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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| 30 دی 1400| 20ژانویه  2022 |  17 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 975|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

حرکت به سوی افزایش نرخ جمعیت  
بسیار خوب و الزم است اما خوب تر و 
ضروری تر آن است که قبالً بستر مورد 
نیازش را فراهم کنیم. قطعاً توســعه 
جمعیت بدون در نظر گرفتن توسعه 
زیرســاخت های آن اعــم از مباحث 
اقتصــادی و عمرانی و بهداشــتی، 

بی عقلی است.
ما همچنان با مشــکالت و معضالت 
رشد حاشیه نشینی که اتفاقاً نتیجه 
تصمیمات غلط و ضعف های مدیریتی 
اســت، مواجهیم. مگر خانواده ای به 
زندگــی در دوره افتاده تریــن نقطه 
شهر آن هم با آن وضعیت عالقه مند 
است؟ از ســر نداری مجبور است به 

حلبی آبادها پناه ببرد.
از این طرف خوشــحال هستیم که 
جمعیت کشــورمان به سمت جوان 
شدن رشد پیدا می کند و از سوی دیگر 
نگران افزایش معضالت و آسیب های 
اجتماعی ناشی از فقدان شرایط الزم 
اقتصادی و رفاهی و غیره هستیم. یقیناً 
هر دختر و پســر جوانی که به مرحله 
سنی ازدواج رسیده باشد عالقه مند 
به تشکیل خانواده و فرزندآوری است 
و نیازی هم به فشــار و اجبــار ندارد، 
درصورتی که در تأمین معاش روزمره 
خودش درمانده نباشد و مطمئن به 
اداره یک خانواده حداقل سه نفره باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی
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اولتیاتوم دو هفته ای برای برچیده شدن کاالهای قاچاق از بازار لوازم خانگی

سفره قاچاق برچیده خواهد شد!؟
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 معاون اداره کل راهداری استان:

 توسعه مراکز معاینه فنی در اصفهان در دستور کار قرار دارد

اخبار استان

مدیرکل دفتر روستایی و امور شــوراهای استانداری اصفهان 
گفت: هیات اندیشــه ورز با هدف بهره گیری از ظرفیت نخبگان 
هر منطقه و مردمی سازی فعالیت ها در روســتاهای این استان 

تشکیل می شود.
 مجید جوهری افزود: فعال سازی نقش مردم و عدالت در توزیع 
منابع دو رویکرد مهم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
در دوره جدید برای آبادی ها و ســکونتگاه های روســتایی است 
تا عالوه بر رونق زندگــی در این مناطق از مهاجرت به شــهرها 

جلوگیری شود.
وی بهره گیری از ظرفیت نخبگان را مصداق بارز مردمی ســازی 
امور زندگی اجتماعی بیان کرد و اظهار داشت: هیات اندیشه ورز 
در هر روستا تشــکیل و از توان و دانش جوانان و صاحب نظران 
همان منطقه در تصمیم سازی و برنامه ریزی استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان با 
بیان اینکه توسعه و پیشرفت مناطق روســتایی استان اصفهان 
برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و رونق زندگی در این مناطق 
در دولت سیزدهم مورد هدف قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: 
همسو با توســعه زیرســاختی و ارائه خدمات نیازهای انسانی و 
معنوی به معنای پیشرفت مورد توجه است. وی خاطرنشان کرد: 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در استانداری اصفهان، توسعه 
روستایی همسو با نیازهای معنوی و انســانی و بر مبنای الگوی 
پیشرفت ایرانی و اســالمی و با تاکید بر حفظ سبک زندگی این 

مناطق انجام می شود.
جوهری با بیــان اینکه حفظ بافت روســتایی ضــرورت دارد، 
خاطرنشــان کرد: در توسعه زیرســاخت ها نباید بافت روستایی 

تخریب و همانند بافت شهری شود.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
به دلیل اینکه بیمه حدود دو ماه بعد هزینه نسخه ها را پرداخت 
می کند و قیمت دارو هر روز افزایش می یابد، داروخانه ها حاضر به 

عقد قرارداد نیستند.
مســعود احمدنیا، در جمع جانبــازان و ایثارگران شهرســتان 
گلپایگان، اظهــار کرد: نماینده گلپایگان و خوانســار در مجلس 
تاکنون تمام موضوعات مرتبط با جانبازان و ایثارگران را در سطح 
ملی پیگیری کرده است، اما خدماتی که دولت می خواهد به این 
قشر بدهد کافی نیست. وقتی جانبازی شهید می شود به چه کسی 
خدمات بدهیم؟ هرچند در برابر خانواده این بزرگواران وظایفی 

داریم و باید به مطالبات جانبازان رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در سال های گذشته سه بار مناقصه برگزار کردیم، اما 
هیچ بیمه ای به دلیل کهولت سن جانبازان و تشدید بیماری های 
آنان حاضر به عقد قرارداد نشــد و مجبور به استفاده از بیمه ای 

شدیم که مربوط به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان با بیان اینکه تحریم نعمت نیست و مصیبت است، گفت: 
عالوه بر اینکه از بیرون کشور تحریم بودیم از داخل کشور هم با 
سوءمدیریت ها دچار تحریم شده بودیم. همچنین به دلیل اینکه 
بیمه حدود دو ماه بعد هزینه نسخه ها را پرداخت می کند و از سوی 
دیگر قیمت دارو هر روز افزایش می یابد، داروخانه ها حاضر به عقد 

قرارداد نیستند.
احمدنیا با بیان اینکه بین ایثارگران و جانبازان نباید تبعیضی واقع 
شویم، افزود: هیچ فردی برای دریافت هزینه درمان غیر از بنیاد 

شهید به جای دیگری مراجعه نکند، چرا که عزت آنها برای ما 
مهم است. هر مرکز درمانی، داروخانه، مطب و...که آمادگی قرارداد 
با بیمه مربوط به بنیاد شــهید را دارد، به ایــن بنیاد اطالع دهد. 
همچنین برای اولین بار پاداش پایان خدمــت جانبازان در نظر 

گرفته شده و بعد از ۳۰ سال به بازنشستگی می رسند.
همچنین یکی از جانبازان شهرستان گلپایگان به بیان مشکالت 
این قشــر پرداخت و گفت: این اولین بار اســت کــه جانبازان و 
ایثارگران توانســتند با نماینده، مدیــرکل و فرماندار به صورت 
مستقیم صحبت و مشکالت خود را بیان کنند. در گلپایگان تنها 
در دو قسمت از شهر، محلی برای پارک وسیله نقلیه جانبازان در 
نظر گرفته شده که همیشه توسط افراد دیگر جامعه اشغال شده و 
نظارتی بر آن وجود ندارد. وی ضمن انتقاد به عدم قرارداد مطب ها 
با بیمه مربوط به بنیاد شهید درباره همسران جانبازان تصریح کرد: 
همسران جانبازان با مشکالت مختلف دست و پنجه نرم می کنند 
و نیازمند حق پرستاری هستند تا گوشــه ای از زحمات شان که 
برای یادگاران انقالب می کشند، جبران شود. هر زمانی که به اداره 
بنیاد شــهید مراجعه کردیم به غیر از اینکه گفتند »نمی دانیم و 
اطالعی نداریم« چیز دیگری نشنیدیم و هیچ وقت جواب متقاعد 
کننده ای ندادند. نامه ای از بنیاد شهید به جهاد کشاورزی ارسال 

کردیم، اما هیچ رسیدگی انجام نشد.
این جانباز گلپایگانی خاطرنشــان کرد: از ۴ سال قبل زمینی را 
برای جانبازان مشخص کردند، اما تاکنون از واگذاری آن خبری 
نشده است. همچنین طرحی که قرار بود بر اساس آن خودرویی 

با حمایت دولت به جانبازان داده شود، اجرا نشد.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان:

هیات اندیشه ورز در روستاهای استان اصفهان تشکیل می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

داروخانه ها حاضر به عقد قرارداد با بنیاد شهید نیستند
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                   چند راه برای افزایش رشد اقتصادی که باید همگان بدانند:

5 گــام مهم در جاده توسعه

دبیر جایزه »کتاب اردیبهشت« خبر داد:

 برگزاری اولین دوره 
جـایزه کتاب اردیبهشت

حاکمیت سایبری درخارج از کشور

 اسپانیا تبلیغ رمزارز 
توسط اینفلوئنسرها را قانونمند می کند

چهره  برتر چهره روز

 استاندار اصفهان 
خواستار شد:

  در گفت وگو
 با معاون شهردار بررسی شد؛

توزیع متوازن خدمات بازپروری 
به معتادان متجاهر

جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری اصفهان

اســتاندار اصفهــان گفــت: خدمات 
بازپروری معتادان متجاهر کمپ های 
ماده ۱۶ قانون اصالح مبــارزه با مواد 
مخدر )نگهداری معتادان خیابانی و بی 
سرپناه( الزم است که به شکل متوازن 

در استان توزیع شود.

الیحه بودجه ســال آینده شــهرداری 
اصفهان با رشد ۴۵ درصدی با رقم ۱۱ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان هفته جاری از سوی 
شهردار تقدیم شورای اسالمی شهر شد؛ 
بودجه ای که در تدوین آن به برنامه ۱۴۰۵ 

62به عنوان سند باالدستی و...

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت دوم(
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

مزایده امالک تملیکی
 مدیریت بانک کشاورزی-بهمن ماه

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک تملیکــی خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با  
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 2000003560000002 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/11/07-ساعت 10 زمان انتشار در سایت : 1400/10/29-ساعت 08  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/11/17-ساعت 10 تاریخ بازدید: تا 1400/11/07   
زمان اعالم به برنده : 1400/11/21 زمان بازگشایی: 1400/11/18-ساعت 10  

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 

پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش" ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

پالک شعبهردیف
آدرسقیمت پایهنوع ملکاعیانعرصهکاربریثبتی

23/500/000/000شش دانگ288/57272مسکونی2/4448شهرضا1
شهرضا خیابان حکیم نصراله فرعی 10 )مجاور رودخانه( 

چهارمین فرعی سمت راست اولین بن بست سمت چپ پالک 
شماره 13 کدپستی 85741-86197 

شهرضا خیابان شهیده بهشتی فرعی شماره 23 شمال 22/200/000/000شش دانگ305259مسکونی1/917شهرضا2
مجتمع پزشکی شقایق پالک 93 کدپستی 33973-86138 

امالک فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و اقساط نیز وجود 
دارد.  اطالعات تکمیلی امالک مذکور در سامانه ستاد موجود است.
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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
ظرفیت مراکز نگهداری معتادان 
متجاهر در اســتان با راه اندازی 
پایگاه فــدک افزایش می یابد و 
به حدود یکهزار نفر می رســد. 
محسن یار محمدیان در جلسه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه این 
نشست نخستین جلسه با حضور 
استاندار و شــهردار اصفهان در 
این دوره اســت، اظهار داشت: 
یکی از دغدغه های مهم کشور 
جمع آوری معتــادان متجاهر 
است. وی با اشــاره به اینکه ۵۰ 
درصــد اعتبارات ایــن طرح از 
طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و ۵۰ درصد از طریق استانداری، 
فرمانداری، شهرداری، سمن ها و 
خیران تأمین می شود، افزود: این 
افراد جمع آوری می شوند اما نیاز 
به ظرفیت بسیار بیشتری برای 
نگهداری، صیانــت و بازپروری 
معتادان متجاهر در قالب ماده 
۱۶ قانون اصالح مبارزه با مواد 
مخــدر )نگهــداری معتادان 

خیابانی( احساس می شود.

»کتاب اردیبهشت« در 
اصفهان، کاشان، رشت 

و تهران نیز شعبه 
دارد و هر جایزه به جز 
تشکلی که دارد، برای 
جوان ها و عالقه مندان 

یک وجه دیگر نیز 
دارد که آن را متمایز 

می کند. خوشحالم که 
سیاوش گلشیری و 

علی خدایی با ما همراه 
هستند و این نقطه 

قوت و اعتباری برای 
ماست.

این مطلب را سیاوش گلشیری دبیر 
جایزه کتاب اردیبهشــت در جمع 
خبرنــگاران عنوان کــرد و گفت: از 
زمان اعالم فراخــوان تاکنون حدود 
۱۲۰ اثر بــه دبیرخانه ارسال شــده 
که پیش بینی می شــود، تعداد آثار 

بیشتری ارسال شود.
 وی با بیان این که اعضای این جایزه 
شــامل علــی خدایــی، محمدرضا 
تخته کشــیان، ســروش صحــت، 
ســارا ســاالر و حمید صحت است، 
اظهارکرد: جایزه نفر اول پنج میلیون، 
نفر دوم چهار میلیون و نفر سوم سه 
میلیون به همراه ۱۰ بن کتاب خرید 
از کتاب اردیبهشت است و اختتامیه 
در هفته دوم یا سوم اردیبهشت ماه 
در صورت مثبت بودن فضا و شرایط 
کرونا به صورت حضوری در اصفهان 

برگزار می شود.
 در این مدت کارگاه ها و رویدادهای 

دربــاره  حضــوری  و  مجــازی 
داستان نویسی همراه با جلسات نقد 

و بررسی کتاب برگزار می شود. 
دبیر نخســتین دوره جایزه »کتاب 
اردیبهشــت« ادامه داد: بر اســاس 
آیین نامه، جایزه »کتاب اردیبهشت« 
در دو بخش داستان کوتاه و ناداستان 

برگزار می شود.
 نویســنده هایی که به زبان فارسی 
می نویســند، می تواننــد از خــارج 
و داخل کشــور در جایــزه »کتاب 
اردیبهشت« شرکت کنند و هر فرد 
می تواند در یک بخش، یک اثر داشته 

باشد. 
موضوع آثار در جایزه آزاد اســت و 
محدودیتی که برای شرکت در نظر 
گرفتیم، استفاده از حداقل ۱۵۰۰ و 
حداکثر ۶ هزار کلمه اســت و مانند 
جوایز و جشنواره های دیگر، این آثار 
نیز باید تازگی خــود را حفظ کند؛ 
یعنی در کتاب، نشــریه و ســایتی 

منتشر نشده باشد. 
در گام های بعدی بــرای برگزیده ها 
در دبیرخانه، اصــالح و ویرایش آثار 
جهت چاپ آزاد اســت، امــا تاریخ 

نهایی تمدید خواهد شد.
 وی بابیــان ایــن که آثــار ترجمه 
نمی تواننــد در مســابقه شــرکت 
کنند، بیــان کرد: جوایز مســابقه، 
ویژه آثار تألیفی اســت و به کسانی 

می پردازیم که به فارســی داستان 
می نویســند. موضوع داستان های 
این جایزه آزاد اســت و اگر بخواهیم 
موضوع مناســبتی در نظر بگیریم، 
شــاید تعدادی از مخاطب هــا را از 
دست بدهیم. به همین دلیل به علت 
گسترش مخاطب ها، موضوع آزاد را 
انتخاب کردیم و طی سال های آینده، 
بخش هایی اضافــه خواهیم کرد. در 
انتخاب موضوع آزاد نیز سعی کردیم 
همه طیف ها، تفکرها و کســانی که 
حق نوشتن دارند با هر دیدگاهی در 
این جایزه شــرکت کنند. وی افزود: 
مخاطب ها می تواننــد آثار خود را تا 
اول اسفندماه ۱۴۰۰ از طریق سایت 
https://prize.ordibeheshtbook.

com/ ارسال کنند.

    در این مسابقه 6 جایزه وجود دارد
سارا ساالر، عضو هیئت امنای جایزه 
»کتاب اردیبهشــت« نیز در ادامه 
این نشســت با تاکید بــر این که در 
حد توان، فعالیتی را شــروع کردیم؛ 
اما اگر بتوانیم به حــوزه ترجمه نیز 
بپردازیم باید روی آن بسیار کار شود 
تا ترجمه های خوبی داشــته باشیم، 
خاطر نشــان کرد: در این مسابقه ۶ 
جایزه وجود دارد؛ ســه جایزه برای 
داســتان کوتاه و ناداستان و ۱۰ بن 
برای کتاب هایی که بعد از این ۶ مورد 

انتخاب می شود.
 اگر بتوانیم تعداد جوایز را بیشــتر 
کنیم بسیار خوب اســت که در این 
مورد به حامی نیاز داریم. البته شاید 

جوایز دیگری نیز داشته باشیم.
 آنچه واجد اهمیت است، شناسایی 
و معرفی اســتعدادهای نویسندگی 
اســت و این که بتوانیم داستان های 
آن ها را منتشر کنیم؛ یعنی پشت این 
مسئله مالی مســائل دیگر نیز وجود 
دارد. ساالر، با اشاره به برگزاری نقد، 
بررســی و رونمایی کتاب در جایزه 
»کتاب اردیبهشت« ادامه داد: برنامه 
پیش رو در هفته آینده این است که 
نویسنده های صاحب نظر با مجموعه 
کتاب های خود از شیراز در این برنامه 
حضور خواهند داشــت و با برگزاری 
کارگاه هــا و ورک شــاپ ها ســعی 
می کنیم تــا جایی که امــکان دارد 
در زمینه داستان کوتاه و نا داستان 

اقدام هایی انجام دهیم.

    جایزه »کتاب اردیبهشت« همراه 
با داوری قوی

در ادامه این نشست، سروش صحت، 
مدیر مجموعه شهر کتاب اصفهان نیز 
با تاکید بر این که امیدوارهستم بعد 
از برگزاری دوره اول، دوره های بعدی 
جایزه کتاب اردیبهشــت را همراه با 
داوری قوی داشــته باشیم و سپس 

آن را گســترش دهیم، اذعان کرد: 
حمایت شــما از جایزه اردیبهشت، 
حمایت از داستان، ناداستان و ادبیات 

است.
 امیدوارم این اتفاق بیفتد و این تداوم 
به جایی برســد که داستان نویسان 
همواره داســتان های خــود را برای 
این رویداد ارسال کنند و ما بتوانیم 
در حد و توان خود مثمر ثمر باشیم. 

