و یا اینکه 
چه سرنوشتی در انتظار بودجه 
ســال آینده اســت. اما به نظر 
من واکنش ایــن روزهای بازار 
طبیعی اســت. وقتی بازار یک 
پارچه مثبت یا یکپارچه منفی 
می شود یعنی دارد به یک اتفاق 

بیرونی واکنش نشان می دهد.
وی ادامه داد: این اتفاق بیرونی 
همان مذاکرات سیاسی، کرونا، 
تغییرات شــدید نرخ بهــره و... 
است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ 
یکی در دالیل صعود و ســقوط 
یک دست بازار دستکاری بانک 
مرکزی در نرخ بهــره بود. بانک 
مرکزی یکباره نرخ بهره را از ۲۰ 
درصد به هشت درصد و دوباره 
از هشــت درصد به ۲۰ درصد 

تغییر داد.
این تحلیلگر بازار ســرمایه در 
ادامه درمــورد ابهاماتی که بازار 
ســرمایه با آن ها رو به رو است 
اظهار کــرد: در وضعیت فعلی 
چند پارامتر مؤثــر وجود دارد 
که کســی درمورد آن صحبت 
نمی کند. اینکه نتیجه مذاکرات 
چه خواهد شد؟ معلوم نیست در 
شــرف توافقیم یا خیر. اگر قرار 
است توافق صورت بگیرد چگونه 
است؟ موقت یا دائمی؟ بازگشت 
برجام اســت یا توافق دیگر؟ از 
طرف دیگر وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی روزه ســکوت 
گرفته اند. مشــخص نیست اگر 
توافق شــود سرنوشت دالر چه 
خواهد شد؟ برنامه بانک مرکزی 
برای کنترل بازارها چیســت؟ 
هیچ فردی در جایگاه حکمرانی 
خود را در این مقام نمی داند که 
این ریسک ها را از ســر راه بازار 

بردارد.
خانکی با اشاره به دامنه نوسان 
در بازار ســرمایه گفت: در بازار 
دالر دامنه نوســان وجود ندارد 
و دالر می توانــد در یــک روز 
قیمت خود را پیــدا کند. اما در 
بازار بورس دامنه نوسان وجود 
دارد و باعث می شود بورس قادر 
نباشد به اتفاقات بیرونی واکنش 
متعادل نشــان دهــد. بنابراین 

دچار بیش واکنشی می شود.
وی همچنیــن درمــورد حذف 
دامنه نوسان عنوان کرد: سوالی 
که مطرح می شــود این اســت 
که حذف دامنه نوســان در چه 
شرایط و چه زمانی درست است؟ 
هیچ زمان مناسبی را برای حذف 
دامنه نوسان پیدا نمی کنیم زیرا 
دامنه نوسان از ابتدا اشتباه بوده 
و اثرات بدی روی بازار گذشــته 
اســت. هــر زمانی هــم حذف 
شود به بازار آســیب میزند. اگر 
در روند صعودی حذف شــود، 
ممکن است سهم ها گران شوند 

و برعکس.

پیشگویی جالب یک کارشناس درباره 
وضعیت بورس:

 متغیرها دیواری
 در برابر پیش بینی هاست

بورس
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حاکمیت سایبری
خـــبــــر

 اتحادیه اروپا شرکت های
 فناوری را ملزم به حفاظت

از کودکان می کند

 پیش به
سوی اصالح

دریا وفایی:   اواخر ســال ۱۳۹۹، در الیحه بودجه 
۱4۰۰ بود که در کنار سایر تقسیم بندی ها، مبلغ ۳۲ هزار 
میلیارد تومان هم برای حوزه اشتغال درنظرگرفته شد و 
اتفاقاً همان موقع هم نمایندگان، برای کم و زیاد شدن 
و نحوه اجرایش حسابی چک و چانه زدند. حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر که آن موقع 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱4۰۰ هم بود راجع 
مبلغ مورد نظرگفته بود »اگرچه مساله اشتغال کشورمان 
نیازمند تخصیص های بسیار بیشتر و کارگشاتر است اما 
در شرایط فعلی اقتصادی همین ۳۲ هزار میلیارد تومان 
هم اگر درست مدیریت شود موثرخواهد بود. بنابراین 
نحوه تخصیص آن توســط کارگروهی به ریاست وزیر 
اقتصاد و با اولویت استان های محروم و با نرخ بیکاری باال 
انجام خواهد شد و وزیر اقتصاد باید به عنوان رئیس این 

