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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
در حالی که هنوز ویروس کرونا 
در سراسر جهان جوالن می دهد 
و سویه جدید این ویروس یعنی 
اومیکرون بسیاری از کشورهای 
جهان مــن جمله ایــران را در 
نوردیده است، خبرهایی حاکی 
از حضوری شــدن دانشگاه ها به 
گوش می رسد و گویا قرار است 
از ترم جدید همه دانشــجویان 

حضوری تحصیل کنند.
از آنجــا که واکسیناســیون در 
ســطح جهان به حدی مطلوب 
رسیده اســت، دانشــگاه های 
سطح جهان خبر از بازگشت به 
آموزش حضــوری داده و چند 
کشــور ایــن جریــان را عملی 
کرده اند. دانشــگاه های آمریکا 
و اروپــا نیز کم و بیــش به روی 
دانشجویان خود بازگشایی شده 
بودند و اواخر سال میالدی قبل، 
آموزش مجــازی و حضوری به 
طور همزمان ارائه می شــد. اما 
شــیوع ســویه اُمیکرون کرونا، 
شــرایط را تغییــر داد و موجب 
برنامه ریزی هــای دانشــگاه ها 
به نحو دیگری تغییــر یابد و هر 
دانشــگاه بنا به شــرایط خود و 
بــا اولویت قرار دادن ســالمتی 
دانشجویان و اساتید، تصمیمات 

خاص خود را اتخاذ کنند.
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در همایش ملی »تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی درجهان پساکرونا« عنوان شد:

همت پارلمان بخش خصوصی اصفهان درمسیر کاهش آثار کرونا

2

مسئول کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان:

شـاید به تعطیلـی مطلق اصفهان برسیم
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نیمی از زنان سرپرست خانوار؛ باالی 60 سال؛

 چرخ زندگی
 زنـانه می چـرخد

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
در دستور کار قرار گرفت

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

 بودجه پارک های علم و فناوری کشور
 به افزایش 50 درصدی نیاز دارد

چهره  برتر چهره روز

 یک عضو کمیسیون
 اقتصادی مجلس:

 مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان:

 دفاعیات »ایران خودرو«
 ناامید کننده بود

 برای تأمین گاز خانگی
 در التهاب هستیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: رانت دولتی که ایران خودرو 
دریافت می کند، سبب شده که هیچ گونه 
تغییری در کیفیت و خدمات پس از فروش 
این شرکت داده نشود. اصغر سلیمی درباره 

بی کیفیت بودن خودروهای داخلی و...

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه در تأمین گاز بخش خانگی 
در التهاب هســتیم، گفت: مصرف گاز در 
استان اصفهان طی شبانه روز گذشته از مرز 
مشخص خود فراتر رفته که نگرانی برای 

63محدودیت ها را بیشتر کرده است.

How to Test How to Test 
if a Dish Is if a Dish Is 

Microwave Microwave 
SafeSafe

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

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir
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ادامه از صفحه یک:
...  در ایــران نیز محمــود کمره ای، 
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران 
از حضوری شــدن ترم بهمن برای 
تمــام دانشــجویان خبــر داده و 
می گوید، طبــق برنامه ریزی های 
دانشــگاه تهران، قرار اســت از ترم 
بهمن تمام دانشجویان کارشناسی، 
ارشد و دکتری به شــیوه حضوری 
تحصیل کننــد. به گفتــه معاون 
آموزشی دانشــگاه تهران در زمان 
حضور دانشجویان در دانشگاه، تمام 
امکانات ساماندهی خواهند شد و با 
افزایش ظرفیت خوابگاه ها مشکالت 
دانشجویان غیر بومی در دوران شیوع 