وی با ابراز امیدواری از تداوم جایزه 

»کتاب اردیبهشــت« اظهــار کرد: 
»کتاب اردیبهشــت« در اصفهان، 
کاشان، رشت و تهران نیز شعبه دارد 
و هر جایزه به جز تشــکلی که دارد، 
بــرای جوان هــا و عالقه مندان یک 
وجه دیگر نیــز دارد که آن را متمایز 
می کند. خوشــحالم که ســیاوش 
گلشــیری و علی خدایی با ما همراه 
هســتند و این نقطه قوت و اعتباری 

برای ماست.

دبیر جایزه »کتاب اردیبهشت« خبر داد:

برگزاری اولین دوره جایزه کتاب اردیبهشت
مریم یادگاری:   اولین دوره جایزه »کتاب اردیبهشت« 
برگزار خواهد شــد و عالقه مندان می توانند آثار خود را 
برای حضور در این جشنواره تا اول اسفندماه ارسال کنند. 
هدف جایزه »کتاب اردیبهشت« ارتقای ادبیات داستانی از 
طریق جشنواره به پویایی فضا، کشف استعدادها و حمایت 
از عالقه مندان به ادبیات داستانی و معرفی آن ها به جامعه 
ادبی است. همچنین استمرار جایزه »کتاب اردیبهشت« 

نیز موردنظر است.
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در شــــــهر 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

ظرفیت نگهداری معتادان 
متجاهر؛ هزار نفر

استاندار اصفهان خواستار شد:

توزیع متوازن 
خدمات بازپروری 

 به معتادان 
متجاهر

اســتاندار اصفهان گفت: خدمات بازپروری معتــادان متجاهر 
کمپ های ماده ۱۶ قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر )نگهداری 
معتادان خیابانی و بی سرپناه( الزم است که به شکل متوازن در 

استان توزیع شود.
سید رضا مرتضوی در جلسه ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه مشــاهده معتادان متجاهر از لحاظ 
روحی و روانی در سطح شهر برای مردم خوشایند نیست، اظهار 
داشت: انتظار داریم کمپ های نگهداری و طرح صیانت از معتادان 
متجاهر استان فقط به اصفهان ختم نشود و در سایر شهرستان ها 

نیز دایر شود.
وی افزود: از مسووالن درخواست داریم که برآورد دقیقی از هزینه 
و نیازمندی های احداث یک کمپ نگهــداری معتادان متجاهر 

استان داشته باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: جمع آوری معتادان متجاهر شهر 

نیاز به عزم، هماهنگی و همگرایی بین بخشی و دستگاهی دارد.
شهردار اصفهان نیز در ادامه این جلســه با تاکید به اینکه اداره 
کمپ ماده ۱۶ قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر خارج از وظایف و 
تخصص شهرداری است، افزود: شهرداری اصفهان هیچ مشکلی 
برای واگــذاری کمپ فدک بــرای احداث مرکــز جمع آوری و 

نگهداری معتادان متجاهر ندارد.
علی قاسم زاده با اشاره به اینکه تجهیز و بهره برداری و مدیریت 
این مجموعه با سایر دستگاه های مرتبط اســت افزود: گام اول 
کمپ باغ فدک تا آخر اسفند سال جاری و گام دوم آن که شامل 
دیوار کشی مجموعه تا اردیبهشت سال آینده به اتمام می رسد و 

آماده بهره برداری می شود.
همچنین مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
اصفهان با اشاره به برگزاری ۱۲ جلســه در فرمانداری اصفهان 
درزمینه جمــع آوری معتادان متجاهر گفــت: هیچ فرقی نباید 
بین معتادان یک شهرســتان با سایر نقاط باشــد و باید به همه 
 کارتن خواب ها و معتــادان متجاهر نگاه جامعه محور داشــته 

باشیم. 
مســعود مهدویان فر با تاکید بر ضرورت مستندات و آمار دقیق 
تعداد معتادان افزود: این نگاه عادالنه ای نیســت که در استانی 
همچون تهران از هر دو معتاد برای یکی هزینه و امکانات وجود 
دارد ولــی در اصفهان به ازای هر ۱۰ نفر بــرای یک نفر امکانات 

وجود داشته باشد.

فرماندار اصفهان:

مانعی برای ساماندهی کارتن خواب ها وجود ندارد

 معاون اداره کل راهداری استان:

توسعه مراکز معاینه فنی در اصفهان در دستور کار قرار دارد

امام جمعه اصفهان:

پاالیشگاه اصفهان به دنبال بهترین عملکرد و کمترین هزینه باشد

 فرماندار اصفهان گفت: براساس قانون، خأل و مانعی 
برای ســاماندهی متکدیان و کارتن خواب ها وجود 
ندارد. محمدعلی احمدی در جلسه ستاد ساماندهی 
متکدیان شهرستان، با تأکید بر اهمیت ساماندهی 
متکدیان و کارتن خواب ها، اظهار کرد: براساس قانون 
وظیفه دستگاه های اجرایی درباره ساماندهی کارتن 
خواب ها مشخص است که باید با همکاری و هم افزایی 
اقدامات الزم برای بهبود شرایط کنونی انجام شود. 
وی با بیان اینکه براساس قانون، خأل و مانعی برای 
ساماندهی متکدیان وجود ندارد و می توانیم خألهای 
احتمالی موجود را مرتفع ســازیم، افزود: تجزیه و 

تحلیل دقیق و درست افرادی که در مراکز غربالگری 
به نوعی نگهداری می شوند و ارجاع آنها به دستگاه ها و 
مراکز مربوطه برای همراه کردن دستگاه های مربوط 
و کاهش تکدی گری و آسیب های اجتماعی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. فرماندار اصفهان، اظهار کرد: 
قریب به ۲ هزار فرصت شغلی در شهرستان اصفهان 
شناسایی و ایجاد شده که بر این اساس می توانیم از 
ظرفیت خوب بهبود یافتگان مواد مخدر در بازار کار 
استفاده و حتی المقدور مشکل بیکاری آنان را مرتفع 
سازیم. به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری اصفهان، احمدی تصریح کرد: عدم وجود 

مکان مناسب برای غربالگری و مدیریت آن و کمبود 
کمپ از جمله مشکالتی است که در ارتباط با کارتن 
خواب ها و معتادان متجاهر با آنها مواجه هستیم که 
دستگاه های مربوط باید با هماهنگی و اتخاذ تدابیر 

الزم در راستای رفع مشکالت موجود اقدام کنند.
وی بــا تأکید بــر اینکه بایــد کمیتــه فرهنگی و 
اطالع رسانی پیرامون موضوع کودکان کار تشکیل 
و ابعاد موضوع به اطالع مردم رســانده شود، افزود: 
شهرداری با همکاری دیگر دســتگاه های اجرایی 
نسبت به تعیین مکانی مشــخص برای نگهداری و 

ساماندهی کودکان کار اقدام کند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان گفت: توســعه و گسترش مراکز 
معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین نیز در دستور 
کار قرار دارد. روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان روز سه شنبه به نقل از 
محمدعلی صلواتی افزود: در زمان حاضر ۱۰ مرکز 
معاینه فنی در استان اصفهان فعال است و تا پایان 

امسال این مراکز به ۱۳ مرکز افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به برنامه ویژه امسال اداره کل راهداری 
به مناســبت ۲۹ دی ماه روز هوای پاک، ادامه داد: 
تخفیف ۳۰ درصدی خرید بلیت اتوبوس و معاینه فنی 
خودروهای سنگین در اصفهان به مناسبت روز هوای 
پاک اعمال می شــود. معاون حمل و نقل اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: 
اختصاص تسهیالت بلند مدت برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل بار و مسافر ضروری است و پیگیری های 

الزم در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: ناوگان باری استان اصفهان دارای ۳۵ 
هزار و ۹۰۴ دستگاه کامیون سنگین، نیمه سنگین 
و نیمه سبک و ناوگان مسافری نیز دارای چهار هزار 

و ۹۲۱ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری است.
صلواتی با اشــاره به اینکه میانگین عمــر ناوگان 
حمل ونقل بار اســتان اصفهان در بخش ســنگین 
حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک 
۱۹.۶ سال است، ادامه داد: همچنین میانگین عمر 
ناوگان حمل ونقل مسافر اصفهان در بخش اتوبوس 

حدود ۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری ۱۱.۴ 
سال است.

وی با بیان اینکه نظارت و پایش مستمر این ناوگان 
در دستور کار بوده اســت افزود: همواره شهروندان 
را به اســتفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کرده 
و کنترل های الزم در زمــان صدور صورت وضعیت 
بارنامه را نیز در دستور کار داریم. صلواتی با بیان اینکه 
پیگیری نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر را 
در دســتور کار داریم، تصریح کرد: درصدد دریافت 
تسهیالت بلند مدت برای این امر هستیم. وی با اشاره 
به اینکه ۱۶۰ شرکت مســافربری در سطح استان 
اصفهان فعالیت دارند، افزود: نظارت مستمر بر روی 

ناوگان این شرکت ها در دستور کار است.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: پاالیشــگاه اصفهان همانند ســایر صنایع 
موجود در استان باید به دنبال ارائه بهترین عملکرد 
با کمترین میزان هزینه باشد و از حالت خام فروشی 
خارج شود. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در 
دیدار مدیرعامل شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( 
اصفهان افزود: یکی از مشکالت کنونی کشور ما باال 
رفتن مخارج است و پاالیشگاه نباید بدلیل درآمد 
مطلوب به صــرف هزینه های اضافه بپــردازد. وی 
اظهار داشت: در زمانی قرار داریم که همه مسووالن 
دولتی تمام سعی خود را برای خدمت به مردم صرف 
می کنند و به هر شکلی می کوشند که بی جا و زیادی 

پول خرج نشود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نفت 
و پاالیشگاه و پیشــرفت این مجموعه گفت: باید 

پاالیشگاه از حالت خام فروشی خارج شود و به سمت 
فروش محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند.

وی با ابراز خرســندی از رفع مشــکل شــرکت 
پتروشیمی و خرید مالکیت ۵۰ درصد این مجموعه 
توسط پاالیشگاه اصفهان گفت: پتروشیمی بخش 
بسیار مهمی است و کمک بزرگی به ارزش افزوده 
محصوالت پاالیشگاه می کند و برخی بدنبال تعطیل 

کردن آن بودند که محقق نشد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: توسعه دادن پاالیشگاه 
در عین حال که بسیار مهم اســت کاری سخت و 
نیازمند دریافت مجوزهای الزم از محیط زیســت 
اســت. وی همچنین با بیان آیات و روایات و تاکید 
بر اینکه فرد مسلمان نباید زیر سلطه کافران باشد، 
گفت: اگر در صنعت و بویژه در پاالیش نفت وابسته به 
دنیای کفر بودیم اکنون همه نیازهای ما باید به شیوه 

وارداتی و دستوری تأمین می شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در این 
دیدار گفت: اکنون ۲۲ درصد انرژی کشور در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تأمین می شود. محسن قدیری 
افزود: صنعت نفت اکنون یکی از صنایع بسیار قوی 
در کشور اســت که در همه بخش ها به خودکفایی 

دست یافته است.

خبر روز
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زکات  پرداخت  درصدی   ۵۰ افزایش  از  کاشان  زکات  ستاد  رئیس 
در این منطقه خبر داد. آیت اهلل عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه کاشان در نشست ستاد زکات، اظهار کرد: زکات یکی از 
پایه های تقویت اقتصاد جامعه به ویژه کمک به اقشار نیازمند است که 

باید برای ترویج این فرهنگ تالش کرد.
وی افزود: الزم است روحانیان مستقر در روستاها نیز توجه ویژه به امر 

تبلیغ زکات داشته باشند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان خواستار ترویج فرهنگ زکات 
و برگزاری منظم جلسات در شهرستان ها شد و ادامه داد: تعامل مؤثر 
و سازنده فرماندار، حوزه های علمیه، ائمه جمعه شهرها، روحانیون و 
مبلغان و تالش شورای زکات می تواند در افزایش میزان زکات بسیار 

مؤثر باشد.
وی در این نشست، زکات را یکی از پایه های تقویت اقتصاد در جامعه 
اسالمی دانست و اظهار کرد: با جمع آوری زکات می توان به تهیدستان 

و قشرهای نیازمند کمک کرد.
آیت اهلل سلیمانی با تاکید بر لزوم توجه روحانیان مستقر در روستاها به امر 
تبلیغ زکات، ترویج فرهنگ این فریضه الهی و برگزاری منظم نشست ها 
را در کاشان خواستار شد. به گفته وی، تعامل مؤثر و سازنده امامان 

جمعه، روحانیان، فرمانداری، حوزه های علمیه و مبلغان دینی و همت 
و تالش شورای زکات کاشان می تواند در افزایش میزان جمع آوری 
زکات بسیار تأثیرگذار باشد. رئیس ستاد زکات کاشان در جلسه شورای 
زکات گفت: نیکوکاران کاشانی از ابتدای امسال تاکنون ۶۱ میلیارد 
ریال زکات برای رفع نیاز خانواده های نیازمند پرداخت کرده اند که در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد بیشتر است.
وی افزود: زکات در هر محل و منطقه ای که جمع آوری شود، هزینه 
به روستا و شهر  یا شهر  مثال زکات یک روستا  برای  و  خواهد شد 

دیگری انتقال داده نخواهد شد.
در ادامه این نشست، امیرحسین شیخ استرکی رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( کاشان نیز تعدد موسسه ها و مراکز خیریه را از جمله مشکالت 
شهرستان دانست و گفت: مسئوالن به تعداد خیریه ها توجه کنند و کیفیت 
خدمات را در نظر داشته باشند. وی با اشاره به نرم افزاری که کمیته امداد 
برای ساماندهی مؤسسات و مراکز خیریه طراحی کرده است، افزود: این 
نرم افزار با برخی دستگاه ها از جمله بهزیستی و کمیته امداد مرتبط است و 
قابلیت استعالم تمام موارد ثبت اطالعات مددجو و کمک های دریافتی 
 را دارد و با این راهکار از موازی کاری ها جلوگیری و در امور خیریه ها

ساماندهی صورت گیرد.

رئیس ستاد زکات کاشان خبر داد؛

افزایش ۵۰ درصدی پرداخت زکات در کاشان

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی:

تمرکز ُزدایی با اجرای طرح جامع مدیریت شهری محقق می شود
عضلو کمیسلیون شلوراها و املور داخللی مجللس شلورای اسلالمی 
گفت: تمرکز زدایی، شلفافیت و تقویت مردم سلاالری )دموکراسی( 
بلا اجلرای طرح جاملع مدیریت شلهری و روسلتایی محقق می شلود.

جاملع  طلرح  افلزود:  ایرنلا  بلا  گفت وگلو  در  ابوترابلی  ابوالفضلل 
مدیریلت شلهری بلا افزایلش مسلئولیت مدیلران محللی بلا محوریت 
شلهرداری، دهیاری و شلوراهای اسلالمی، تمرکز در نهادهای دولتی 
و وزارتخانه هلا را کاهلش و نقلش ملردم را در اداره املور افزایلش 

می دهلد.
وی جللب رأی عمومی در انتخاب شلهرداران و دهیلاران و مصوبات 
شلوراهای اسلالمی را از جلوه های ممتاز طرح جامع مدیریت شلهری 
اعلالم کلرد و اظهلار داشلت: شلهروندان بلا چنیلن اختیلاری قلادر بله 

نظلارت زیلادی بلر تصمیملات مسلئوالن محللی و اجرایلی دارنلد و 
شلفافیت را محقلق و از رانلت و فسلاد اقتصلادی جلوگیلری می کند

عضو کمیسلیون شلوراها و امور داخلی مجلس شلورای اسالمی ادامه 
داد: بلر اسلاس ایلن طلرح ۲۵ اداره و نهلاد خدمات رسلان توسلط نهاد 
محللی مثلل شلهرداری ها مدیریت می شلود و از افزایش سلازمان ها و 

نهادهلا و بزرگلی دولت جلوگیلری خواهد کرد.
وی بلا اشلاره بله اینکه کاهلش برخلی از ادارات و سلازمان ها و حجم 
باالی نیروی انسلان با این کار به نتیجه می رسلد، یادآورشلد: چابکی 
دوللت بله کاهلش بروکراسلی اداری و سلرعت در خدملت رسلانی 

منجر می شلود.
ابوترابی خاطرنشلان کرد: طرح جامع مدیریت شلهری در کمیسلیون 

شلوراها و املور داخللی مصلوب شلده و در انتظلار بررسلی و رأی 
صحلن علنلی مجلس شلورای اسلالمی اسلت.