کارگروه به مجلس نیز پاسخگو باشد«.
اکنون دو ماه و نیم بیشــتر به پایان ۱4۰۰ باقی نمانده 
و هنوز ۳۲ هزار میلیارد توماِن اختصاص یافته منتظر 
دست و آستین باال زدن آن کارگروه و آن وزیر اقتصاد 
است. به عبارتی ظاهراً اشتغال جوانان که همواره موضوع 
نطق های آتشــین خیلی هاســت، بازهم درالبه الی 
دغدغه های قبلی ها و فعلی ها به مفقودی ها پیوسته است. 
البته محمدباقر قالیباف چند هفته پیش راجع همین 
موضوع به شدت گالیه کرده که چرا باید اعتبارات اشتغال 
در بانک ها بلوکه شود و خالصه مهلِت فوری فوتی داده 
که کمتر از یکماه، تکلیف واگذاری آن ۳۲ هزارتومان 
تعیین شود، که گویا ضرب العجل ها هم دیگر رنگ و بوی 
ضرب العجل های قدیمی را نمی دهد. چرا که علیرضا 
سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در این 
باره به ما گفت: متاسفانه به نظر می رسد در بعضی موارد 
شنوایی ها نسبت به قبل کمتر شده زیرا اگر جز این بود تا 

االن بحث در خروجی اجرا قرار گرفته بود.
از او پرسیدیم »یعنی التیماتوم داده شده اثرگذارنبوده؟« 

پاسخ داد: جای تأسف است که بگویم حتی هنوز آئین 
نامه این قانون تدوین نشــده است، وقتی هم استان ها 
آئین نامه ای دریافت نکنند ما نمایندگان هم نمی توانیم 
بپرسیم این پول ها را کجا هزینه کرده اند. البته دستمان 
هم چندان خالی نیست و اگر به سرعت ماجرا پیگیری 
نشــود این حق را داریم که تذکر بدهیم و مســئوالن 

مربوطه را برای جواب به سواالتمان بیدار کنیم.
سلیمی بیان داشت: رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای کاهش درد بیکاری جوانان رقم خوبی است ولی 
خب نزدیک به ۱۰ ماه از تصویب آن گذشته و هنوز امروز 
و فردا می کنند. با این اوضاع تورمی و بی ارزشی پولمان 
هم هرچه زمن بگذرد، تاثیرگذاریش کم و کمتر می شود.

    باید معلوم شود درچه محلی صرف شده!
معطلی هایی که سلیمی از آن انتقاد می کند در حالی 
است که حدود دوماه قبل ســید نظام الدین موسوی 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز درباره بودجه ۳۲ 
هزار میلیارد تومانی ۱4۰۰ به ما گفته بود: مجلس پیگیر 
این موضوع اســت و برای واگذاری آن، به دولت ضرب 
االجل داده شده تا هرچه زودتر رقمی که برای توسعه و 
تولید اشتغال و کار آفرینی با الویت استان ها در نظرگرفته 
شده را اجرا کند. موسوی همچنین اعالم کرده بود: بعضاً 
تصویب نامه و آئین نامه های اجرایی این قانون تهیه و ابالغ 
شده است اما گزارش ها در مجلس حاکی از آن است که 
تسهیالت مذکور، به کارآفرینان ارائه نمی شود. به عبارتی 
عالوه بر عملیاتی شدن قانون مذکور، باید مشخص شود 
۳۲ هزار میلیارد تومانی که در الیحــه بودجه ۱4۰۰ 

تصویب شد کجاها هزینه شده است؟
حال با این توضیحات شاید هنوز برای تحقیق، حساب 
کتاب و اجرا شدن این قانون فرصت باقی است، شاید هم 
خیلی وقت است با یک چرتکه دو دوتا چهارتایی نتایج 

دیگری به دست آمده است... .