کرونا حل می شوند.
اما وضعیت دانشــگاه های اصفهان 
به چه صــورت خواهد بــود؟ دبیر 
امــور اجرایی و مســئول دبیرخانه 
دانشگاه معین استان اصفهان نیز از 
ابالغ بر حضوری شــدن حداکثری 
دانشــگاه های اســتان خبر داده و 
قرار است در جلســه آینده شورای 
مدیریت آموزش عالی استان، تصمیم 
نهایی در خصوص بازگشایی کامل 
دانشگاه های استان بررسی و نتیجه 
اعالم شود.حضوری شــدن کامل 
دانشــگاه، ذهن تمام دانشجویان و 
اساتید را به خود مشــغول کرده و 
بارها مسئوالن کشور در این زمینه 
جلسات متنوعی را برگزار کرده اند، 
اما هر ترم با شیوع سویه جدید کرونا 
برنامه ریزی ها تغییر یافته و دانشگاه ها 
نتوانسته اند به صورت کامل پذیرای 

حضور دانشجویان خود باشند.
خوشبختانه آمار ابتال بسیار کاهشی 
شده و بر اساس مصوبه اخیر وزارت 
علوم، تصمیم کلی بنــا برآموزش 
حضوری در تمام مقاطع اســت، اما 
این مصوبه سه تبصره دارد. براساس 
تبصره هــای این مصوبــه، اولویت 
آموزش حضوری با مقاطع دکتری 
و ارشد اعالم شده و موضوع دوم اینکه 
در مقاطع پایین تر اولویت با رشته های 
عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی است. 
همچنین در مقاطع کارشناســی با 
توجه به تعداد دانشــجویان، فضا و 
وسایل مورد نیاز و الزاماتی که رعایت 
پروتکل ها دارد، تصمیم به شــورای 
آموزش عالی استان ها واگذار شده 
و براســاس اولویت ها و برنامه ریزی 
و مالحظاتی که دانشــگاه ها دارند 

تصمیم نهایی اتخاذ می شود.
با وجود گذشت ۴ ترم غیر حضوری 
به دلیــل شــیوع کرونا، حــاال به 
نظر می رســد دانشــگاه ها و وزارت 
علــوم تصمیم به حضوری شــدن 
کالس های تمام دانشجویان کشور 
گرفته و تصمیمــات مختلفی را در 
این زمینه اتخــاذ کرده اند. احتماالً 
برای تمام دانشــجویان کارشناسی 
و همه دانشــگاه های استان امکان 
آموزش حضوری درترم بهمن مسیر 
نخواهد بود و به احتمال زیاد درصدی 
از کالس ها آمــوزش غیر حضوری 
خواهد بود. سکان داران وزارت علوم 
و روسای دانشگاهی معتقد هستند 
که دانشگاه بدون حضور دانشجو معنا 
ندارد؛ به همین دلیل در حال تدوین 
برنامه های مناسبی هستند تا بتوانند 
شرایط حضور تمام دانشجویان را در 
کالس های درس و دانشــگاه فراهم 
کنند. اما از سوی دیگر خانواده ها و 
دانشجویان که این چندترم با وجود 
تمام مشکالت رضایت خاطر نسبی 
نسبت به کالس های آنالین پیدا کرده 
و همچنان از هجوم ویروس کرونا در 
وحشت هستند تمایلی به بازگشایی 
دانشگاه ها ندارند و ترجیح می دهند 
همچنان در شــهر خود و به دور از 
کالسهای شلوغ و خوابگاه هایی که 
بهداشت آنچنانی ندارند به تحصیل 

ادامه دهند.
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در شــــــهر 

ابهام درحضوری شدن 
دانشگاه های اصفهان

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

بودجه پارک های علم و فناوری کشور به 
افزایش ۵0 درصدی نیاز دارد

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: بودجه پارک های علم 
و فناوری کشــور در الیحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸۵۰ میلیارد تومان پیش 
بینی شده درحالیکه الزم اســت بمنظور تحقق ماموریت های حمایتی از 

شرکت های فناور، این رقم ۵۰ درصد افزایش یابد.
جعفر قیصری افزود: بودجــه هزینه ای عمومی پیش بینی شــده برای 
پارک های علم و فناوری کشور و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود هشت درصد افزایش یافته 
و به ۸۵۰ میلیارد تومان رسیده است درحالیکه با توجه به شرایط کشور و 
مأموریت هایی که برای این مراکز بمنظور حمایت از شرکت های دانش بنیان 