بله اعتقاد پیشلنهاد دهنلده این طرح، تحلول بزرگی در سیسلتم اداری 
کشلور رقلم می خلورد کله بله رفلع بخلش زیلادی از نیازهلای ملردم 
کملک خواهلد کلرد.  بله گلزارش ایرنلا، طلرح جاملع مدیریلت از 
تکالیلف برنامه هلای چهارم و پنجم کشلور اسلت که سلال ۹۳ الیحه 
آن ارائه و در سلال ۹۶ طرحی توسلط نمایندگان مجلس مطرح شد و 
مورد بررسلی قرار گرفت. بر اسلاس این طرح مأموریت شهرسلازی، 
اجتماعلی، آموزشلی، اقتصلادی بلر عهلده شلهرداری ها و دهیاری ها 
قرار می گیرد. مدیریت جامع شلهری در بسلیاری از کشلورها در حال 
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شهرستان

رییلس اداره منابلع طبیعلی و آبخیزداری اردسلتان گفت: ۱۷ 
پرونلده تصلرف زمیلن و تخلف منابع طبیعی در ۹ ماهه سلال 
جاری از سلوی این اداره در دادگسلتری شهرسلتان تشلکیل 
شلده اسلت. مجیلد خداپرسلتان بلا تبییلن عملکلرد ۹ ماهله 
اداره منابلع طبیعلی و آبخیزداری اردسلتان افلزود: از مجموع 
پرونده هلای قضایلی تشلکیل شلده، سله پرونلده مربلوط بله 
چلرای غیرقانونلی دام، ۶ ملورد قطلع درخلت تلاغ، قاچلاق 
چلوب و زغلال و هفلت ملورد تصلرف اراضلی ملی اسلت. 
وی ادامله داد: یلک پرونلده تخلف در مورد کشلف و ضبط 
بیلش از ۱۱۰ کیلوگلرم چلوب سلبز تلاغ از سلوی ماملوران 
کالنتری مرکزی اردسلتان در محور ورودی شلهر اردسلتان 
و دسلتگیری فلرد متخللف بله همراه یک دسلتگاه پلژو ۴۰۵ 
تشلکیل و بله دادگاه ارجلاع شلده اسلت کله از تالش هلای 
فرماندهلی و ماملوران کالنتلری مرکلزی شهرسلتان در ایلن 

زمینله قدردانی می شلود.
بله گفتله وی، از ۶ ملورد کشلف چلوب و زغلال درخلت 
تلاغ، یلک هلزار و ۵۷۰ کیلوگلرم چلوب و ۳۰۰ کیلوگلرم 
زغال کشلف و ضبط شلده، چهار پرونده رسلیدگی و حکم 
قطعلی صادر شلده و بقیه در حال رسلیدگی اسلت، همچنین 
از مجملوع سله پرونلده تخلف چلرای دام ۲ پرونلده مختومه 

شلده و یلک پرونده در دسلت رسلیدگی اسلت.

 خلعیـد افـزون بـر ۹۷00 مترمربـع از زمین های 
ملی

رییلس اداره منابلع طبیعلی و آبخیلزداری اردسلتان تصریلح 
کلرد: از مجملوع هفلت پرونلده تصلرف زمین هلای مللی، 
تخریلب، بوتله کنلی و آتلش زدن افلزون بلر سله هکتلار از 
بلا حکلم  زمین هلای مللی، ۹ هلزار و ۷۲۴ مترمربلع زمیلن 
دادگاه خلعیلد شلده و بله املوال بیلت الملال بلاز گشلته، سله 
پرونلده رسلیدگی و حکم قطعی صادر شلده و چهار پرونده 

در حلال رسلیدگی اسلت.
وی خاطلر نشلان کرد: با توجله به بیابانی و کویلری بودن دو 
سلوم وسلعت اردسلتان، نگهلداری جنگل های تاغ و کشلت 
درخلت بلرای جلوگیلری از تخریلب خلاک و حفظ محیط 

زیسلت اولویلت خاصی دارد.
خداپرسلتان اضافله کلرد: افزون بلر ۱۰۰ هلزار هکتار جنگل 
دست کاشلت تلاغ از سلال ۱۳۵۰ تاکنلون در منطقله کویری 
شهرسلتان کاشلته و عرصله بیابانلی بله جنلگل تبدیل شلده و 
نقلش مهملی در جلوگیلری از توفلان شلن و گلرد و خلاک 

داشلته است.
وی بلا بیلان اینکله در اجلرای طلرح کاداسلتر )سلند تلک 
بلرگ( اقلدام بله اخذ سلند برای زمین هلای ملی در اردسلتان 
شلده اسلت، تصریلح کلرد: در ۹ ماهه امسلال بلرای افزون بر 

۹۵۰ هلزار هکتلار از زمین هلای ملی سلند تک برگلی صادر 
شلده و فقلط اراضی ملوات باقی مانده سلنددار نشلده که در 

حلال پیگیری اسلت.
 2 طـرح مشـارکتی تولید چوب در اردسـتان در 

حال اجراسـت
رییلس اداره منابلع طبیعلی و آبخیلزداری اردسلتان بلا بیلان 
ایلن  در  چلوب  تولیلد  مشلارکتی  طلرح   ۲ امسلال  اینکله 
شهرسلتان در حلال اجلرا اسلت، اظهلار داشلت: در مرحلله 
نخسلت طلرح ۲۰ هکتلاری کشلت درخلت اکالیپتلوس در 

مجتملع آب شلیرین کلن مهابلاد ۱۰ هکتلار زمیلن واگلذار 
شلده و در صلورت موفقیت ۱۰ هکتلار دیگر واگذار خواهد 
شلد، همچنین طرح سله هکتاری کشلت اکالیپتلوس مجتمع 
بیلن راهلی آسلمان در مرحلله واگلذاری زمیلن قلرار دارد.

خداپرسلتان درباره مقدار اعتبارهای سلال جلاری اداره منابع 
طبیعلی و آبخیلزداری اردسلتان گفت: اعتبار پیش بینی شلده 
از محلل تمللک دارایلی ۷۲۵ میلیلون توملان از محل ردیف 
نفت و گاز اسلت که محقق نشلده اسلت و از ردیف درآمد 
عموملی ۱۷۵ میلیلون توملان بلرای تجهیز و تعمیر سلاختمان 

در نظلر گرفتله و ۸۳ درصد محقق شلده اسلت.
 اجرای طرح آبخیزداری روستای نیسیان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردسلتان یادآور شلد: 
طرح آبخیزداری شلهید سیدحسلن طباطبایی نسلب روسلتای 
نیسلیان آذر ملاه امسلال بلا اعتبلار افلزون بلر ۲ میلیلارد و ۵۰۰ 
میلیلون توملان بلا حضور مسلعود منصلور معاون وزیلر جهاد 
کشلاورزی و رییلس سلازمان جنگل ها، مراتلع و آبخیزداری 
بله بهلره بلرداری رسلید کله قنات هلای ایلن منطقه بلا اجرای 
ایلن طلرح تقویلت می شلود. وی بلا اشلاره بله اینکله حوضه 
آبخیلز نیسلیان بلا مسلاحتی افلزون بلر ۱۰۵۱ هکتلار مشلتمل 
بلر سله زیرحوضه اسلت، افلزود: طلول آبراهله حوضه اصلی 
ایلن روسلتا هفت کیلومتر اسلت و بلرای اجرای ایلن طرح ۲ 

میلیلارد و ۵۰۰ میلیلون توملان اعتبار هزینه شلده اسلت.
خداپرسلتان ادامله داد: بلا اجلرای ایلن طلرح ۱۱ مزرعله، ۲ 
روسلتا، ۱۱ رشلته قنلات و سلطح زیلر کشلت ۳۰۰ هکتلار از 

اثلرات ایلن طلرح برخلوردار خواهنلد شلد.
ایلن طلرح  وی خاطرنشلان کلرد: حجلم عملیلات خاکلی 
هلزار   ۲ سلنگی  عملیلات  مترمکعلب،  هلزار   ۳۵ بلر  باللغ 
هلزار  ۲۵۰ آن  آبگیلری  حجلم  و  مکعلب  متلر   ۵۰۰  و 

متر مکعب است.
رییلس اداره منابلع طبیعلی و آبخیلز داری اردسلتان از انجلام 
مطالعلات و مناقصه حوزه آبخیز روسلتای درباغ به مسلاحت 
۱۱ هلزار هکتلار بلا اعتبلار ۹۵ میلیلون تومان خبلرداد و اظهار 
داشلت: جانمایلی محلل اجرای طلرح آبخیز داری روسلتای 
بغلم بلا اعتبلار پیش بینلی شلده ۲ میلیلارد توملان و روسلتای 
سلفیده انجلام شلده و عملیلات آبخیلزداری پلس از تکمیلل 

مطالعه هلای اجرایلی و تأمیلن اعتبلار آغلاز خواهد شلد.
وی اضافه کرد: طرح مشلارکتی ذخیره نزوالت به مسلاحت 
۲ هلزار هکتار با مشلارکت شلرکت تعاونی شلترداران زواره 
اجلرا  منطقله کویلر شهرسلتان  در  بلرای سلاخت گلوراب 

می شلود.
شهرسلتان اردسلتان بلا افزون بر ۴۳ هلزار نفرجمعیت در ۱۱۸ 

کیلومتری شلمال شلرقی اصفهان واقع شلده است.

دهیلار روسلتای دربلاغ اردسلتان گفلت: در حلال حاضر 
چاره ای جز کشلتن سلگ های ولگلرد در روسلتا نداریم 
ایلن معضلل یلک  برطلرف کلردن  بلرای  اینکله  مگلر 

تصمیلم کالن شهرسلتانی گرفتله شلود.
سلید جلواد نیلازی در گفت وگلو بلا ایسلنا، اظهلار کلرد: 
روسلتای دربلاغ یکلی از روسلتاهای اردسلتان اسلت کله 
اکنلون حلدود ۷۰ خانلوار سلاکن در این روسلتا زندگی 
مختللف،  مناسلبت های  و  مراسلم  در  وللی  می کننلد، 

سلاکنان ایلن روسلتا بله ۱۵۰ خانلوار افزایلش می یابلد.
وی افلزود: بلا پیگیری هلای نماینلده ملردم اردسلتان در 
مجللس و مسلاعدت مدیرعاملل شلرکت شلهرک های 
صنعتلی اسلتان اصفهلان و اداره راهلداری و حملل نقلل 
جاده ای شهرسلتان، مسلافت ۱۳ کیلومتری راه این روستا 

تلا اردسلتان روکلش آسلفالت گرم شلده اسلت.
جلاده  وضعیلت  خصلوص  در  دربلاغ  روسلتای  دهیلار 
 ۸ جلاده  متأسلفانه  گفلت:  زواره،  بله  دربلاغ  روسلتایی 
کیلومتلری ایلن روسلتا بله شلهر زواره، تاکنلون چنلد بار 
توسلط سلیل تخریلب شلده و بلا توجله بله هزینله بلاالی 
مرملت و بهسلازی آن هم اکنلون غیرقابل دسلترس شلده 

اسلت.
نیازی در خصوص گالیه مردم درباره کشلتار سلگ های 
بی صاحلب در روسلتا، گفلت: در یکلی دوسلال گذشلته 
تاکنلون جمعیلت سلگ های ولگلرد در مناطق شلهری و 
مخصوصاً روسلتاهای شهرسلتان اردسلتان زیاد شلده که 

باعلث گالیه برخی از سلاکنین نیز شلده اسلت.
وی بلا بیلان اینکله دهیلاری آن مقلدار درآملدی نلدارد 
کله بتوانلد ایلن حیوانلات را زنده گیلری و یلا در مکانلی 
نگهلداری کنلد، گفلت: در حلال حاضلر چلاره ای جلز 
کشلتن سلگ های ولگلرد در روسلتا نداریم، مگلر اینکه 
بلرای برطلرف کلردن ایلن معضلل یلک تصمیلم کالن 

شهرسلتانی گرفته شلود.
دهیار روسلتای درباغ در رابطه با حمله حیوانات وحشلی 
و گلرگ بله روسلتاییان و دام های آن ها، گفلت: در حال 
سلالمتی  نگلران  دام هایشلان  بلر  علالوه  ملردم  حاضلر 
خودشلان نیلز هسلتند، کله بلا توجله بله اینکله روسلتا در 
منطقله حفاظلت شلده محیلط زیسلت قلرار دارد بلا ایلن 
نامه نلگاری  اداره دربلاره سلاماندهی حیوانلات وحشلی 

است. شلده 

فرمانده انتظامی شهرستان نایین در شرق استان اصفهان از 
کشف ۶۰۰ کیلو گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه 

خودرو عبوری در این منطقه خبر داد.
مستقر  انتظامی  ماموران  افزود:  مهر  کیان  هادی  سرهنگ 
کنترل  حین  نایین  شهرستان  ورودی های  از  دریکی 

خودروهای عبوری این مقدار مواد مخدر را کشف کردند.
وی افزود: راننده خودرو توجهی به دستور ایست ماموران 
نکرد و متواری شد و پس از طی مسافتی و هنگامی که عرصه 
را برخود تنگ دید، خودرو را رها و در تاریکی شب متواری 

شد.
وی گفت: در بازرسی این خودرو ۶۰۰ کیلو تریاک که در 

صندوق و زیر صندلی ها جاساز شده بود کشف شد.
سرهنگ کیان مهر گفت: شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری 
شرق اصفهان قراردارد و به سبب همجواری با مناطق کویری 
مرکز کشور و وجود راه های فرعی و بیابانی، یکی از نقاط رد 

و بدل و جابجایی مواد مخدر و سایر کاالهای قاچاق است.

دهیار روستای درباغ اردستان:

چاره ای جز کشتن سگ های 
ولگرد نداریم

فرمانده انتظامی شهرستان:

 ۶۰۰ کیلوگرم تریاک
در نایین کشف شد

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

نظام سلطه در اوج آشفتگی است

 رئیس جمعیت هالل احمر سمیرم
خبر داد:

 لغزندگی جاده و تصادفات 
زنجیره ای در سمیرم

رئیلس اداره حفاظلت محیلط زیسلت کاشلان گفلت: حفلظ محیلط زیسلت و هلوای پلاک، 
براسلاس قانلون اساسلی یلک مسلئولیت همگانلی برای همه شلهروندان اسلت و نمی تلوان به 

وظیفله یلک سلازمان محلدود کرد.
الهیلار دولتخلواه در گفت وگلو بلا ایسلنا، اظهار کلرد: کارگروه محیط زیسلت هر شهرسلتان 
به ریاسلت فرماندار و با عضویت دانشلگاه علوم پزشلکی، شلهرداری، سلتاد مدیریت بحران، 
هواشناسلی و اداره صنعت، معدن و تجارت تشلکیل می شلود و متناسلب با هر جلسله، برخی 

دسلتگاه ها در نشسلت های این شلورا حضلور دارند.
وی افلزود: شهرسلتان کاشلان، بلا توجله به شلرایط خلاص جغرافیایلی و صنایع فعلال در آن، 
بله ویلژه در فصل هلای سلرد سلال در اثلر پدیلده وارونگلی، روزهای تعطیلل و هشلدار برای 
شلهروندان را تجربله می کنلد و رهایلی از ایلن شلرایط نیازمنلد مشلارکت همله دسلتگاه های 

مسلئول است.
رئیلس اداره حفاظلت محیط زیسلت کاشلان، تصریلح کلرد: واحدهلای صنعتلی و تولیدی و 
منلازل، منابلع ثابلت آلودگی هوا هسلتند، املا خودروها، منابلع متحرک آالینده هسلتند و ۷۰ 
درصلد از آلودگلی هلوا را شلامل می شلوند کله ناشلی از فرسلودگی نلاوگان حملل و نقلل 

عموملی و شلخصی و علدم اسلتفاده از سلوخت بلا اسلتاندارد یورو ۴ اسلت.
وی تأکیلد کلرد: خودروهلای تلک سرنشلین و سلوخت ناقص آن، سلرب را در فضا منتشلر 
کرده و سلالمت مردم را با خطر مواجه می کند که کاهش این آالیندگی نیازمند مشلارکت 

همله شلهروندان اسلت و باید معاینه فنی سلاالنه خودروهلا به صورت جدی پیگیری شلود.
دولتخلواه دربلاره نظلارت بلر فعالیلت واحدهلای صنعتلی گفلت: کارشناسلان اداره حفاظت 
محیلط زیسلت کاشلان در ۹ ماه گذشلته، در پایلش ۶۰۰ واحلد از صنایع و معلادن، ۱۴۵ فقره 
اخطلار زیسلت محیطلی برای شلرکت های صنعتلی، معدنلی و خدماتلی آالینده هلوا در این 

شهرسلتان صلادر کرده اند.
وی افلزود: اسلتمرار بی توجهلی صنایلع بله هشلدارهای زیسلت محیطی منجر به صلدور رأی 
قضایلی بلرای تعطیللی هشلت واحد تولیدی و صنعتی آالینده شلامل سله معلدن و پنج واحد 

صنعتلی شلد کله چهار واحلد با رفع مشلکل، بله فعالیت خلود ادامله می دهند.
رئیلس اداره حفاظلت محیط زیسلت کاشلان تصریح کرد: نظلارت بر ۲۱۰ ملورد جمع آوری 
پسلماند از ابتلدای سلال جلاری تاکنلون، منجلر بله صلدور حکلم قضایلی بلرای ۲۷ واحلد و 

تعطیللی دو واحد متخلف شلده اسلت.
وی بلا اشلاره بله اهمیلت منطقه حفاظت شلده قمصلر و برزک کاشلان، اظهار کلرد: مأموران 
یلگان حفاظلت، موفلق بله شناسلایی و دسلتگیری ۳۹ شلکارچی متخلف هملراه بلا ۲۴ قبضه 

سلالح در ۹ ملاه امسلال شلده اند کله ۹ قبضله اسللحه قاچاق بوده اسلت.
دولتخواه با اشلاره به سرشلماری گونه های جانوری در منطقه حفاظت شلده قمصر و برزک 
گفلت: وضعیلت جانلوری این منطقه، بهتر از سلال قبل شلده و بلا توجه به افزایلش گونه های 
نیازمنلد  کله  می شلود  بیشلتر  نیلز  گونه هلای گوشلت خوار  افزایلش  احتملال  علف خلوار، 

مسلتندنگاری است.
همچنین کارشلناس آموزش اداره حفاظت محیط زیسلت کاشلان گفت: کاهش مخاطرات 
زیسلت محیطلی نیازمنلد مشلارکت همله گروه هلای ملردم اسلت کله تلالش می کنیلم ایلن 
فرهنگ در جامعه نهادینه شلود و در این راسلتا سله سلازمان مردم نهاد و هفت پویش مردمی 

در این شهرسلتان فعالیلت می کنند.
 ناهیلد عسلگری اظهلار کلرد: طرح هلای محیط یلار و همیلار محیلط بلان از جملله برنامه های 
آموزشلی اسلت کله از سلال ۱۳۸۵ در ملدارس شهرسلتان کاشلان اجلرا می شلود و ۲۲ هلزار 
دانش آملوز در ۱۶۰ واحلد آموزشلی، آموزش های بازیافت، حفظ محیط زیسلت و آشلنایی 

بلا مفاهیم زیسلت محیطلی را آملوزش می بینند.
وی بلا اشلاره بله اهمیلت بانلوان در حفظ محیط زیسلت، افلزود: تالش بلرای اسلتفاده از توان 
بانلوان محللی بلرای بهبود وضعیت محیط زیسلت شلهری و روسلتایی، کاهلش آالیندگی و 
ایجلاد فضلای مناسلب شلهری و روسلتایی و رفع مشلکل زباله و پسلماند از جملله برنامه های 

اداره حفاظت محیط زیسلت کاشلان اسلت.
بله گلزارش ایسلنا، ۲۳ تلا ۲۹ دی ملاه، هفتله پلاک نام گلذاری شلده و برنامه هلای امسلال بلا 
شلعار »هلوای پلاک، حقلوق عامله، اراده مللی« برگلزار می شلود. حضلور کارشناسلان اداره 
حفاظت محیط زیسلت در مدارس و رسلانه های شلهری و افزایش پایش های شلبانه از جمله 

برنامه هلای هفتله پاک در شهرسلتان کاشلان اسلت. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

حفظ محیط زیست به وظیفه یک سازمان 
محدود نمی شود

خبر روز

)عج(  صاحب الزمان  سپاه  فرمانده  جانشین 
جبهه  و  سلطه  نظام  گفت:  اصفهان  استان 
و  است  پریشانی  و  آشفتگی  اوج  در  باطل 
این وضعیت اسفبار که گریبان آنان را گرفته 
بیشتر در رژیم صهیونیستی بروز و ظهور دارد.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
مقوا ساز در جلسه تکریم و معارفه فرمانده 
داشت:  اظهار  بسیج سمیرم،  مقاومت  ناحیه 
حتی اندیشکده های آمریکایی و اروپایی این 
واماندگی و زوال نظام سلطه در برابر جبهه 

حق و مقاومت را تصدیق می کنند.
)عج(  الزمان  سپاه صاحب  فرمانده  جانشین 
اصفهان با بیان اینکه این نبرد حق و باطل در 
منطقه حدود ۵۰ سال است ادامه دارد، ادامه 
داد: نقشه نیل تا فرات امروز نقش بر آب شده 
و کار به جایی رسیده است که تنها به فکر 

حفظ چهاردیواری جعلی خود هستند.
در  آن ها  کرد:  نشان  خاطر  مقواساز  سردار 
در  را  ایران  بودند  کرده  اراده  مدت  همین 
بحث کرونا، معیشت و انتخابات زمین گیر 

کنند که با تدبیر رهبر معظم انقالب و بصیرت 
مردم راه به جایی نبردند.