پیگیری ماجرای ۳2 هزار میلیارد تومان از بودجه 1400

اشتغال؛ موضوع نطق های آتشیِن فراموش شده!
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هفتمین رویداد بزرگ فناوری های 
مالی ایران بــا عنوان نمایشــگاه 
»تراکنش ایــران« با حمایت بانک 
صادرات ایران آغــاز به کار کرد. در 
این نمایشگاه دو محصول فناورانه 
»صاپ« و »سامانه جامع بازاریابی« 
بانک صادرات ایران بــا تغییرات و 

رویکردهای جدید معرفی شدند.

   هدف معرفــی محصوالت و 
خدمات جدید است

مراســم افتتاحیه این نمایشگاه با 
حضورســیدحمید پورمحمــدی، 
معاون اقتصادی ســازمان برنامه و 
بودجه و بنیانگذار مرکز فابا، مهران 
محرمیــان معــاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی، مدیران ارشــد 
حوزه های فناوری و خدمات نوین 
بانک صادرات ایران و دیگر بانکها و 
مدیران و کارکنان عامل فین تک ها 
و شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت در محــل کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان برگزار 

شد.
در این دوره از این نمایشگاه که همه 
ســاله با هدف معرفی محصوالت 
جدید در عرصه فناوری های نوین 
خدمات پرداخت و بسترسازی برای 
توسعه و مشارکت بیشتر شرکت ها 
و ارائه دهندگان خدمات این حوزه 
و فین تک ها برگزار می شود، بیش 
از ۸۰ ســخنرانی توســط فعاالن 
این صنعت در قالب نشســت های 

تخصصی صورت می گیرد.
همچنین امکانــات و رویکردهای 
جدید اپلیکیشــن پرداخت بانک 
صــادرات ایران )صاپ( و ســامانه 
جامع بازاریابی ایــن بانک در قالب 
کارگاهی تخصصی معرفی خواهد 

شد.

   تاکید بر برخورد هوشمندانه 
با فناوری های روز

در افتتاحیه این نمایشگاه بر مواردی 
همچون لزوم برخورد هوشمندانه 
بــا فناوری های روز دنیــا از جمله 
استفاده بهینه از هوش مصنوعی، 
هم اندیشی ملی برای تقویت نظام 
پرداخت های بانکی و مالی و استفاده 

دقیق از داده ها تاکید شد.

   مسیر بانکداری الکترونیک 
با فازایش افزایش شفافیت و 

نظارت
همچنین ادامه مســیر بانکداری 
الکترونیــک به ســمت بانکداری 
دیجیتــال، افزایــش شــفافیت و 
نظارت، چالش های فناورانه صنعت 
بانکــداری، اعتبارســنجی، پول 
دیجیتال، بانکداری باز، نیوبانک ها 
و ســایر فناوری هــای نویــن این 
صنعت مــورد توجه ســخنرانان و 
شــرکت کنندگان در افتتاحیه این 
نمایشگاه قرار گرفت. این نمایشگاه 
۲۱ و ۲۲ دی ماه ســال جاری در 
محل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خیابان حجاب در حال 

برگزاری است.
      

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر 
بانک صــادرات ایران نیــز در این 
نمایشگاه با دستگاه های اندررویدی، 
ســامانه مدیریــت پذیرنــدگان، 
درگاه هــای پرداخــت اینترنتی، 
اپلیکیشــن موبایلی، دستگاه های 
کارت خوان ثابت و ســیار ابزارها و 
نرم افزارهای جدیــد در کنار بانک 
صادرات ایران حضور فعال داشــته 
و آماده ارائه انواع خدمات پرداخت 

است.

انجامچهکارهاییاسترسدنیایمدرنراکاهشمیدهد؟

کلیدهـــــــای آرامبخش و کاربردی!