و فناور تعریف شده، افزایش ۵۰ درصدی این بودجه ضروری است.
وی اظهار داشــت: این بودجه به پارک های علم و فناوری کشور و شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان برای حمایت از شرکت های فناور نوپای کوچک و 
متوسط تخصیص می یابد و اگر در حد و اندازه ای که نیاز است، تخصیص نیابد 
بر روی آینده اقتصاد دانش بنیان کشور تأثیر خواهد گذاشت زیرا نهادهای 

حمایتی نمی توانند مأموریت های خود را به خوبی و به موقع انجام دهند.
قیصری با تاکید بر اینکه این رقم، عدد بسیار بزرگی نیست و می توان آن را 
جزو بودجه های اجتناب ناپذیر بمنظور تحقق اقتصاد دانش بنیان قرار داد، 
تصریح کرد: حمایت از شرکت های نوپا و فناور مانند نهالی است که برای 
سال های آینده کاشته می شود بنابراین باید اقدامات حمایتی از آنها مانند 
توسعه بازار، تجاری سازی، صادرات، حضور در نمایشگاه های بین المللی، 
ایجاد فضای کارگاهی و آزمایشگاهی و تبلیغات انجام شود که این کار نیاز به 

هزینه کرد از بودجه های عمومی دارد.
وی با اشاره به اصطالح »اجتناب ناپذیر« خاطرنشان کرد: در تعریف بودجه 
برای پارک های علم و فناوری بدلیل اینکه تعداد کارکنان آنها در مقایسه با 
دانشگاه ها کمتر است و سهم کمتری از بودجه آنها برای حقوق و دستمزد 
کارکنان پرداخت می شــود به اصطالح جزو اجتناب ناپذیرها محســوب 

نمی شوند و میزان تخصیص بودجه برای آنها کمتر در نظر گرفته می شود.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اضافه کرد: اما با توجه به اینکه 
پارک های علم و فناوری از شرکت های فناور و نوپا حمایت می کنند و آنها 
نقش اساسی در توسعه پایدار کشور و اقتصاد دانش بنیان دارند باید آنها را 
نیز اجتناب ناپذیر در نظربگیرند و عالوه بر تصویب بودجه مناسب، تخصیص 

بودجه نیز به موقع انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه هزینه ای عمومی پارک های علم و فناوری کشور 
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشت، گفت: تا 
کنون که ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته است حدود ۵۴ درصد از این بودجه 
به پارک های علم و فناوری کشور تخصیص یافته درحالیکه باید ۸۴ درصد 
تخصیص می یافت.قیصری ادامــه داد: اگر نحوه تخصیص بودجه بهمین 
منوال باشد تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری بودجه خواهیم داشت 
که این دیرکرد در تخصیص بودجه و کسری آن باعث می شود تا پارک های 

علم و فناوری نتوانند فعالیت های حمایتی خود را به موقع انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکه حدود ۲۰ درصد از اعتبار هزینه ای پارک های علم و 
فناوری برای حقوق کارکنان است، اظهار داشت: بقیه بودجه عمومی باید 
برای حمایت از شرکت های نوپا و فناور اختصاص یابد اما اگر این بودجه ها به 

موقع به دست ما نرسد این حمایت ها به خوبی محقق نمی شود.
قیصری همچنین با بیان اینکه بودجه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در 
سال ۹۹ نسبت به عملکرد سال ۹۸ حدود ۲۲ درصد رشد داشت در حالیکه 
رشد بودجه کل پارک های علم و فناوی کشور ۴۴ درصد بود، تصریح کرد: در 
سال ۱۴۰۰ نیز رشد بودجه کل پارک های علم و فناوری کشور نسبت به سال 
۹۹ حدود صد درصد بود اما برای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان این رشد 
معادل ۷۰ درصد است.وی با تاکید بر اینکه اصفهان یکی از محورهای اصلی 
اقتصاد دانش بنیان و دارای نیروهای تحصیلکرده زیاد و خوبی است و جای 
حمایت های بسیار بیشتری در این زمینه دارد، افزود: اگر حمایت ها از این 