این مسوول نظامی ادامه داد: امروز زمان نبرد 
به حق،  ایستادگی، توصیه  اراده ها و دوران 
کار و صبر انقالبی در برابر دشمنی است که 
روز به روز در حال عقب گرد و اضمحالل 

است.
سردار مقواساز تصریح کرد: با تکیه بر علم 
و توان داخلی همانگونه که در دانش هایی 
مانند نانو و پزشکی سرآمد شدیم، در بخش 
نیز می توانیم مشکالت را پشت سر  اقتصاد 

بگذاریم.
سرهنگ دوم پاسدار مسلم اسماعیلی در این 
نشست بعنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه سمیرم معرفی و از خدمات و فعالیت های 
مدت  در  نوابی  هوشنگ  پاسدار  سرهنگ 

حضور در سمیرم قدردانی شد.
شهرستان سمیرم با افزون بر ۹۰ هزار جمعیت 
در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده 

است.

اعالم  با  گفت:  سمیرم  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
خبر حادثه برخورد چند دستگاه خودرو در محور 
شهرضا به سمیرم براثر لغزندگی جاده، نجات گران 
پایگاه امداد و نجات بین شهری شهید قرقانی دولت 
قرین با یک دستگاه آمبوالنس به منطقه حادثه اعزام 

و به مصدومان امدادرسانی کردند.
 سید نور محمد موسوی رئیس جمعیت هالل احمر 
با خبرنگار فارس در سمیرم  سمیرم در گفت وگو 
چند  برخورد  حادثه  خبر  اعالم  با  داشت:  اظهار 
براثر  سمیرم  به  شهرضا  محور  در  خودرو  دستگاه 
لغزندگی جاده، نجات گران پایگاه امداد و نجات 
بین شهری شهید قرقانی دولت قرین با یک دستگاه 

آمبوالنس به منطقه حادثه اعزام شدند.
وی افزود: خوشبختانه در این حادثه صدمات جانی 
بیمارستان  به  را  مصدومان  امدادگران  و  نداشتیم 

سیدالشهدا )ع( سمیرم منتقل کردند.
موسوی با اشاره به اینکه لغزندگی جاده و انحراف 
گفت:  شد،  زنجیره ای  تصادف  باعث  ماشین ها 
با  و  باشند  داشته  همراه  به  چرخ  زنجیر  رانندگان 

سرعت استاندارد رانندگی کنند.
گزارش ویژه

در ۹ ماهه امسال تشکیل شد؛

۱۷ پرونده قضایی تصرف و تخلف منابع طبیعی در اردستان



The Federation of Iraqi Cham-
bers of Commerce hosted 
a Joint Economic and Trade 
Conference for the Iranian 
and Iraqi chambers of com-
merce on Monday, in which 
the two sides signed a mem-
orandum of understanding 
(MOU) for establishing an ar-
bitration center for resolving 
business conflicts.
The conference was attended 

by senior officials from the 
two sides including Head of 
the Federation of Iraqi Cham-
bers of Commerce Abdul 
Razzaq al- Zuhairi and Head 
of Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) 
Gholam-Hossein Shafeie, the 
ICCIMA portal reported.
Head of Iran-Iraq Joint 
Chamber of Commerce Yahya 

Al-e-Eshaq, and Head of the 
Iranian Parliament’s Eco-
nomic Committee Moham-
madreza Pour-Ebrahimi were 
also among the attendees to 
this conference.
During the event, Zuhairi 
pointed to the close cultural 
ties between the two coun-
tries and noted that familiarity 
and having 1,400 kilometers 
of shared borders can greatly 

support the development of 
the two countries’ economic 
relations based on common 
interests.
“Iraq’s annual trade is a large 
figure, of which we hope Iran 
will have a big share,” the of-
ficial stressed.
He further expressed satis-
faction with the signing of the 
mentioned MOU, saying: “We 
are very pleased to sign a 
joint memorandum to reduce 
barriers to economic cooper-
ation between the two coun-
tries. The aim is to reduce the 
problems in the way of the 
activities of the two countries’ 
businessmen by establishing 
a joint arbitration panel.”
“It is natural to have disputes 
in trade and we are expected 
to make a significant contri-
bution to the development of 
economic relations by estab-
lishing this joint arbitration 
panel,” he added.
Elsewhere in this gathering, 
Shafeie delivered a speech, 
saying: “We have come to-
gether in this conference to 
use the existing opportu-
nities to develop economic 

relations for a better future. 
I need to thank Mr. Abdul 
Razzaq as well as the Iranian 
ambassador to Iraq for their 
coordination in this regard.”
He pointed to the presence 
of the head of Iran-Iraq 
Joint Chamber, along with 
the managers of a number 
of specialized commissions, 
economic organizations, and 
private sector companies ac-
tive in the fields of technology 
and engineering services, oil, 
gas and petrochemical, con-
struction, agriculture, home 
appliances, metal structures, 
steel, and polyethylene pipes, 
transportation and food in-
dustries in the conference, 
saying: “Hopefully, the talks 
will yield fruitful results for 
the two countries’ private 
sectors.”
Headed by Shafeie, the Iranian 
trade delegation had arrived in 
Najaf in central Iraq on Mon-
day and attended a meeting 
with the representatives of the 
Iraqi Federation of Industries 
in order to discuss ways of re-
moving obstacles in the way 
of expanding mutual trade.

Iranian, Iraqi chambers of commerce explore co-op 
during joint trade conference

Bandar Lengeh’s 
Exports to Persian 
Gulf States Top 
$2.755bn
The Director-General of West 
Hormozgan Customs Nasser 
Norouzi said on Sunday that 
$2.755 billion worth of products 
have been exported from Bandar 
Lengeh to the Persian Gulf lit-
toral states since the beginning 
of current year in 1400 (started 
Mar. 21).
Norouzi added that more than 
2,049,000 tons of products, val-
ued at $2.755 billion, have been 
exported from Bandar Lengeh 
to the Persian Gulf littoral states 
from March 21, 2021 to Jan. 14, 
2022.

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

Iranian Delegation 
to Visit Iraq for 
Economic Talks
An Iranian economic delegation 
will leave for Iraq on Monday to 
discuss the expansion of coop-
eration in various fields.
Heading an economic delega-
tion, Chairman of Iran’s Cham-
ber of Commerce Gholam-Hus-
sein Shafei is scheduled to pay a 
three-day visit to Iraq to discuss 
cooperation between the two 
countries in the fields of trade, 
industry, mining, and agricul-
ture at the invitation of the Iraqi 
Chambers of Commerce Abdul 
Razzaq al- Zuhairi.

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

Rail transit through 
Iran hits new re-
cord high
Transit of goods through Iran’s 
railway network rose over 200 per-
cent during the first nine months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2021) to 
register the highest year-on-year 
increase over the past 10 years, 
IRIB reported.
Based on the data released by the 
Iranian Transport and Urban Devel-
opment Ministry, over 1.39 million 
tons of commodities were trans-
ited via the Iranian rail network in 
the mentioned nine months, 202 
percent more than the previous 
year’s same period in which the 
figure stood at 460,000 tons.

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

59 Iranian uni-
versities among 
world’s top for ac-
ademic quality
A total of 59 Iranian universities 
are listed among the top 3,000 
institutions in the world in terms 
of academic quality, according to 
the 2021-2022 report released 
by University Ranking by Aca-
demic Performance (URAP).
The URAP ranking system’s fo-
cus is on academic quality. URAP 
has gathered data about 3,000 
Higher Education Institutes (HEI) 
in an effort to rank these organ-
izations by their academic per-
formance based on several indi-
cators, including article, citation, 
total document, article impact 
total, citation impact total, and 
international collaboration.

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

Tehran smooths 
Iraqi travel flow, 
deputy tourism 
minister says
Iran has renewed arrangements 
to facilitate travels for Iraqi nation-
als, the deputy tourism chief said 
on Saturday.  “For Iraqi tourists 
visiting Iran, a new system has 
been implemented to ensure their 
safety and comfort,” IRNA quoted 
Ali-Asghar Shalbafian as saying 
on Saturday. 
 Under this new system, named 
“Border to Border”, Iraqi tourists 
are provided with decent and 
standard tourism services from 
the moment they cross the land 
border or fly into the Iranian air-
port until the end of their journey.

Raeisi trip to lend 
new impetus to 
Tehran-Moscow 
ties: Academic
Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi’s upcoming visit to 
Russia will give fresh momen-
tum to Moscow-Tehran ties.
The remark was made by the 
acting dean of the Faculty 
of World Politics of Lomon-
osov Moscow State University 
(MGU), Andrei A. Sidorov, in an 
exclusive interview with IRNA.
Documents and memorandums 
of understanding on expanding 
bilateral cooperation in differ-
ent sectors are expected to 
be signed during the visit, he 
added, saying since visits by 
heads of state normally come 
under the spotlight and the Ira-
nian president’s Moscow trip is 
no exception, precise planning 
has been done to prepare the 
ground for it.
The visit comes as relations 
between Iran and Russia are 
at their zenith, the faculty dean 
noted, adding the two countries’ 
leaders are hopeful to further 
improve the level of bilateral 
ties and cooperation in different 
sectors.

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

Iran’s point-to-
point inflation 
drops by 17.5%: 
C B I
Iran’s point-to-point inflation 
decreased by 17.5 percent dur-
ing the month to December 21, 
2021, compared to the figure for 
the month to August 22, 2021, 
announced Ali Salehabadi, the 
governor of the Central Bank of 
Iran (CBI).
The official added that the eco-
nomic growth rate in the first six 
months of the current Iranian year 
(March 21-September 21, 2021) 
was 3.3 percent

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

Traditional archi-
tecture in central 
Iran an inspiration 
for engineers of 
modern era
The architecture of old Iranian 
houses has always inspired the 
new generation of the country’s 
engineers. The houses that had 
an andaruni (inner quarter), a 
biruni (outer quarter), an entrance 
and several corridors. Ivans (rec-
tangular halls or spaces, usually 
vaulted and walled on three sides, 
with one end entirely open) and 
the large courtyards were also 
their inseparable parts.
The central part of Iran has a 
hot desert climate, thus houses 
should be built in a way to help 
residents escape the heat. There 
have long been various methods 
to cool the environment. In the 
city of Yazd, a traditional structure 
called badgir (wind-catcher) has 
been used for passive air-condi-
tioning of buildings.

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

Iran Women’s 
Football Team to 
Compete at AFC 
Asian Cup
Iran’s women’s national foot-
ball team arrived in Mumbai, 
India Sunday morning to 
compete at the AFC Women’s 
Asian Cup. Team Melli has 
been drawn in Group A along 
with India, China and Chinese 
Taipei.
The competition will be held in 
India from January 20 to Feb-
ruary 6.
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Iran exported over $7.6 billion 
worth of commodities to the mem-
bers of the Economic Cooperation 
Organization (ECO) in the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 21, 
2021) to register a 52-percent in-
crease year on year, the spokesman 
of the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) said.
According to Ruhollah Latifi, 
the Islamic Republic exported 
19,856,531 tons of goods valued 
at $7,640,488,517 to the mentioned 
countries during the said period, 
IRNA reported.
The volume of exports also in-
creased by 41 percent in compar-
ison to the previous year’s same 
nine months, the official said.
Latifi noted that Iran traded over 
23.24 million tons of non-oil goods 
worth $11.754 billion with the 
members of the said union in the 
first nine months of the current 
fiscal year, indicating a 44-percent 
increase in terms of value and a 
30-percent rise in terms of weight, 
year on year.
He said major export destinations 
of the Iranian goods in the said un-
ion were Turkey with about $4.131 
billion of imports, Afghanistan with 
$1.412 billion, Pakistan with $911 
million, and Azerbaijan with $388 
million.

Meanwhile, the country imported 
3,383,507 tons of goods valued at 
over $4.113 billion from the ECO 
member countries, with Turkey, 
Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Tajik-
istan, Afghanistan, and Kyrgyzstan 
being the top sources of imported 
goods.
The value of Iranian imports from 
the ECO union also increased by 27 
percent compared to the previous 
year’s same time span, the official 
said.
The Islamic Republic had traded 
over $10.447 billion worth of non-
oil goods with the ECO members 
in the first eight months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-November 22, 2021) to register 
a 44 percent increase year on year.
The total value of Iran’s non-oil 
trade rose 38 percent during the 
first nine months of the current year 
as compared to the same period of 
time in the past year. The country 
traded over 122.5 million tons of 
non-oil products worth $72.1 billion 
with other countries in the men-
tioned period.
The Economic Cooperation Organ-
ization or ECO is an Asian political 
and economic intergovernmental 
organization that was founded in 
1985 in Tehran by the leaders of 
Iran, Pakistan, and Turkey.

Export to ECO members
rises 52%

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 1.765 
million tons of commodities 
worth 126 trillion rials (about 
$434.48 million) were traded at 
Iran Mercantile Exchange (IME).
The exchange experienced 
trade of 1.31 million tons of 
commodities valued at more 
than 68.17 trillion rials (about 
$235.68 million) on its met-

als and mineral trading floor.
Furthermore, the IME saw on 
both domestic and export pits 
of its oil and petrochemical 
trading floor 445,566 tons of 
commodities worth nearly 56 
trillion rials (about $193 million).
Last but not least was the IME’s 
side market with 10,214 tons 
of commodities traded on it.
The value of trades at Iran Mer-

cantile Exchange in the previous 
Iranian calendar year (ended on 
March 20, 2021) rose 108 percent 
compared to the preceding year.
During the past year, about 3.5 
quadrillion rials (about $83.5 bil-
lion) worth of commodities were 
traded at the mentioned market.
In the past year, several new 
records were achieved in terms 
of the volume and value of 

transactions in the mentioned 
market’s various floors in-
cluding the industrial, petrole-
um, and petrochemical floors.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the other 
three markets are Tehran Stock 
Exchange (TSE), Iran’s over-the-
counter (OTC) market known also 
as Iran Fara Bourse (IFB), and 
Iran Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth over $434m traded at IME in a week

The director of the National Irani-
an Oil Refining and Distribution 
Company (NIORDC)’s compressed 
natural gas (CNG) programs said 
165,000 public transport vehicles 
have been already turned into du-
al-fuel cars.
According to Mohammad-Hossein 
Baqeri, the fund saved through 
turning the mentioned vehicles into 
the dual-fuel cars will be expended 
for the development of CNG indus-
try in the country.
Since the implementation of a 
program for rationing subsidized 
gasoline and increasing fuel prices 
in November 2019, CNG consump-
tion has been rising in the country.
Iranian Oil Ministry considers CNG 
as the national fuel, therefore, to 
increase the share of this fuel in 
the country’s energy basket, it was 
planned to turn public vehicles into 
dual-fuel cars.
In early December 2021, NIORDC 

and state-owned Iran Khodro Com-
pany (IKCO) signed a $20 million 
deal to co-manufacture 45,000 
dual-fuel vehicles for the country’s 
public transportation fleet.
The signing ceremony was attend-
ed by the NIORDC Head Jalil Salari, 
IKCO Managing Director Farshad 
Moghimi, and Deputy Industry, 
Mining and Trade Minister Mohsen 
Salehi-Nia.
Based on the deal, of the men-
tioned vehicles 40,000 will be taxis 
and 5,000 are going to be vans.
NIORDC and IKCO had signed a 
memorandum of understanding 
(MOU) in December 2019, to add 
new dual-fuel vehicles to the coun-
try’s public transportation fleet.
According to that MOU, 1.46 mil-
lion dual-fuel vehicles were sup-
posed to be added to the public 
transportation fleet, reducing the 
country’s daily gasoline consump-
tion by 10 million liters.