گروهی از جنایتکاران سایبری دست به ارسال پستی حافظه های فلش آلوده به باج افزار برای افراد مختلف در آمریکا کرده اند تا 
رایانه های مردم را آلوده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی های پلیس آمریکا نشان می دهد برای ارسال این باج افزار که در 

قالب حمالتی موسوم به بداتکس برای افراد ارسال شده از ظرفیت شرکت پست آمریکا استفاده شده است.
در پاکت های حاوی حافظه های فالش آلوده ادعا شده این حافظه های فالش حاوی هشدارهای وزارت بهداشت این کشور هستند 

و در برخی از آنها هم کارت های هدیه شرکت آمازون قرار گرفته است.
حافظه های مذکور می توانند کلمات عبور تایپ شده با صفحه کلیدها را سرقت کنند، فرامینی را به طور مخفی بر روی رایانه ها اجرا 
کنند، بدافزارهای مخفی را بر روی سیستم ها نصب کنند یا ترافیک شــبکه های رایانه ای در حال عبور را دستکاری و مسیردهی 
مجدد کنند. پیش از این یک بار در سال ۲۰۲۰ نیز از این روش در آمریکا برای ارسال حافظه های فلش آلوده استفاده شده بود. در 
آن مقطع هکرها مدعی شده بودند این حافظه ها توسط شرکت بست بای ارسال شده اند و حاوی دستورالعمل مشاهده محصوالتی 

هستند که با کارت هدیه قابل خریداری هستند.

در آمریکا اتفاق افتاد!

ارسال پستی باج افزار همراه با کارت هدیه جعلی آمازون

بانکداری نوین

ISFAHAN
N E W S

 بانک صادرات در نمایشگاه تراکنش
 از چه چیزی رونمایی کرد!

 خدمات جدید »صاپ«
 و »سامانه جامع بازاریابی«

وزیر ارتباطات گفت: به زودی مدرن ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست آغاز به کار می کند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.
عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: امروز سالروز قتل میرزا تقی خان فراهانی یا همان امیرکبیر است. مفهوم دانش و توسعه در ایران دوره معاصر با نام امیرکبیر پیوند خورده و دارالفنون 

از یادگارهای او به حساب می آید؛ بی راه نگفته ایم اگر بگوییم امیرکبیر پیشگام ارتباطات نوین در ایران بوده است.
وی ادامه داد: با دستور امیرکبیر پستخانه تأسیس شد و وی برای حفاظت محموله های پستی در تمامی راه های کشور قراول خانه ساخت. چاپارهای پستی از تهران به اصفهان، آذربایجان، مازندران، کرمان، خراسان، 

استرآباد و کرمانشاه در رفت و آمد بودند و محموله های پستی را به دست صاحبانشان می رساندند. هنوز داغ قتل امیرکبیر بر سینه شیفتگان پیشرفت و توسعه ایران سنگینی می کند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه پست قدیمی ترین واحد ارتباطی در کشور ما است که همان نام دیرینه خود را حفظ کرده است اما امروز تأثیری شگرف و شگفت در ارتباطات و اقتصاد دارد، خاطرنشان کرد: امروز پست 

پشتوانه اقتصاد دیجیتال است و تسهیل کننده خدمات عمومی؛ با کارکنانی پرتالش و وظیفه شناس که به سازمان و کارشان متعصب و وفادارند.
وی گفت: پست این روزها در حال پوست اندازی و تحول است و گام های بلندی به سوی اصالح فرآیندها و هوشمندسازی برداشته است. به زودی مدرن ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست آغاز 

به کار می کند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.
زارع پور خاطرنشان کرد: در جریان مشکالت همکاران در شرکت ملی پست هستم و برای حل آنها اقدامات اساسی در جریان است که انشاهلل در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت های دانش بنیان 
می توانند مشکالت و چالشهای صنعت بیمه را رفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی وحدت در رویداد تبادل فناوری 
صنعت بیمه که بــه صورت مجازی در محل صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر بعد از ۱۱ سال، 
۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند، گفت: اکنون 
در مرحله ای هستیم که اکوسیســتم نوآوری شرکت های دانش 
بنیان، استارت آپ ها، شتابدهنده ها، صندوق های تأمین مالی در 

کشور ایجاد شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشــاره به این رویداد که در 
حوزه بیمه است، گفت: صندوق در حوزه توسعه فناوری صنعت 
بیمه عقب است؛ طی یکی دو ســال اخیر تحوالت جدی در این 
صنعت ایجاد شده ولی کماکان مشکالت و چالش هایی گریبانگیر 

صنعت بیمه است.
به گفته وحدت، در حال حاضر حداکثر اســتفاده صنعت بیمه از 

شرکت های دانش بنیان در بخش کوچک فروش بیمه است.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: شــرکت های دانش 
بنیان می توانند در دو حوزه به صنعت بیمه خدمات رسانی کنند 

که یک حوزه آن رفع نیازهای صنعــت بیمه در زمینه هایی چون 
کاهش هزینه ها و افزایش راندمان است. شرکت های دانش بنیان 
توانایی رفع چالش های صنعت بیمه را دارند. وی با تاکید بر اینکه 
دانش بنیان ها می توانند در توسعه بازار صنعت بیمه مؤثر و قوی 
عمل کنند، گفت: مسیر موفقیت صنعت بیمه چه در حوزه کاهش 
هزینه ها و چه در توسعه بازار از شرکت های دانش بنیان و نهادهای 
سیاســتگذار عبور می کند. حوزه های علم و فناوری می توانند در 
توسعه بیمه مؤثر باشد ولی ما اصراری نداریم که این شرکت ها در 

حوزه فروش بیمه وارد شوند.
وحدت با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رسیدن سهم 
شــرکت های دانش بنیان در GDP به میزان ۵ درصد، گفت: در 
حال حاضر میزان فروش شــرکت های دانش بنیــان ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان است که در افق ۱۴۰۴، باید سهم این شرکت ها از 
GDP به ۵ درصد برسد و این شرکت ها برای گردش مالی خود نیاز 
به ابزاری به نام بیمه دارند تا بتوانند محصوالت خود را در صنایع 
مختلف ارائه دهند؛ امیدواریم که ایــن رویداد نقطه آغازی برای 

نفوذ فناوری در صنعت بیمه باشد.
رئیس صندوق نواوری و شکوفایی در خصوص »قانون جهش تولید 

دانش بنیان« گفت: اکنون این قانون در دستور کار مجلس شورای 
اسالمی قرار گرفته و کلیات آن به جز یک بند تصویب شده است.

در ادامه سیاوش ملکی فر معاون توسعه نواوری صندوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه این صندوق مولود تصویب قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان بوده است، گفت: با برگزاری رویدادهای 
تبادل فناوری در حوزه های مختلف، ۵۵ قرار داد فناورانه بالغ بر 
۶۹۰ میلیارد تومان منعقد شده است. وی با بیان اینکه به صورت 
کلی ۲ هــزار و ۳۲ نیاز فناورانه در این رویدادها به شــرکت های 
دانش بنیان ارائه شــده اســت، گفت: یکی از ایــن رویدادها که 
امروز برگزار شد رویداد صنعت بیمه است که در این رویداد ما با 
همکاری بیمه مرکزی و ۷ شــرکت بیمه، ۱۷ نیاز فناورانه در این 

حوزه را شناسایی و استخراج کردیم.
ملکی فر خاطر نشان کرد: ۶۰۰ شــرکت دانش بنیان توانمند در 
حوزه بیمه شناسایی شدند اما طی فراخوانی که داشتیم در نهایت 
۱۸۱ درخواست مذاکره از سوی ۷۰ شرکت به ما ارسال شد و این 
عدد یعنی ۷۰ شرکت توانمند در کشور وجود دارد که می توانند 
نیازهای صنعت بیمــه را مرتفع کنند. در حاشــیه این رویداد ۳ 
قرارداد و دو تفاهم نامه بین شرکت های بیمه و دانش بنیانها منعقد 

شد.۳ 
قرارداد 

با موضوعات 
»دریافت سرویس 

مقصر api در جهت ارائه سرویس  تعیین 
حادثه بیمه شــخص ثالت«، »استفاده از ســرویس کارشناسی 
مجازی بازدیــد اولیه در فضای ابری« و »انتفــاع از محصول نرم 
افزاری ســامانه هوشــمند مدیریت دفتر کار نمایندگان« بود. 
همچنین ۲ تفاهم نامه با موضوعات »تولید، طراحی و پیاده سازی 
خدمات و محصوالت نوین مبتنی بر فناوری وشرایط اختصاصی 
پیوست« و »کشــف تقلب در حوزه بیمه های اتومبیل و درمان« 

به امضا رسید.