165,000 public transport vehicles turned dual-fu-

el



 Iran and Romania have signed a mem-
orandum of understanding based on 
which the Islamic Republic is going to 
provide Romania with engineering ser-
vices related to the gas industry, IRNA 
reported on Tuesday.
As reported, the MOU was signed be-
tween Iranian Gas Engineering and 
Development Company and Romania’s 
Gaz Vest Company.
Based on the mentioned MOU, Iran is 
going to cooperate with Romania in the 
construction of natural gas transmis-
sion lines, pressure boosting facilities, 
and the development of gas storage 
tanks in the country.
Romania is the first European country 
to which Iran is going to export techni-
cal and engineering services.
As stated by Head of Iran Gas Engi-

neering and Development Company 
Reza Noshadi, the purpose of signing 
this memorandum is also to study joint 
investment opportunities and to inter-
act in other fields such as the construc-
tion of refineries, and power plants.
Under the framework of the said MOU, 
a joint working group is also going to 
be formed in order to exchange knowl-
edge, expertise, and experiences of the 
parties in common areas of work.
Over the past few years and especial-
ly since the re-imposition of the U.S. 
sanctions on the Iranian economy, the 
country has been taking serious steps 
to boost its non-oil exports and cut de-
pendence on oil.
In this regard, the Islamic Republic’s 
policy has not been limited to increas-
ing the exports of non-oil products, 

as the country is also determined to 
expand the export of technical and en-
gineering services.
Based on the data provided by the As-
sociation of Iranian Exporters of Tech-
nical and Engineering Services, Iran 
has the potential and capability to ex-
port technical and engineering services 
worth $25 billion in a year.
Considering the country’s huge poten-
tial in this field, boosting such exports 
would be an advantage for expanding 
the country’s foreign trade.
According to the former head of Iran’s 
Trade Promotion Organization (TPO) 
Hamid Zadboum, TPO has been focus-
ing on improving the exports of engi-
neering and technical services to the 
neighboring countries as well as China, 
and India.

Everybody wants to be happy, but how 
many people can say they are? A recent 
study shows that only one out of every 
three Americans is actually happy. On 
a list of the top 20 happiest countries 
in the world, America just barely ranks 
at #17. This is kind of ridiculous when 
you think about all the freedoms and 
conveniences Americans enjoy that less 
wealthy nations will never experience. 
Even if you are not happy, it is likely 
you know someone who is. Think about 
how much you adore them and why. 
Observe them closely for a while and 
you might notice a surprising amount 
of room for growth in your own habits. 
Here are some of the things happy peo-
ple do to make life better for everyone 
around them.
They Are Nice
It might seem like an overly general 
term, but happy people are usually 
nice. They are well-liked and pleasant to 
be around. They are respectful, warm, 
considerate, and helpful. They don’t get 

jealous. They don’t waste time gossip-
ing and complaining. They seem to have 
infinite patience and give freely of them-
selves. Traits like these can only stem 
from a deep-seated sense of contented-
ness. Nice people create a social climate 
that puts everyone else at ease. 
They Are Honest
True happiness cannot coexist with lies. 
Those who lie to themselves are more 
likely to lie to others and struggle with 
unhealthy relationships. Honesty starts 
with an informed sense of self. Happy 
people know who they are and aren’t 
afraid to show it. They are consistently 
themselves and do not feel the need to 
wear masks or pretend to be something 
they are not for any reason. Life is a lot 
less complicated when you allow your-
self to be the same person at all times. 
By letting go of lies, happy people set 
an inspiring example which encourages 
those around them to flourish.
They Are Cooperative
Happy people are not overly concerned 

with dominating, yet they tend to come 
out on top. Victory is meaningless to the 
happy person without a team to share 
in the glory. There is a reason why it is 
customary for people who win awards 
to stand up and give a speech about all 
the people who helped them along the 
way. It is because nobody gets there 
alone, and taking all the credit for your-
self is just mean. The idea of winning or 
dominating denotes pushing other peo-
ple down on your way to the top. Those 
who recognize the efforts of others and 
freely share the joys of success tend to 
live much happier lives. 
They Have Beautiful Smiles
There is a huge difference between 
smiling for the camera and smiling as 
a function of happiness. Anyone can 
show their teeth. Happy people smile 
with their entire bodies, and sometimes 
with all the energy in a one-foot radius. 
A real smile cannot be faked. When you 
run around emanating a radiant glow in 
response to all the joys of life, you are 
bound to attract some admirers.
They Are Well Adjusted
Happy people revel in life’s small pleas-
ures. This gives them access to sourc-
es of joy that pass most people by. At 
the same time, they don’t get bogged 
down by the petty little details that 
seem to keep plenty of others stuck in 
the dumps. They know what is worth 
savoring and what to disregard. Happy 
people have a rational sense of scale to 
keep them grounded. The resulting pos-
itive perspective can turn any problem 
into an opportunity for growth. 
They Surround Themselves with Hap-
py People

Whether they actively seek out other 
folks with similar habits or they have 
the effect of raising the positive charge 
everywhere they go, happy people do 
not often stand alone. Glee is conta-
gious. Groups of people tend to observe 
each other and subsequently imitate 
the most attractive behaviors they find 
in those around them. If enough folks 
agree to treat each other the way they 
would like to be treated, the result will 
be infectious and irresistible to bystand-
ers.
They Are Spontaneous
A good relationship with the value of 
each passing moment is an essential 
component of happiness. If living in 
the present is so easy to do, why is it 
so many people are preoccupied with 
thoughts of the elsewhere, the future, 
and the past? Happy people are com-
fortable in their skin. They are content 
and aware in whatever moment they 
inhabit. This allows them to see oppor-
tunities for fun and adventure which 
others might overlook. It is part of why 
happy people are always the life of the 
party. 
They Are Good Listeners
Communication is about more than just 
barking a bunch of orders and wonder-
ing why nobody is listening. Harmo-
ny cannot exist in a vacuum. Can you 
imagine trying to sing in a barbershop 
quartet without being able to hear the 
other singers? In order to create a res-
onating chord, you must listen to what 
is happening around you and find just 
the right place for your own vibrations. 
Happy people are always looking for 
new perspectives as a way of informing 

their own. The feelings of others matter 
deeply to them because they know the 
greater good involves far more than just 
their own desires. Happy people have 
made a lifelong commitment to con-
stantly learning, and they know the only 
way to do this is to be quiet and listen.
They Expect Less
It stands to reason that if you expect 
less, you will be satisfied with less. This 
mindset allows a more sustainable and 
unmaterialistic approach to life. Those 
who focus on what others should be 
doing for them are often disappointed 
more often than they are satisfied. True 
happiness comes from within, not from 
deeds or objects originating outside 
the self. Happy people know this, and 
they expect more from themselves than 
they do from external sources. They are 
more likely to accept than to demand, 
simply because a state of acceptance is 
a much healthier place to be than one of 
constant unmet demands. 
They Don’t Judge
Nobody likes being judged. This is be-
cause the majority of judgments we 
make about each other are false and 
misinformed. Happy people understand 
through their own experiences that life 
is a perpetual learning process and 
everything we go through changes us in 
some way. With this knowledge, it just 
doesn’t make sense to hold a bunch of 
grudges. Happy people accept that we 
all struggle with different weaknesses, 
and everyone has the potential to fig-
ure things out in due time. This makes 
happy people better and more patient 
companions than those who are always 
judging others for their weaknesses.

Tehran hosting agri-
cultural inputs exhi-
bition
Iranian capital Tehran is hosting 
the 8th Specialized Exhibition of 
Agricultural Inputs (AgriculTech 
2022) during January 18-21, 
IRIB reported.
According to Head of Iranian 
Pesticide and Fertilizer Importers 
Association Mehdi Hosseini, the 
motto of this year’s exhibition is 
“Agricultural Prosperity and Sus-
tainable Development”.
The exhibition is held after a one-
year hiatus due to the outbreak 
of the coronavirus pandemic. It 
is aimed at accelerating the de-
velopment of Iran’s agriculture 
industry and familiarizing 4.5 
million farmers in the country 
with the best and most diverse 
agricultural inputs (pesticides, 
fertilizers, and seeds).
The exhibition is also going to 
be a platform for supplying the 
goods needed in the agriculture 
sector, along with exchanging 
information, training, selecting 
and using the correct inputs, and 
avoiding improper use of fertiliz-
ers and pesticides.
“Proper and principled use of 
pesticides and standard fertilizers 
is directly effective in maintaining 
the health of more than eighty 
million Iranians, which requires 
the cooperation and participation 
of farmers and suppliers in this 
industry,” Hosseini said on the 
sidelines of the exhibition.
He underlined the significant 
impact of the proper use of pesti-
cides and fertilizers as well as ap-
propriate seeds in increasing ag-
ricultural production and added: 
“Millions of agricultural products 
are destroyed annually as a result 
of pest infestations, diseases and 
weeds and improper use of ag-
ricultural inputs. Also, improper 
use of such inputs can also have 
adverse effects on public health.
------------------------------------------------------

Some $2.3b allo-
cated to facilitate 
marriage
A total of 640 trillion rials (about 
$2.3 billion) has been allotted in 
the form of low-interest loans to 
750,000 couples, over the first 
nine months of the current [Irani-
an calendar] year (March 21-De-
cember 21, 2021).
Last [Iranian calendar] year, 430 
trillion rials (about $1.5 billion) 
was allocated to facilitate mar-
riage, Ehsan Khandouzi, Minister 
of Economic Affairs and Finance 
said, IRINN reported.
The rate of marriage in the coun-
try has increased by 23.6 percent, 
over the first three months of the 
current [Iranian calendar] year 
(March 21-June 21, 2021) com-
pared to the same period last year, 
according to the data published by 
the Statistical Center of Iran.
Last year, 557,649 marriages oc-
curred. 
Over the spring, some 158,992 
marriages were registered, while 
a year ago, 128,621 marriages 
were recorded, which shows an 
increase of 23.6 percent.
The marriage rate in Iran has 
increased by 5 percent over 
the past [Iranian calendar] year 
(March 2020-March 2021), de-
spite the coronavirus pandemic, 
Masoumeh Ebtekar, former vice 
president for Women and Family 
Affairs said in May.
Demographic issue
Today, the country’s fertility rate 
has reached about 1.6 children per 
woman, however, it was 6.5 chil-
dren per woman, in 1986. The low-
est fertility rate in the whole region 
of West Asia, North Africa, and the 
MENA region is recorded for Iran.

Some Adorable Characteristics Happy People Have

Who Skocic and Hajisafi voted for in the 
Best FIFA Player Award

Iran national football team coach and 
captain Dragan Skocic and Ehsan Ha-
jisafi voted for Robert Lewandowski 
to win the Best FIFA Men’s Player 
Award.
Bayern Munich and Poland star Le-
wandowski won the prize on Monday 
for the second time in a row, coming 

in ahead of PSG star Lionel Messi 
and Liverpool forward Mohamed 
Salah.
Lewandowski received 48 points af-
ter all of his votes from national team 
captains, coaches, media and fans, 
while Messi came in second with 44 
and Salah got 39 points.
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Iran to export engineering 
services to Romania

TEDPIX loses 
30,000 points 
on Tuesday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), lost 30,534 points to 
1.275 million on Tuesday.
As reported, 5.38 billion securities worth 
28.516 trillion rials (about $98.33 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 26,648 
points, and the second market’s index 
dropped 48,174 points.
TEDPIX lost 29,000 (2.1 percent) to 

1.334 million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar Ab-
bas Oil Refining Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, Social Se-
curity Investment Company, National 
Copper Company, and Barekat Phar-
maceutical Group were the most widely 
followed ones.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.lifehack.org/articles/communication/10-adorable-characteristics-happy-people-have.html

The managing director of Nation-
al Iranian Oil Company (NIOC) 
has announced that digging op-
eration has expedited in phase 
11 of the giant South Pars gas 
field in the Persian Gulf, Shana 
reported.
Mohsen Khojasteh-Mehr said, 
“Developing and completing 
phase 11 is among the main 
priorities of NIOC. We are now 
in the stage of digging wells in 
this phase and some part of gas 
extraction from phase 11 will 
start in the next [Iranian calen-
dar] year”.
Of course, some measures were 
made that gas extraction will 
start sooner than previously 
planned, the official highlighted.
On Sunday, Seyed Shamsedin 
Mousavi, the managing director 
of Iran’s Petropars Company, 
which is in charge of developing 
phase 11, has said the company 
is going to take all the necessary 
measures to complete the first 
part of the mentioned phase’s 
development project by the third 
quarter of the next Iranian calen-
dar year (starts on September 
23).
Earlier this month, Petropars’ 
former Head Hamidreza Masoudi 
had announced the implementa-

tion of two new contracts which 
would accelerate the develop-
ment of the mentioned phase.
According to Masoudi, the men-
tioned deals were concerned 
with the construction of an off-
shore pipeline as well as the in-
stallation of the phase’s SDP11B 
platform.
“The engineering, procurement 
and implementation activities 
corresponding to these two 
contracts have officially started 
since the beginning of the cur-
rent [Iranian calendar] month 
[December 22, 2021]),” Masou-
di said.
When fully developed, the South 
Pars phase 11 project will have 
a production capacity of two bil-
lion cubic feet per day or 370,000 
barrels of oil equivalent per day. 
The produced gas will be fed into 
Iran’s gas network.
Iran had previously awarded the 
development of phase 11 pro-
ject to a consortium comprised 
of France’s Total, China National 
Petroleum Corporation (CNPC), 
and Petropars which is a sub-
sidiary of the National Iranian 
Oil Company (NIOC), however 
Total and CNPCI pulled out of the 
project in 2019 due to the U.S. 
sanctions.

South Pars phase 11 digging operation 
expedited
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سید حسین 
شاهرودی، دبیرکل 

انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم 

خانگی با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی 

ضمن اشاره به آمار 
غیررسمی ۴.۵ 

میلیارد دالری قاچاق 
این گروه کاالیی به 

کشور گفت: با پذیرش 
این حجم قاچاق کاال، 

حدود یک میلیون 
فرصت شغلی در 
حوزه تولید لوازم 

خانگی از دست رفته 
است.

هر چند کاالهــای قاچاق موجود در 
بازار تنها مختص به لــوازم خانگی 
نیســت و علی رغم ممنوعیت های 
گســترده تقریباً می تــوان در همه 
رده های کاالیــی اجنــا s خارجی 
مورد نظر را پیدا کــرد اما بازار لوازم 
خاانگــی همچنان شــاخص ترین و 
پرفروش ترین آمــار اجناس قاچاق 
خارجی را به خــود اختصاص داده 
است درست به همین دلیل هشدارها 
و حساسیت ها نسبت به این مدل از 

کاالها همواره وجود داشته است. 
در ســایه ممنوعیــت ورود لــوازم 
خانگی خارجی رشد تولیدات داخلی 
چشــمگیر بوده اســت این البته به 
معنای افزایش قابل قبول کیفیت آنها 
نیست اما نیاز بازار با تولیدات داخلی 
بر طرف شــده اســت اما همچنان 
تولید کنندگان داخلی می گویند تا 
زمانیکه ورودی کاالی قاچاق به بازار 
بسته نشود نمی توان انتظار افزایش 
کیفیت و تناسب خدمات با هزینه ها 
را داشت امروز تقریباً همه برندهای 
خارجی را می توان از فروشــگاه های 
لوازم خانگی سراســر کشــور تهیه 
کرد البته که قیمت ها قابل مقایسه 
با تولیدات داخلی نیســت و تقریباً 
هر جایی می توان بــرای این کاالها 
قیمت هــای متفاوتی پیدا کرد طبق 
آخرین برآوردهای صــورت گرفته 
توســط ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، میزان قاچاق در گــروه لوازم 
خانگی بیش از یــک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر اســت. البته اخیراً سید 
حسین شــاهرودی، دبیرکل انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
با حضور در یک برنامــه تلویزیونی 
ضمن اشــاره به آمار غیررسمی ۴.۵ 
میلیــارد دالری قاچاق ایــن گروه 
کاالیی به کشور گفت: با پذیرش این 
حجم قاچاق کاال، حدود یک میلیون 
فرصت شــغلی در حوزه تولید لوازم 

خانگی از دست رفته است.
 ایــن معضالت در طی ســه ســال 
گذشته بارها موجب اجرای طرح ها 
و هشدارها و حتی برخوردها از سوی 

متولیــان امر شــد طرح هایی که به 
گفته امیرمحمــد پرهام فر مدیرکل 
دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز موجب کاهش 6۴ درصدی 
آمار قاچاق لوازم خانگی شــده است 
اما همچنان جریان قاچقا و خرید و 
فروش کاالهای غیر مجــاز در بازار 
وجود دارد. یکــی از طرح هایی که با 
اجرای آن امید بود تا ســفره قاچاق 
از بازار لوازم خانگی جمع شود طرح 

شناسه دار کردن لوازم خانگی بود.
این طرح دی ماه 9۸ به اجرا در آمد 
هر چنــد تولید کنندگان تــا امروز 
این شناسه را بر روی کاالهای خود 
درج می کننــد اما در عرضــه ظاهراً 
به دالیلی الزام برای شناسه داشتن 
کاالها منتفی شــده است اما آنگونه 
که مسوالن از جمله دبیر کمیسیون 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز اســتان 
اصفهان اخیراً اعالم شده از روزهای 
آینده هر نوع مدارا و چشــم پوشی 
با عرضــه محصوالت فاقد شناســه 
ممنوع خواهــد بود رضایــت ادامه 
داد: از این پس، ۳ گروه کاالیی نظیر 
لوازم خانگی، دخانیات و پوشــاک 
در صورت نداشــتن شناسه کاال، از 
فروشگاه ها جمع آوری و کاال به منزله 
کاالی قاچاق، ضبط خواهد شد؛ این 
موضوع از قبل به اصناف اطالع رسانی 
و کالس های آموزشی متعددی نیز 

در این خصوص برگزار شده است.
 دبیر کمیســیون مبارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز استان اصفهان در خصوص 
شــیوه برخورد با واحدهای صنفی 
عرضه کننــده کاالی قاچــاق اظهار 
داشــت: اگــر واحد صنفی ســابقه 
عرضه کاالی قاچاق را داشته باشد، 
نشان دهنده اصرار او بر این کار بوده 
و در صورت مشــاهده مجدد، واحد 

متخلف با دستور مقام قضائی پلمپ 
خواهد شد.

در این راســتا رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی اســتان اصفهان اعالم کرده 
است: دو هفته به تمامی فعاالن لوازم 
خانگی نظیر تولیدکننده، واردکننده 
و عرضه کننده فرصت داده می شود تا 
از نگهداری و عرضه محصوالت بدون 
شناسه خودداری کرده و یا اقدامات 
الزم در جهــت شناســه دار نمودن 
کاال را انجام دهنــد؛ امیدواریم که با 
همکاری تمامی فعــاالن بازار لوازم 
خانگی شــاهد تخلفی در این زمینه 
نباشیم. عضو هیئت مدیره اتحادیه 
لوازم خانگی اصفهان گفت: واحدهای 
عرضه کننده لوازم خانگی باید نسبت 
به ثبت کد ملی خریداران در سامانه 
تجارت اقدام کنند. همچنین انگونه 
که محمد جــواد روغنی عضو هیئت 
مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان 
گفته است عالوه بر لوازم خانگی الزم 
است کد ملی خریداران نیز در سامانه 
توسط نمایندگی ها و توزیع کنندگان 
اعم از عمده فروشی و خرده فروشی 
اقدام کننــد و آن ها را در ســامانه 

تجارت درج شود. 
وی گفت: در ســامانه تجــارت هر 
کاالیی یک شناســه و کد رهگیری 
دارد و مصرف کننده در زمان خرید 
آن کاال، بــا ارائــه کد ملــی خود، 
فاکتور و تاریــخ خرید خود را در این 
ســامانه ثبت می کنــد. عضو هیئت 
مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان 
با اشــاره به اهداف اجرای ثبت کد 
ملی خریداران لــوازم خانگی گفت: 
هدف از اجرای این طرح رصد واردات، 
تولیــد و شناســایی کاالی قاچاق و 
تقلبی است. به گفته روغنی با اجرای 
چنین طرحی خریــداران از طریق 

شماره گیری کد دستوری می توانند 
از اصالت کاالی خود مطمئن شوند.

اجرای درســت و اصولــی این طرح 
مسلماً می تواند در بلند مدت ریشه 
قاچاق در کشور و بازارهای سود آوری 
مانند لوازم خانگی را بخشــکاند اما 
بسیاری نگران هســتن متولیان در 
بازار لوازم خانگــی آن راهی را بروند 
که هم اکنون صنعت خودرو سازی 

کشور را به انحطاط کشانده است.
 کاالهای بی کیفیت بــدون قدرت 
رقابت و البته با قیمت های نامتناسب 
که در عمل مشتریان را وادار به خرید 
و استفاده از محصوالت بدون ضمانت 

کیفی و تعهد تولیدی نموده است.
 هم اکنون برخی از تولید کنندگان 
حاضر به شــفافیت قیمت های تمام 
شده تولیدی خود نیســتند و با این 
بهانه که هزینه های غیر رسمی تولید 
باالست هر از چند گاهی خودسرانه یا 
با مجوز قیمت ها را افزایش می دهند 
این در حالی است که در بازار مصرف 
کننده عمــاًل تفاوتــی در کیفیت و 
خدمات مشاهده نمی کند شاید یکی 
از اصلی ترین دالیل استقبال از کاالی 
قاچاق همین عدم کیفیت تولیدات 

داخلی باشد.
 در نهایت مبارزه هوشمند با قاچاق 
در هر شکل و مدلی می تواند محرک 
خوبی برای رشــد اقتصادی باشد در 
آن ســوی ماجرا اما تولید کنندگان 
به اتکا نیاز داخلــی نباید راهی برای 
خود مختاری و فشــار بر مشتریان 
پیدا کنند اگر مســوالن مردم را به 
ســمت خریــد تولیــدات داخلی 
هدایت می کنند بایــد ضمانت ها و 
پشتیبانی های الزم از خریداران در 
برابر تولید کننــدگان را هم به آنها 

بدهند.

مرضیــه محب رســول:   پس از گذشــت ماه ها از 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشــور 
در حالی هشــدار برخورد جدی با فروشــندگان و 
خریداران این کاالها در چندین نوبت صادر شــده 
که دیروز متولیان مبارزه با کاالی قاچاق در اصفهان 
آخرین اولتیاتوم ها را در رابطه به فروشــندگان و 

صاحبان این کاالها در بازار اعالم کرده اند.
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مدیر پژوهشکده انرژی دانشــگاه اصفهان از برگزاری نشست تخصصی 
»توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« 
توسط کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط 

زیست خبر داد.
احسان بنی اسدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این نشست با هدف 
ارائه راهکار در سطح استان اصفهان برای رفع معضالت زیست محیطی 
به کمک انرژی های تجدیدپذیر و با حضــور صاحب نظران این حوزه از 

دانشگاه و سازمان های مرتبط برگزار می شــود. وی به ضرورت استفاده 
و ارائه راهکارهای مفید در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر تاکید کرد و 
گفت: در این نشست، چالش ها مطرح و با بیان تجربه های موفق و معرفی 
محصوالت تولید شده، راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. مدیر پژوهشکده 
انرژی دانشگاه اصفهان گفت: دنیا به سمت استفاده بهینه از انرژی های 
تجدیدپذیر که به آسانی و ارزان در دسترس هستند حرکت کرده، اما در 
ایران با وجود پتانسیل باال در این بخش هنوز به خوبی استفاده نشده است. 

ایران به لحاظ وسعت و موقعیت جغرافیایی، دارای شدت تابش مناسب 
خورشید است. به طوری که شدت تابش خورشید در ایران از کشورهای 
اروپایی و برخی کشورهایی آسیایی بسیار بیشتر است. مدیر پژوهشکده 
انرژی دانشگاه اصفهان ادامه داد: نشست تخصصی »توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در اســتان اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« روز یکشــنبه، 
 ۱۰ بهمن ماه از ســاعت ۱۳: ۳۰ تا ۱۸ به صورت مجازی از طریق آدرس

 www.metting.ui.ac.ir/ch/energy برگزار می شود.

مدیر پژوهشکده انرژی دانشگاه اصفهان خبر داد:

برگزاری نشست تخصصی 
توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر

رئیس اتحادیــه طال و جواهر 
اصفهان با اشــاره بــه روند 
نزولی قیمت طال و ســکه در 
بازار، گفــت: در حال حاضر 
فروشندگان از ترس کاهش 
قیمت هــا، در بازار بیشــتر 
شــده اند و به طورکلــی بازار 
طال و جواهر در انتظار نتیجه 
مذاکرات وین، در رکود به سر 

می برد.
هوشــنگ شیشــه بران در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
بازار جهانی طال، اظهار کرد: 
سه شــنبه اونس جهانی با ۵ 
دالر کاهش بــه ۱۸۱۵ دالر 
رسید که یکی از دالیل آن به 
دلیل نشست احتمالی هفته 
آینده فــدرال رزرو پیرامون 

نرخ بهره است.
وی افــزود: از طرفــی طی 
چند روز گذشــته نرخ ارز در 
بازار داخلی کاهش یافته که 
طبیعتــاً این عامــل موجب 
ریزش قیمت طال و سکه شده 
است، به طوری که قیمت سکه 
طرح جدیــد وارد کانال ۱۱ 

میلیون تومان شد.
شیشه بران همچنین اضافه 
کرد: قیمت دالر برای فروش 
در صرافی ملی با کاهش ۲۰۲ 
تومان بــه ۲۵ هــزار و ۷۷۸ 
تومان و قیمت یــورو نیز به 
۲9 هزار و ۲۵۷ تومان رسید.

وی با تأکید بر اینکه این روزها 
معامالت در بازار طال و جواهر 
به دلیل کاهــش قیمت ها در 
فــاز احتیاط به ســر می برد، 
توضیــح داد: در حال حاضر 
فروشندگان از ترس کاهش 
قیمت هــا، در بازار بیشــتر 
شــده اند و به طورکلــی بازار 
طال و جواهر در انتظار نتیجه 
مذاکرات وین در رکود به سر 

می برد.
رئیس اتحادیــه طال و جواهر 
اصفهــان با اشــاره به قیمت 
انــواع ســکه در روز جاری، 
گفت: قیمت سکه طرح جدید 
با ۷۰ هزار تومــان کاهش به 
۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان 
رسید، قیمت سکه طرح قدیم 
با ۵۰ هزار تومــان کاهش به 
۱۱ میلیــون و 6۰۰ هــزار 
تومان و نیم ســکه با ۱۰ هزار 
تومان کاهش به 6 میلیون و 
۵۵۰ هزار تومان و ربع ســکه 
بدون تغییر بــه ۳ میلیون و 
6۸۰ هزار تومان رســید. وی 
همچنین اضافه کرد: قیمت 
ســکه های یک گرمی بانک 
مرکزی نیز بدون تغییر به ۲ 
میلیون و ۲۵۰ هزار رســید 
و قیمت هر گــرم طالی ۱۸ 
عیار یک میلیون و ۱۸۵ هزار 
تومــان و قیمت هــر مثقال 
طالی آب شده نیز ۵ میلیون 
و ۱۳۴ هزار تومــان معامله 
شد. شیشه بران تأکید کرد: با 
توجه به کنترل بانک مرکزی 
مبنی بر کاهش نرخ ارز و اخبار 
مثبت مذاکرات وین از توافق، 
قیمت طال و سکه در روزهای 
آینده احتماالً با ریزش همراه 
خواهــد بــود. وی همچنین 
تأکید کرد: در حــال حاضر 
قیمت ســکه در برابر کاهش 
قیمت مقاومــت می کند، به 
همین دلیل حباب سکه رو به 

افزایش است.

بازار

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

خبری از افزایش 
قیمت طال و سکه 

نیست

الیحه بودجه سال آینده شهرداری اصفهان با رشد ۴۵ درصدی با رقم ۱۱ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هفته جاری از سوی شهردار تقدیم شورای اسالمی 
شهر شد؛ بودجه ای که در تدوین آن به برنامه ۱۴۰۵ به عنوان سند باالدستی 
و منشور شورای ششم به عنوان روح حاکم بر حرکت شهرداری طی چهار 

سال آینده، توجه شده است.
در تنظیم و تدوین بودجه سال آینده شهرداری اصفهان اهداف کالن برنامه 
راهبردی ۱۴۰۵ از جمله کاهش آلودگی هوا، ارتقای جایگاه شهر با توجه 
به حوزه گردشگری و فرهنگ و افزایش بهره وری سازمانی مورد توجه قرار 

گرفته است.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر الیحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان که 
بیانگر رویکرد تأکیدی و حرکت به سوی افزایش سهم مشارکت ها است، 
گفت وگویی را با سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

شهرداری اصفهان انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
به مهم ترین نکات در تدوین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری اشاره کنید.

بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری اصفهان به عنوان دومین سال برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ در راســتای اهداف و راهبردهای این برنامه، همچنین در 
چارچوب منشور راهبردی شورای ششم و تأکیدات و سیاست هایی که برای 

سال ۱۴۰۱ از سوی شورای اسالمی شهر ابالغ شده بود، تدوین شده است.
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ به شعار شهردار اصفهان مبنی بر »اصفهاِن من، شهر 
زندگی« توجه شده و اهدافی همچون افزایش اعتماد عمومی، عدالت شهری، 
مشارکت و توجه به مناطق کم تر برخوردار در این بودجه مورد توجه قرار 
گرفته است. در بودجه سال آینده برای اجرای پروژه های محله محور به ویژه 
در مناطق کمتر برخوردار ۴.۴ درصد از کل بودجه یعنی اعتباری بالغ بر ۴۰۵ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف چه میزان رشد 

نسبت به سال ۱۴00 دارد؟
کل بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در شهرداری اصفهان ۱۱ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان و در شرکت ها و سازمان های تابعه چهار هزار و ۷۸۵ 
میلیارد تومان است که البته از این رقم حدود یک هزار و ۱69 میلیارد تومان 
ارقام تکراری است که در بودجه سازمان و در بودجه شهرداری وجود دارد 
که اگر این ارقام مشترک کسر شود، مجموع بودجه شهرداری اصفهان و 
سازمان ها و شرکت های با مالکیت باالی ۵۰ درصد برای سال آینده بالغ بر 

۱۲ هزار و 9۱6 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
این بودجه در مقایسه با بودجه 9 هزار و ۵۷۰ میلیاردی سال قبل ۳۵ درصد 
رشد دارد. البته بودجه شهرداری اصفهان که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
نسبت به بودجه ســال قبل که هفت هزار و ۸۱9 میلیارد تومان بوده، ۴۵ 
درصد رشد را نشان می دهد، در سازمان ها نیز ۱۷ درصد رشد و در مجموعه 

شهرداری و سازمان ها جمعاً ۳۵ درصد رشد را شاهد هستیم.
چه میزان از این بودجه برای هزینه های جاری و پروژه های 

عمرانی در نظر گرفته شده است؟
از این بودجه سه هزار و ۲9 میلیارد تومان به هزینه های جاری اختصاص پیدا 
کرده و هشت هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان به مباحث عمرانی اختصاص یافته 

و در واقع ۲۷ درصد جاری و ۷۳ درصد عمرانی خواهد بود.
هشــت هزار و ۲۷۱ میلیــارد تومان بودجــه عمرانی شــهرداری با این 
تقسیم بندی، ریز شده که از این مبلغ ســه هزار و ۸۷۷.۵ میلیارد تومان 
پروژه های شاخص شهری، یک هزار و ۱۳۲.۲ میلیارد تومان پروژه های مهم 
منطقه ای، 6۲۷.۳ میلیارد تومان پروژه های منطقه ای، ۴۰۵ میلیارد تومان 
پروژه های محله محور، یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه های مستمر، 
۴9۰ میلیارد تومان بــرای پرداخت دیون و ۵۸۸.6 میلیارد تومان ســایر 

پروژه های عمرانی شهرداری است.
توجه ویژه بودجه ســال آینده به کدام بخش ها و با چه 

اهدافی است؟
در بودجه سال آینده به موضوع سرمایه گذاری و مشارکت توجه ویژه شده به 
طوری که بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده شهرداری را به 

موضوع سرمایه گذاری مشارکت ها اختصاص داده ایم.
یکی از ویژگی های بودجه ســال آینده این اســت که در تعریف پروژه و 
اختصاص اعتبار برای پروژه های عمرانی تاکیــد جدی بر الزامات و پیش 
نیازهای تعریف پروژه داشتیم. در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان در حوزه 
هوشمندسازی و بحث فناوری های نوین و نوآوری، اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد تومان اختصاص دادیم. اگر بخواهیم اهداف برنامه ۱۴۰۵ را مرتبط با 
بودجه کنیم، ۴۸ درصد بودجه به هدف اول با موضوع آلودگی هوا اختصاص 
پیدا می کند، ۱۴ درصد بحث ارتقای جایگاه شهر با تاکید بر گردشگری، 
فرهنگ و هنر و ۳ درصد نیز به هدف بهره وری سرمایه سازمانی، ۳۵ درصد 
از این بودجه مباحث اقتضایی است که فارغ از برنامه باید برای روند جاری 

امور داشته باشیم.
به تفکیک برای حوزه های مختلف چه میزان اعتبار در نظر 

گرفته شده است؟
باالترین رقم از مباحث شهری برای حوزه حمل و نقل و ترافیک با اعتباری 
بالغ بر چهار هزار و ۲6۷ میلیارد تومان است و پس از آن در حوزه خدمات 
شهری یک هزار و 9۴۸ میلیارد تومان، حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی با یک هزار و ۲96 میلیارد تومان، حوزه مالی و اقتصادی یک هزار و 
۴۰۳ میلیارد تومان، حوزه فرهنگی و اجتماعی 9۸9 میلیارد تومان، حوزه 
شهرسازی و معماری ۱۷۰ میلیارد تومان و حوزه عمران شهری ۱9۵ میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. البته بخش عمده کارها را حوزه عمران 
شهری انجام می دهد و پروژه هایی مانند رینگ چهارم را بیشتر ترافیکی 

می دانیم و حوزه عمران بیشتر مجری پروژه ها است.
۱۰ موضوع اول پروژه های ســال ۱۴۰۱ شامل بحث حمل ونقل همگانی، 
شــبکه معابر، مراکز فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، پروژه های ویژه چند 
منظوره، فضای سبز، پارکینگ، شبکه آبیاری و پساب، بافت تاریخی، ایمنی 

و مدیریت بحران و در انتها بحث پیاده راه و پیاده روها در مناطق است.