پریسا جمدی:   برای موفقیت و قوی ماندن 
در دنیایی که پر از فناوری های جدید 

و خارق العــاده و همین طور پر 
از استرس ها و فشارهای 

روزانه اســت چه 
بایــد کــرد؟ 
ی  نیــا د
یی  نه ا فســا ا
مــدرن پر از 

حمل ونقل های 
یع  ســر

ی  ط هــا تبا ر ا
بســیار  لحظه ای 

آســان و آســودگی 
بیش ازحد اســت پس 

چــرا اینقــدر دادوبیداد 
می کنیم و ناراضی هستیم؟ 

تمامی ســرعت ها، راحتی ها و 
آسایش های افســانه ایی در واقع 

برای ما به دردسر بدل شده اند. دنیای 
مدرن شاید از بســیاری لحاظ آسان تر 

شده باشد اما آنچه را پرورش مان می داد 
از دســت داده ایم با آنچه مغز و بدنمان نیاز 

داشت قطع رابطه کرده ایم و منبع فراوانی از 
استرس به وجود آورده ایم.

   عادت های روزانه ای را در خودتان تقویت 
کنید

در پایین عادت های روزانه ای آورده شده اســت 
که زندگی را کامل تــر و قابل کنترل تر می کنند و 
برای رســیدن به کامیابی کمک تان خواهند کرد. 

ممکن است همین حاال بسیاری از این موفقیت ها و 
مهارت ها را داشته باشید پس اکنون می توانید نسبت 

به این چیزهای باارزش آگاه تر باشــید. فقط ببینید 
که چگونه با وصل کردن خودتان به گذشــته شادتر 

و موفق تر می شــوید و چطور مغز و جســمتان سالم تر 
می شود و از زندگی رضایت بیش تری پیدا می کنید.

   سرعتتان را کم کنید، از دور خارج شوید و خودتان را 
تکان بدهید

هــر روز ورزش کنید و حرکات کششــی انجــام بدهید. 
)حتی اگر شــده برای ۵ دقیقه، چون این کار خیلی مؤثر 
و مفید است.( از پله ها اســتفاده کنید. استفاده از پله ها 

ارزشمند و نگاهی روبه جلو است. چیزی در طبقهٔ سوم 
جا گذاشتید؟ از اینکه به سرعت 
بروید و بیاوریدش لذت 
ببریــد. هر زمانی 
که توانســتید 
پیــاده روی و 

دوچرخه سواری 
کنید. برای اینکه 
از رفت آمدهــای 
طوالنی دور باشــید 
شــغلی نزدیــک بــه 
منزل تان پیدا کنید. بیرون 
بروید یا روش هــای دیگری 
برای تماس با طبیعت پیدا کنید. 
مدت زمانی را هر روز آهســته قدم 
بزنید. بعضی جاهــا را پیاده بروید گل 
ُرزی را بو کنید و حیوانی را نوازش کنید. 
لحاظ کردِن زمان استراحت در میان کارتان 
از اولویت هایتان باشد مطمئن باشید اینقدر 
احساس راحتی می کنید که اصاًل متوجه گذر 

زمان نمی شوید.

    تماس های حضوری داشته باشید
به جای ارتباطات مجازی به زندگــی و ارتباطات 
واقعی بپردازید و تماس های رو در رو داشته باشید 
تا آرامش را لمس کنید. به یاد داشــته باشید زندگی 
با خانــواده مزایای اجتماعی و عاطفــی زیادی دارد. 
تعطیالت را با کســانی که عاشقشان هستید بگذرانید 
مسافرت بروید و به آنها سر بزنید. این کار موجب می شود 
تعامالت اجتماعی تان افزایش پیدا کند و همینطور باعث 
می شود خاطرات تان را مرور کنید. با افرادی دمخور باشید 
که دلسوز و مهربانند و از ارتباط با شما خوشحال می شوند. 
درخت و گل و گیــاه بکارید. به این ترتیــب می توانید در 
محلهٔ خودتان، در عبادت گاه ها، محل کار یا در باشگاه های 
اجتماعی به گســترش و نگهداری فضای سبز کمک کنید. 
برای دور هم بــودن همیشــه برنامه و زمــان بگذارید مثاًل 
چهارشنبه ها بازی بولینگ و شنبه ها گردش. اینطوری راحت 
می توانید هر هفته برنامه های تــان را تنظیم کنید. زمانی را با 
یک حیوان خانگی بگذزانید این کار برای ســالمت جسم و 