گفت و گو

 در گفت وگو با معاون شهردار بررسی شد؛

جزئیات الیحه بودجه ۱۴0۱ 
شهرداری اصفهان

اقتصاد استان

اولتیاتوم دو هفته ای برای برچیده شدن کاالهای قاچاق از بازار لوازم خانگی

سفره قاچاق برچیده خواهد شد!؟

رئیــس اداره فنــی حرفــه ای و کار و دانــش اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان، ۳۵۰ 
هنرستان دولتی و ۷۴ هنرستان غیردولتی دارد و بیش از 
۷۳ هزار نفر در هنرستان های ســطح این استان مشغول 

تحصیل هستند.
پیمان شاهپوری، رئیس اداره فنی و حرفه ای و کار و دانش 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، امروز، ۲۸ دی ماه 
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردستان در 
فرمانداری ای شهر، اظهار کرد: کشــور به شدت به توسعه 
آموزش های فنی و مهارتی به عنوان راهکاری برای توسعه 

کشور نیاز دارد.
وی با اشــاره به برنامه جامع توســعه آموزش های فنی و 
حرفه ای و کار و دانش در استان اصفهان، تصریح کرد: سند 
این برنامه، سال گذشته در استان تدوین شد و برای تمام 

شهرستان های استان ابالغ شده است.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره فنی و حرفه ای و کار و دانش 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در 
سال تحصیلی 9۵ـ  96، ســهم هنرجویان استان در پایه 
دهم، ۲۲ هزار نفر و در ســه پایه حــدود ۲6 هزار نفر بوده 
اســت، گفت: این آمار در ســال تحصیلی 99ـ  ۱۴۰۰ به 
بیش از ۷۰ هزار نفر افزایش یافته است که باال رفتن تعداد 

هنرجویان استان را نشان می دهد.

  ۴۳ درصد از دانش آموزان استان به سمت رشته های 
فنی هدایت می شوند

شاهپوری با اشاره به اینکه طبق آمار، تعداد هنرجویان در 
بخش فنی و حرفه ای و کار و دانش در استان افزایش داشته 
اســت، گفت: در حال حاضر، ۴۳ درصــد از دانش آموزان 
استان به سمت رشــته های فنی و حرفه ای و کار و دانش 
هدایت می شــوند که از میانگین کشــوری که ۳6 درصد 

است، جلوتر هستیم.
وی افزود: هم اکنون استان اصفهان دارای ۳۵۰ هنرستان 
دولتی و ۷۴ هنرستان غیردولتی اســت و ۷۳ هزار نفر در 

هنرستان های استان مشغول تحصیل هستند.
رئیس اداره فنی و حرفه ای و کار و دانش اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه این اســتان باید 
ساالنه ۱۲ هنرستان به مجموع هنرستان های خود اضافه 
کند، گفت: بــا توجه به بازدیــد امروز از هنرســتان های 
اردســتان، وضعیت آموزش های فنــی و مهارتی در این 
شهرستان مطلوب ارزیابی شد که نشــان از حمایت های 
 اعضــای شــورای آمــوزش و پــرورش از این رشــته ها 

دارد.

  احداث فضای آموزشی جدید ویژه دختران هنرجو در 
اردستان ضروری است

شاهپوری گفت: برای تأسیس رشته های فنی و مهارتی که 
در این شهرستان وجود ندارد، باید ابتدا فضای آموزشی و 
زیرساخت های الزم را در هنرستان ها ایجاد کنیم. افزایش 
و توســعه رشــته های جدید نیازمند تجهیزات و نیروی 
انسانی جدید اســت که پیگیری های الزم در این خصوص 
انجام خواهد شــد. وی بیان کرد: با توجه به درخواســت 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، رشته تأسیسات از 
سال آینده در یکی از هنرســتان های اردستان راه اندازی 
خواهد شــد. همچنین در صورتی که فضای آموزشی در 
هنرستان ها برای ایجاد رشته های جدید فراهم شود، این 
رشته ها راه اندازی خواهد شد. رئیس اداره فنی و حرفه ای 
و کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: با توجه به استقبالی که از ثبت نام در هنرستان 
دخترانه اردستان وجود دارد و کمبود فضای آموزشی در این 
مجموعه، حرکت آموزشی کند شده است. بنابراین، احداث 
فضای آموزشــی جدید ویژه دختران هنرجو در اردستان 
ضروری اســت. همچنین بــا توجه به کمبــود تجهیزات 
آموزشــی و مهارتی در هنرســتان دختران اردستان، این 

تجهیزات از طریق اداره کل نوسازی تأمین خواهد شد.

رئیس اداره فنی حرفه ای و کار و دانش اداره کل آموزش وپرورش استان:

73 هزار هنرجو در هنرستان های اصفهان تحصیل می کنند



صــادق عباســی شــاهکوه در 
گفتگویی در شــبکه خبــر صدا و 
ســیما، اظهار داشــت: راه اندازی 
۲۰ میلیــون پــورت اینترنــت 
پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری برای 
منازل یک برنامه ۳ ســاله اســت 
که با پشــتیبانی وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات و همکاری 

اپراتورها محقق می شود.
وی گفت: برنامه ریزی این اســت 
که طی ۳ ســال بتوانیم پوشــش 

اینترنت ثابــت ۲۰ میلیون خانوار 
ایرانی یعنی ۸۰ درصــد خانوار را 
از طریق فیبرنوری داشته باشیم. 
رئیس ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطات رادیویــی تاکید کرد: 
تکنولوژی فیبر، به ارتقای سرعت 
دسترســی می انجامــد و عمــاًل 
محدودیتی در سرعت دسترسی به 
شبکه نخواهیم داشت و می توانیم 
حتی سرعت های گیگابیت بر ثانیه 
را به کاربران ارائــه کنیم. معاون 

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این 
مســیر، نیازمند کار اجرایی بسیار 
طوالنی و مفصلی در سراسر کشور 
است که پس از اتمام برنامه ریزی 
و تعیین اپراتورها، اجرای آن آغاز 

خواهد شد.
در همین حال روز گذشــته وزیر 
ارتباطات دلیل وضعیت نابسامان 
اینترنت خانگی را سیاســت های 
غلــط و تلمبار شــده در یک دهه 
گذشــته عنوان کرد و گفت: مردم 

مــا شایســته ســرعت های چند 
۱۰۰ مگابیتی هســتند که دور از 

دسترس نیست.
به گفته عیســی زارع پــور طبق 
گــزارش اسپیدتســت در حوزه 
اینترنــت ثابت بین ۱۸۱ کشــور 
رتبه ۱۴۲ را داریم و وضعیت تلفن 
همراه هم اگرچه بهتر از ثابت است 
)رتبــه ۷۰( ولی آن هــم نیازمند 
بهبود اســت که به صورت مستمر 

پیگیری می کنم.
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همه گیری کرونا ۱6۰ میلیون نفر را زیر 
خط فقر برده و بر اقلیت های نژادی غیر 
سفید و زنان فشار بیشتری وارد کرده 
اســت. مجموع ثروت اَبَــر ثروتمندان 
جهان در طول بحــران همه گیری دو 
برابر شده و بیش از ۱6۰ میلیون نفر نیز 

در فقر فرو رفته اند.
 به گزارش عصــر ایــران، در حالیکه 
میلیون ها نفر از مــردم جهان به دلیل 
شیوع همه گیری در قرنطینه فرو فته 
و کار و کاســبی خود را از دست دادند، 
۱۰ ثروتمند برتر جهان در طول دو سال 
اول شیوع کرونا دارایی و ثروت خود را 

دو برابر کردند.
 موسســه »اکســفام« قبل از اجالس 
مجازی رهبران جهان که تحت نظارت 
»مجمع جهانی اقتصاد« برگزار شد، در 
یک نشســت توجیهی کوتاه اعالم کرد 
که دارایی ۱۰ ثروتمنــدان برتر جهان 
در طــول دوران همه گیــری کرونا از 
۷۰۰ میلیارد دالر به ۱.5 تریلیون دالر 

افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانســه نوشــت: براساس 
برآورده ها نرخ متوسط این رشد به ۱.۳ 

میلیارد دالر در روز می رسد.
اکســفام که ســازمانی متشــکل از 
گروه های خیریه بین المللی اســت بر 
کاهش فقر جهانــی تمرکز دارد و برای 
ریشه کن کردن بی عدالتی و گرسنگی 

در جهان تالش می کند.
 این موسســه اعــالم کرد کــه ثروت 
میلیاردرهای جهان در طول مدت همه 
گیری بیش از ۱۴ ســال اخیر افزایش 

یافته است.
اقتصاد جهــان ۱۴ ســال پیش دچار 
رکورد بزرگ شــد که بزرگترین رکود 
و بحران اقتصادی پس از یحران »وال 

اســتریت« در ســال ۱9۲9 به شمار 
می آید. اکســفام یکــی از بزرگترین 
ســازمان های بین المللی امدادرسانی 
برای ریشــه کن کردن فقر، گرسنگی و 
بی عدالتی می گوید ثروت ۱۰ ثروتمند 
برتر جهان در طول دوران همه گیری از 
۷۰۰ میلیارد دالر به ۱.5 تریلیون دالر 

رسیده است.
اکســفام این نابرابری را »خشــونت 
اقتصــادی« نامیــد و گفت کــه این 
اختالف به دلیل عدم دسترسی برابر به 

مراقبت های بهداشتی، خشونت مبتنی 
بر جنسیت، گرسنگی و تغییرات آب و 
هوایی اســت و منجر به مرگ ۲۱ هزار 

نفر در روز می شود.
این موسسه خیریه اضافه کرد که این 
همه گیری ۱6۰ میلیون نفر را در فقر 
فرو بــرده و بر اقلیت های نــژادی غیر 
سفید و زنان فشار بیشتری وارد کرده 

است.
کرونا باعث کاهش درآمد در فقیرترین 
و محروم ترین افراد جهان شــده و این 

روند باعث مرگ ۲۱ هــزار نفر در این 
طبقه شده است.

     ایالن ماسک
گزارش ماه دســامبر ۲۰۲۱ اکســفام 
نشــان می دهد ســهم ثروت جهانی 
ثروتمندان در طول همه گیری کرونا با 
سرعت بی سابقه ای افزایش یافته است.

 اکســفام با ارائه گزارش خود خواستار 
اصالحات مالیاتی بــرای تأمین بودجه 
واکسن در سراســر جهان و همچنین 

مراقبت های بهداشــتی، ســازگاری با 
تغییرات آب و هوایی و کاهش خشونت 
جنسیتی برای حفظ جان انسان ها شد.

این گروه اعالم کرد که محاسبات ثروت 
خود را براساس به روزترین و جامع ترین 
منابع و داده ها انجام داده و از فهرست 
میلیاردرهــای ۲۰۲۱ مجلــه تجاری 

فوربس نیز بهره برده است.
ایالن ماســک رئیس و مالک ۲ شرکت 
تســال و اســپیس اکس، جف بزوس 
مؤســس کمپانی آمازون، لری پیج و 
سرگی برین موسســان گوگل، مارک 
زاکربرگ از فیس بــوک و بیل گیتس 
مدیران عامل ســابق مایکروسافت در 
میان این مردان ثروتمندتر شده جهان 
هستند.  بی بی سی نوشت: ثروت مولتی 
میلیاردرها نیز به یک سطح رشد نکرده 
اســت. برای مثال ثروت ماسک رشد 
۱۰۰۰ درصدی را نشان می دهد و رشد 
ثروت بیــل گیتس حــدود ۳۰ درصد 

بوده است.
بازگشت بســیاری از دختران جهان به 
مدارس پــس از دوره همه گیری کرونا 

بعید به نظر می رسد
لری الیسون مدیر عامل سابق شرکت 
فناورانه اوراکل، وارن بافت سرمایه گذار 
آمریکایی و برنارد ارنو تاجر و کارآفرین 
فرانسوی رئیس گروه لوکس LVMH در 
رده ۱۰ ثروتمند برتر جهان در ســال 
۲۰۲۱ هستند که ثروت خود در طول 

دوران همه گیری را افزایش داده اند.

کرونا عامل دو برابر شدن ثروت 10 میلیاردر اول جهان!

بحرانی عالمگیر فرصتی مغتنم شد

معاون وزیر ارتباطات وعده ۳ ساله داد:

وصل ۸۰ درصد 
خانوارها به اینترنت 

فیبرنوری

اســپانیا قوانین جدیــدی برای 
شیوه تبلیغ دارایی های رمزارزی 
توسط اینفلوئنسرها و افراد دیگر 
در شــبکه های اجتماعی اعالم 
کرده است. به گزارش خبرگزاری 
مهر، از ماه آینده »کمیســیون 
ملی بازار اوراق بهادار اســپانیا« 
)CNMV( افراد و شــرکت ها را 
ملــزم می کنــد تــا حداقل ۱۰ 
روز قبــل از آغــاز کمپین برای 
دارایی هــای رمــزارزی به این 
مرجع اطــالع دهنــد. قوانین 
مذکور شامل اینفلوئنسرهایی با 
بیش از ۱۰۰ هزار فالوئرمی شود 
که برای ترویج رمزارز، دستمزد 
دریافت می کننــد. این در حالی 
است که دریافت دستمزد در قبال 
تبلیغ رمزارز در سراســر جهان 
با انتقادات و حتی شکایت هایی 
روبرو شده اســت. طبق گزارش 
موجود تبلیغ کننــدگان رمزارز 
باید محتوای کمپین آتی خود را 
به CNMV ارائه دهند. همچنین 
آنها بایــد هشــدارهایی درباره 
ریســک های این حوزه را نیز در 

محتوای مذکور بگنجانند. 

حاکمیت سایبری درخارج از کشور
 اسپانیا تبلیغ رمزارز 

توسط اینفلوئنسرها را 
قانونمند می کند

رمـزارز
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بر اساس داده های ارائه شده توسط پلتفرم تحلیلی 
WhaleStats ؛ 

بیبی دوج کم کم جایگزین 
شیبا می شود!

بر اساس داده های ارائه شده توسط پلتفرم تحلیلی 
WhaleStats، جامعــه ارز دیجیتال بیبی دوج 
)BabyDoge( همچنان در حال رشد بوده و تنها 
در عرض دو روز، تعــداد کل هولدرهای این میم 
توکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

همان طور که پیش تر هم گزارش شد، تعداد کل 
هولدرهای بیبی دوج در تاریخ ۱۷ ژانویه برابر با 
۱،۲6۰،۴۰۱ نفر بود. این در حالی است که این 
رقم امروز )۱9 ژانویه(، ۱5،59۴ نفر بیشتر شده 

و اکنون از ۱،۲۷5،۰۰۰ هولدر فراتر رفته است.
عالوه بر این، عالقه بــه توکن بیبی دوج در میان 
هزار نهنگ بزرگ بایننس کوین )BNB( همچنان 
باالست. بر اساس آمار WhaleStats، بزرگترین 
کیف پول هــای بایننس کوین اکنــون حدود 
9۸9،5۸۲،59۴،۴95،5۱۷ واحــد توکن بیبی 

دوج به ارزش تقریبی 5٫۰۲۷ میلیون دالر دارند.
در همین حال، میم کوین رقیب بیبی دوج، یعنی 
شــیبا اینو )SHIB(، علی رغم لیســت شدن در 
صرافی های متعدد و پذیرش گسترده تر در میان 

کاربران، تنها ۱،۱۴5،۲۱۲ هولدر دارد.
 )CoinEx( در تاریخ ۱۸ ژانویه، صرافی کوینکس
مستقر در هنگ کنگ، اعالم کرد که بیبی دوج را 
لیست کرده و امکان سپرده گذاری و برداشت این 
ارز دیجیتال را برای کاربران فراهم کرده است. به 
دنبال انتشار این خبر، قیمت بیبی دوج تقریباً ۱۳ 

درصد افزایش یافت.

 خبر روز 
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رامان یــک روش طیف ســنجی 
است که معموالً در شیمی و برای 
یافتن ساختار یک مولکول استفاده 
می شــود و حاال با دستگاهی ایران 

ساخت انجام می شود.
به گــزارش خبرآنالین، حســین 
خادم عضو هیات مدیره شــرکت 
تک فام سازان طیف نور با بیان این 
که میکروسکوپ رامان کاربردهای 
متعددی دارد، توضیــح داد: رامان 
یک روش طیف ســنجی است که 
بر اساس پدیده پراکندگی بنا نهاده 
شده و کاربردهای زیادی دارد. رامان 
معموالً در شیمی و برای پیدا کردن 
ساختار یک مولکول مورد استفاده 
قرار می گیرد و می توان پیک های 
رامان یک ترکیب را به نوعی یک اثر 

انگشت برای آن دانست.
دقت میکروســکوپ آشکارسازی 
رامان به عوامــل مختلفی از جمله 
طــول موج لیــزری بــه کار رفته 
و ماده خاص بســتگی دارد. دقت 
آشکارســازی این روش متنوع و 
گسترده اســت؛ برهم کنش نور با 
ماده در ناحیه زیــر قرمز می تواند 
به دو صورت جــذب و پراکندگی 

انجام گیرد.

   کارآمد در فناوری نانو
در فنــاوری نانو، طیف ســنجی 
رامان می تواند برای مطالعه دسته 
وسیعی از نانوذرات در محلول های 
سوسپانسیون تا محصوالت نهایی 
نظیــر نانوکامپوزیت های مختلف 
استفاده شود. مطالعه برخی آلوتروپ 
های کربن نظیر گرافن و همچنین 
آنالیــز خواص مولکولــی الیه ها و 
سطوح نانویی برخی از کاربردهای 
میکروســکوپی رامــان در حوزه 

فناوری نانو هستند.
علیرغم شباهت زیاد روش رامان با 
طیف سنجی مادون قرمز، این دو 
روش در جزئیات تئوری و طیفی با 
یکدیگر متفاوت هستند. به نحوی 
که برای تشخیص دقیق تر ساختار 
یک ترکیب معموالً از این دو روش 
به صورت مکمل استفاده می شود. 
از نظر دستگاهی، مهم ترین اجزای 
یک میکروســکوپ رامان، منبع و 
سیستم طیف سنج است. لیزر به 
عنوان منبع مناســبی برای طیف 
ســنجی رامان به شــمار می رود. 
میکروسکوپ رامان در حوزه های 
متنوعی کاربرد دارد و استفاده از آن 
در پزشکی، داروسازی، علوم تغذیه 
و صنعت، رشــدی چشمگیر پیدا 

کرده است.