روحتان مفید است.

    از کارهای سخت لذت ببرید
روز را با یک روال آرام شــروع کنید مثاًل با یک تنفس عمیق و 
یک صبحانهٔ خوب. نیم ســاعت پس از بیدار شدن خوراکی تان 
را بخورید و هر ســه چهار ســاعت در طول روز انرژی و سطح 
قند خونتان را ثابت نگه دارید. و از »حالت قحطی« که به جای 
سوزاندن چربی، بدنتان را پر از چربی می کند جلوگیری کنید. 
خوراکی های مقوی بخورید که به شــما انرژی می دهند و برای 
بدنتان خاصیت دارویی دارند. باغچه ای درســت کنید. این کار 
مزایای زیادی برای سالمتی، مغز، رفتار، سطح استرس، تمرکز 
و تغذیه تان دارد. باغبانــی و پرورش گل و گیــاه خطر ابتال به 
فراموشی و زوال عقل را کاهش می دهد. همچنین پرورش گیاه 
و درخت کاری عالوه بر اینکه نیازتان به خرید از فروشگاه ها کم 
می کند باعث احساس شــادی و رضایتمندی در شما می شود. 
خوراکی های مقوی ای بخورید که گرمازدگــی را برطرف، قند 
خون را تثبیت، سیستم ایمنی بدنتان را تقویت و هورمون هایتان 
را متعادل کرده و به سالمت دستگاه گوراش تان کمک می کنند. 
وعده های خوراکی تان را خودتان آماده کنید. پخت وپز از کارهای 
باارزش اســت این کار حیاتی را می توانید هر روز برای خودتان 
و کسانی که دوستشــان دارید انجام دهید. هنر پر طعم و رنگ 
آشــپزی را یاد بگیرید. برای هر لقمه کمی صبر کنید شما برای 
این وعدٔه خوراکی زحمت کشیده اید پس سزاوار است که از آن 

لذت ببرید.

    از منابع انرژی آگاهانه استفاده کنید
در زمستان ترموســتات را روی درجهٔ کمتر و در تابستان روی 
درجهٔ باالتر تنظیم کنید. در هر فصل لباس متناسب با آن فصل 
را بپوشید. تطبیق دادن خود با فصل ها دمای بدنتان را با دمای 
بیرون تنظیم می کند. همچنین همگامی با طبیعت باعث تقویت 
ایمنی و سالمتی بدنتان می شــود. )عالوه براین، واقعاً چرا اصرار 
داریم دمای اتاق را در زمستان آنقدر زیاد کنیم که تیشرت های 
تابستانی بپوشیم یا در تابستان دما را آنقدر کم کنیم که مجبور 
شویم ژاکت های زمســتانی به تن کنیم؟( به جای اینکه خیلی 
بی احساس بایستید و آب هدر برود آن را آگاهانه مصرف کنید. 
استفاده از آب و صابوِن کمتر موجب حفظ میکروبیوم پوستتان 
می شود. کمتر و درست تر استفاده کنید نه به این دلیل که شخص 
شما موجب تغییراتی در این سیاره می شود بلکه چون دارید از 

یک منبع باارزش انرژی استفاده می کنید باید قدرش را بدانید.

https://www.psychologytoday.
com/intl/blog/laugh-cry-

mindful-habits-offset-/201604/live
the-stresses-modern-living

رئیس صندوق نوآوری مطرح کرد؛
پتانسیل شرکتهای دانش بنیان در حل چالشهای صنعت بیمه
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