   تشخیص سرطان
طیف سنجی رامان به دلیل این که 
اطالعات دقیق و سریعی از ترکیب 
مولکولی مواد زیستی را به روشی 
غیر مخرب فراهــم می کند، مورد 
توجه است. میکروســکوپ رامان 
در تشخیص مواد منفجره، عوامل 
جنگ های شیمیایی و باکتریایی و 
مواد شیمیایی خطرناک، بررسی 
نمونه ها به روش غیرتماسی و غیر 
مخرب از میان مواد بســته بندی 
شفاف یا نیمه شفاف، نمایش تنش و 
پارامترهای دیگر مانند دمای سطح 
یا قطعه، فراهــم آوردن تصاویری 
دقیق از سلول ها و امکان تحلیل و 
مقایسه بین بافت های سالم و بیمار 
به ویژه در مطالعه سرطان کاربرد 
دارد. این مدیــر حوزه دانش بنیان 
گفت: تولید میکروســکوپ رامان 
عالوه بر اشتغال زایی، توانسته مانع 
خروج حجم قابل توجهــی ارز از 
کشور شود که مشــخصاً ظرفیت 

توسعه را نیز دارد.

                   چند راه برای افزایش رشد اقتصادی که باید همگان بدانند:

          گــام مهم در جاده توسعه

از مشتری بپرسید سؤال یا نگرانی دارد. پس از اتمام توضیحات از مشتری بپرسید سؤال دارد یا نه. اگر سوالی دارد با پاسخ دادن 
به آن گفتگو را ادامه دهید. پس از اینکه درباره محصول و تأثیر آن اطالعات کافی دریافت کردند، از آنها بپرسید چه چیزی مانع 

از خرید می شود.
مشتری را به تصمیم گیری تشویق کنید. به مشتری نگویید فوراً تصمیم بگیرد، بلکه با درخواست مالقات بعدی برای توضیحات 
تکمیلی او را به سمت تصمیم گیری سوق دهید. حتی می توانید چند روز به او فرصت دهید تا درباره پیشنهادتان فکر کرده و بعداً 

به سراغتان بیاید. حتماً اطالعات تماس خود را در اختیار مشتری بگذارید.
احتمال و امکان فروش بالقوه را دنبال کنید. اگر فکر می کنید کمترین احتمال فروش وجود دارد با مشتری ارتباط خود را ادامه 
دهید. اگر مشتری یک هفته فرصت خواسته، آخر هفته با او تماس گرفته و نظرش را بپرسید. در این بین به راه هایی برای کمک به 
مشتری و متقاعد کردن او برای خرید فکر کنید. با مشتری در ارتباط باشید. اگر می خواهید ویژگی های فروشنده موفق را در خود 
حفظ کنید، پس از فروش نباید ارتباط خود را با مشتری تمام کنید. به جای آن باید ارتباط خود را ادامه دهید تا مشتری باز هم به 

سراغتان بیاید و حتی دیگران را به شما ارجاع کند.

اصولی از مشتری مداری به پیشنهاد »مان«

دانش بنیان

ISFAHAN
N E W S

میکروسکوپ ساخت ایران به علوم 
پزشکی کمک کرد:

دانش بنیان ها 
دستیار پزشکـان

واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانه ها شنیده اید. به زبان ساده 55
رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل 

افزایش یابد یا اصطالحًا رشد داشته باشد.

 رها عظیم زاده :   فروشندگی فقط شغل نیست. فروشندگی یک علم است که 
راه و چاه دارد. برای گام برداشتن در این مسیر بد نیست این مهارت ها بلد باشید. 

این یک راه در علم جدید است.

   فروشنده موفق شغل خود را دوست دارد
شغل خود را دوست داشته باشید. اگر شغلی را دوســت نداشته باشید در آن موفق نمی شوید. یکی از 
ویژگی های فروشنده حرفه ای این است که چالش های رسیدن به فروش، اصول و فنون مذاکره فروش 
با مشتری و نهایی کردن فروش را دوســت دارند. اگر واقعاً بخواهید می توانید تالش بیشتری کنید و 
بهترین نتیجه را بگیرید. اگر کار یا محصولتان را دوست ندارید محصول دیگری را بفروشید. شاید در 

آغاز درآمد خوبی نداشته باشید اما باالخره موفق می شوید.

   تقویت فن بیان
فن بیان خود را تقویت کنید. یکی از خصوصیات یک فروشنده موفق این است که دقت داشته باشد مرز 
میان پرزنت محصول و مجبورکردن مشتری به خرید بسیار باریک است. فن بیان یکی از ویژگی های 
یک فروشنده خوب و حرفه ای است. با داشــتن فن بیان خوب می توانید بدون تندی و حالت دفاعی 
گرفتن جمالت و پرسش ها را به سمتی که می خواهید، هدایت کنید. جمالت مناسب بدون ناراحت 

کردن مشتری شما را به فروش می رســاند. برای مثال انواع پرسش فروشــنده از مشتری را با فن 
بیان های مختلف در اینجا می آوریم:

   فروشنده حرفه ای موفق
فرایند یادگیری را متوقف نکنید. همیشه باید کار درست را انجام دهید و برای بهبود فرایند 
فروش خود تالش کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید استمرار یادگیری و بهبود 
مستمر تکنیک های فروش است. باید کتاب های مرتبط با فروش بخوانید، در سمینارهای 

فروش شرکت کنید، به پادکست های آموزش فروش گوش کنید و در شبکه های اجتماعی 
فروشــنده های معروفی را که می توانید از آنها چند مطلبی هم یاد بگیرید، دنبال کنید. 

همیشــه در حال یادگیری در حوزه فروش محصول خود باشــید و مهارت ها و 
پیشرفت هایی را که برای رسیدن به این هدف به شما کمک می کنند، دنبال 

کنید.

   الگو گرفتن از فروشنده های موفق
از فروشــنده های موفق الگو بگیرید. برای اینکه ویژگی های فروشنده 

حرفــه ای را در خــود تقویت کنیــد، در شــروع کار از 
فروشنده های موفق شرکت خود تقلید کنید. آن ها 
چکار می کنند؟ چطور با مــردم حرف می زنند؟ 
از آنها نظر و پیشــنهاد بخواهید. فروشنده های با 

تجربه تر کمک به تازه کارها را دوســت دارند. با آنها ارتباط برقرار 
کنید و سعی کنید دائم از آنها یاد بگیرید.

   برای خود هدف تعیین کنید
برای خود هدف تعیین کنید. حتی اگر شرکتتان برای شما هدف گذاری 
می کند، باز هم باید برای خود هدف های بزرگ تر داشــته باشید. برای 
تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای موفق در شرکت خود تالش کنید. 
این رقابت شما را به ســمت نو آوری و تالش بیشتر سوق می دهد. وقتی 

به موفقیت رســیدید باید اهداف بزرگ تری تعیین کنید. حتی زمانی که 
تصور می کنید به هدف خود رسیده اید، باز هم می توانید هدف بزرگ تری 

تعیین کنید.

بازاریابی یک راه در علم جدید است؛

ویژگی های فروشنده موفق

برای مثال اگر اقتصاد کشــوری در ســال گذشته 
۲ عدد کفــش تولید می کرده و امســال تولید این 
محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به 
معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد 
است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل 
یا رشد اقتصادی، به تبع تعداد افراد مورد نیاز برای 
کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت 
اشتغال یک کشــور بهبود می یابد. همچنین وقتی 
عرضه محصوالت در پــی افزایش میزان تولید آن، 
زیاد می شود قیمت محصوالت نیز کاهش می یابد و 

قدرت خرید مردم افزایش می یابد.
 گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات 
کشور به خارج از مرزها شده و زمینه ساز 
ورود ارز به کشور می شود. با ورود ارز 
بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در 
تأمین منابع مــورد نیز خود در 
زمینه های مختلف افزایش یافته 
و مسووالن و تصمیم سازان 
می توانند به برنامه ریزی 
توســعه  بــرای 
ی  خت ها ســا یر ز

کشــور، ســاخت جاده هــا، راه آهن، مــدارس، 
بیمارستان ها، مراکز آموزشی، کارخانه ها و... به طور 
کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی 
یک مســاله بســیار مهم در اقتصاد کشورها است 
که زیربنای اصلی افزایش اشــتغال، کاهش تورم و 

توسعه اقتصادی است.
اما چگونه رشد اقتصادی کشــورها را اندازه گیری 
می کننــد؟ تولید ناخالص داخلی یــا GDP ارزش 
ریالی کلیه کاالها و خدمات نهایی تولید شده در یک 
کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را 

اندازه گیری می کنند. 
بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها 
از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اصلی در 
مقایسه رشد اقتصادی اســتفاده می شود. بنابراین 
منظور از رشــد اقتصادی، همــان افزایش تولید 
ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه 
افزایــش می یابد. در ادامه پنج راه کــه اقتصادانان 
اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می تواند به رشد 

اقتصادی منجر شود آمده است.
افزایش مشــارکت نیروی کار: هر چه تعداد افراد 
حاضر در تولید کاالها و 
خدمات بیشتر باشد 

رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد 
این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. 

در بســیاری از مواقع به رغم وجود پتانســیل باال 
در نیروی انسانی اما بســتری برای حضور آنها در 
عرصه های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال 
وقتی شــرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر 
صنایع کشور در تأمین مواد اولیه خود یا بازار فروش 
مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، 
نمی توان انتظار داشت که ســرمایه گذاران کشور 
به جای خرید طال و دالر یا سپرده کردن پول خود 
در بانک، وارد ســرمایه گذاری در صنایع شوند. در 
اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع 
میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان 

تولیدات امری قابل پیش بینی خواهد بود.
یافتن منابع جدید: تولید کاالها و خدمات مختلف 
در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد 
نیاز آنها اســت. بدون شــک منابع طبیعی نقشی 
تعیین کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه 
یافتن یک منبع جدید به مثابه ایجاد ظرفیت جدید 
در کشــور برای تولید کاال و خدمات جدید است؛ و 
گاه به معنای قطع وابســتگی از واردات مواد اولیه 
از سایر کشــورها و افزایش توانایی کشور در تولید 
کاالها و خدمات مشتق شــده از آن است. برای 
مثال با ورود تکنولوژی تولیــد نفت و گاز از 
سنگ های نفت زا یا »نفت شیل« بسیاری 
از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... 

ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته 
رفته در حال توســعه صنایع وابسته به این مواد در 
اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم 
تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

افزایش تخصــص نیروی کار: اگر رشــد اقتصادی 
معلول افزایــش تولید کاال و خدمــات مختلف در 
اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت 
اصلی در به وجود آمدن کاالها و خدمات جدید در 
اقتصاد است. حقیقتی بســیار مهم که کشورهای 

پیشرفته به خوبی به اهمیت آن پی برده اند.
 در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت ها با بهره وری 
پایین انجام شده، کیفیت کاالها پایین بوده و قیمت 
آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به 
نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از 

عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است.
 این همان عاملی اســت که موجب می شود جوامع 
پیشــرفته توجه ویژه ای به آموزش داشــته باشند 
و سرمایه گذاری وســیعی در سیســتم آموزشی 
خود انجام دهند. در حضور یک سیســتم آموزشی 
قدرتمند اقتصاد کشــورها، در حقیقت مکانیزمی 
برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده 
و افزایش پتانســیل رشــد اقتصادی خــود فراهم 

می آورند.
یافتن تکنولوژی جدید: یافتن رویه ها، ابزار، وسایل 
و دستگاه های جدید در تولید محصوالت و خدمات 
نوین یکــی از مهم ترین فاکتورها در رشــد 
اقتصادی کشــورها و فاصله گرفتــن آنها در 
تولید کاال و خدمات در بازارهای جهانی اســت. 
گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی 
مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم 
از ایده ها و طرح های جدید 

در تولید انواع کاالها و خدمات در اختیار داشــته 
باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده ها 
به تکنولوژی های عملی در تولید کاالها و خدمات 
تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی توان انتظار داشت 
چنین کشــوری بتواند قدم در مســیر رشد پایدار 
بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها 
راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای 
تبدیل ایده هــای خالقانه به تکنولــوژی کاربردی 
داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای 
مهندســان و نوابغ کشورهایی هســتند که چنین 

مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.
افزایش تجارت: اما یکی از مهم ترین عوامل در رشد 
اقتصادی کشــورها که گاه موجب تسهیل حرکت 
جریان سایر ایده ها خواهد شد، توانایی یک کشور در 
برقراری ارتباط مؤثر با سایر کشورها و افزایش حجم 

مبادالت تجاری است.
 وقتی کشــوری بتواند با سایر کشــورها مبادالت 
تجاری داشته باشد می تواند در زمینه های مختلف 
مهارت و دانــش بهینه را از هر کــدام از آنها راهی 
مرزهای خود کند. بسیاری از کشــورها که دارای 
تکنولوژی پیشرفته در زمینه های مختلف هستند 
تمایل به احداث کارخانه های خود در کشورهایی که 
دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این 
شرایط تولید با قیمت پایین تر میسر شده و ضمن 
افزایش درآمدهای آن کشــور، تکنولــوژی تولید 
محصوالت جدید نیز وارد کشــور شــده و توانایی 
کشــور در تولید کاالها و خدمات مختلف افزایش 

خواهد یافت.

دریا وفایی :   تقریبــاً هر 6 ماه یکبــار اخباری 
مبنی بر ریزش قیمت مســکن چه بــرای خرید 
وچه اجاره، منتشر می شــود اما تجربه نشان داده 
که درعمل خبری از آن نیســت. نمونه آخر از این 
پیش بینی های دل خوش کن، کاهش ۳۰ درصدی 
قیمت بازار مســکن بود که چندی پیش مصطفی 
قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
خبرش را اعالم کرد. او همچنین علت تورم و گرانی 
خرید و فروش و اجاره مسکن را، دخالت دولت 
عنوان کرده و گفته است »وزارت شهرسازی 
عامل گرانی اجاره بها می باشد. وقتی دولت 
درنرخ گــذاری دخالت می کنــد بعضی از 
موجران مدعی می شــوند کــه دولت حق 

افزایش قیمت را به آن ها داده است«.
خسروی تاکید کرده که اساساً وزارت راه 
وشهرســازی حق ندارد عددی 
را بــرای تعیین نــرخ اجاره 
بها اعالم کند و تعیین نرخ 
اجاره باید بین مالک و موجر 

توافقی صورت گیرد.
در همین گیــرو دار بود که 
وزارت راه و شهرســازی از 
افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره 
مسکن خبر داد و رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک کشــور مجدداً 
زبان به اعتراض گشود که »همین 
دخالت های دولــت درتعیین نرخ 
اجاره اســت که عده ای از مالکان 
به بهانه مجــوز افزایش قیمت 
داشتن هرگونه که می خواهند 
بــا مســتأجر عــدد و رقم 

می دهند.
خسروی، نقبی هم به اعداد 
و ارقام اعالمی از سوی بانک 
مرکزی زده و یادآورشــده »یکی از 
عوامل افزایش قیمت مسکن، بانک 
مرکزی اســت که هر مــاه داده های 
اشتباه از میانگین قیمت مسکن اعالم 

می کند وهمین عددهای نادرست باعث تشنج بازار 
مسکن می شود«.

   چند مشــاور امالکی پلمب شــود تا عبرتی برای 
سایرین گردد

چند و چون های رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
کشور البته بدون پاسخ هم نماند و در آن طرف گود، 
کمیسیون عمرانی های بهارستان صحبت هایشان 

نکات دیگری را گوشزد می کند.
به عنوان مثال آرا شــاوردیان عضوهیات رئیســه 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درگفتگو 
با ما، هرج و مرج در قیمت گذاری ها توسط مشاوران 
امالک را از علل اصلی گرانی لجام گسیخته دربازار 
مســکن می دانــد. او می گوید: بدتــر از آن، عدم 
نظارت های واقعی از سوی ســازمان های نظارتی 
مانند تعزیرات حکومتی دلیل بسیار مهم در بی درو 

پیکری قیمت مسکن و اجاره آن می باشد.
شاوردیان معتقد است: نرخ اجاره مسکن هرسال 
بدتر از ســال قبل در حال پیشــروی است چون 
نظارت واقعی و دلسوزانه ای وجود ندارد. اگر برای 
عبرت هم که شــده چندین امالکی را پلمب کنند 
قطعاً وضعیت کمی بهتر از آنچه هست خواهد شد.

عضوهیات رئیســه کمیســیون عمــران مجلس 
یازدهم خطاب به دولت هم البته متذکر می شود: 
اگر عزمتان را جــزم کنید می توانید این افســار 
گســیختگی های قیمتی را مهار کنید. هم نیروی 
انسانی و هم پولش هست تا برای دوماه هم که شده 
سفره هرج و مرج دربازار را جمع کنید. وی یادآوری 
می کند: خودمان را جای آن کارگری بگذاریم که 
حقوقش به ۳ میلیون تومان هم نمی رسد، آن وقت 
با این اوضاع تورم متوجه عمق فاجعه می شــویم. 
کالهتان را قاضــی کنید بینید آیا اجاره نشــینی 
حتی درجنوبی ترین نقطه شهرها با مخارج سنگین 
خوراک و درمــان و تحصیل و غیره بــا این میزان 
دریافتی ها جــور درمی آید؟ آن وقــت می گوئیم 
چرا آمار بزه و آسیب های اجتماعی درحال افزایش 
است. شاوردیان درباره طرح »نهضت مسکن ملی« 
نیز معتقد اســت: ایده اگرچه ایده بدی نیست اما 
وقتی همین کارگر نه پس انــدازی دارد و نه توان 
پرداخت قسط های چندین میلیونی، خب چگونه 
می تواند 1۵۰ میلیون تومان به عنوان اولین آورده 
برای ثبت نام این نوع مسکن بپردازد؟ از این جهت 
است که به نظر می رسد »نهضت مسکن ملی« هم 

دردی از درد بی خانه ای قشر ضعیف دوا نمی کند.

موجر، مستأجر و اجاره بها توپ پاسکاری بین بازار و بهارستان؛

وعده هـای مسکنـی و قول های قیمتـی
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