استان ضعیف شود بخشی از این ظرفیت ها مغفول خواهند ماند.
قیصری میزان بودجه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال جاری را 
۶۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ را حدود ۶۸ میلیارد تومان )با افزایش 
هشت درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰( اعالم و تاکید کرد: این میزان بودجه 
پاسخگوی مأموریت هایی که به ما برای حمایت از شرکت های فناور کوچک و 
متوسط محول شده، نیست.به گفته وی، ذهنیتی که در کشور درباره اصفهان 
به مانند یک استان برخوردار وجود دارد باعث می شود که بحث های حمایتی 

به خوبی شکل نگیرد و این موضوع خود را در آینده نشان خواهد داد.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان مؤسس مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و یکی از زیرمجموعه های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از ایجاد و توســعه شرکت های 
دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی شده است؛ این شهرک فعالیت 
اجرایی خود را از ســال ۱۳۸۰ با راه اندازی نخستین مرکز رشد و با هدف 

حمایت و هدایت شرکت های کوچک و نوپا دانش بنیان آغاز کرد.
این شهرک دارای سه پارک علم و فناوری، هشت مرکز رشد فناوری، پنج 
مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و نوجوانان در ۵۲۰ 
هکتار در شمال کالنشهر اصفهان و در جوار دانشگاه صنعتی اصفهان است.

در این شهرک علمی و تحقیقاتی حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور 
مستقر است که توانسته برای بیش از هفت هزار و ۸۰۰ نیروی انسانی خالق 
و نوآور اشتغال ایجاد کند؛ این کســب وکارها در سال ۱۴۰۰ گردش مالی 
بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را برای اقتصاد دانش بنیان به ارمغان 
آورده است. حدود ۴۰ پارک علم و فناوری و یک شهرک علمی و تحقیقاتی 

در کشورمان فعال است.

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل 
فروش اصفهان:

20 درصد 
اصفهانی ها در 

بازار خریدار برنج 
داخلی هستند

رئیس اتحادیه خوار و بــار و آجیل فروش اصفهان 
گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد اصفهانی ها در بازار 
خریدار برنج داخلی و ۸۰ درصد اصفهانی ها متقاضی 
برنج وارداتی هستند. مصطفی بحق با اشاره به روند 
صعودی روزانه و هفتگی قیمت برنج در بازار اظهار 
کرد: امسال میزان برداشــت برنج ایرانی نسبت به 
سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است، هزینه 
برنج کاران بنا بر اظهار کشــاورزان در سال جاری 
نسبت به سال های گذشــته دو برابر و نیم بیشتر 

شده است.
رئیس اتحادیه خوار و بــار و آجیل فروش اصفهان 
افزود: از سوی دیگر برداشت برنج کاهش یافته است، 

بنابراین برنج کاران با وجود این قیمت ها در بازار، 
همچنان ناراضی هستند و معتقدند که این قیمت ها 

جبران هزینه های آنها را نمی کند.
وی بیان کرد: اگرچه برنج شمالی در بازار بسیار کم 
است و مصرف کنندگانش عده ای خاص هستند، اما 
برنج خارجی به وفور در بازار موجود است و بیشترین 
مصرف کننــده را دارد. بحق یادآور شــد: در حال 
حاضر هر کیلو برنج تایلندی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان، برنج هندی حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در 
فروشگاه های زنجیره ای و برنج پاکستانی حدود ۲۰ 
هزار و ۵۰۰ تومان است، از سوی دیگر برنج ایرانی 
به قیمت خرده فروشی حتی تا ۸۰ هزار تومان هم 

به فروش رفته است. وی اعالم کرد: برنج خارجی به 
صورت فراوان وارد بازار شده است و افرادی که قدرت 
خرید پایینی برای خریــد برنج داخلی دارند، برنج 
خارجی خریداری می کنند. رئیس اتحادیه خوار و 
بار و آجیل فروش اصفهان متذکر شد: در حال حاضر 
۲۰ درصد اصفهانی ها در بازار خریدار برنج داخلی و 
۸۰ درصد اصفهانی ها متقاضی برنج وارداتی هستند، 
اگر تمایل اصفهانی ها به خرید برنج داخلی بیشتر 
از ۲۰ درصد بود، به طــور قطع قیمت برنج داخلی 
اکنون بیشتر از نرخ فعلی بود، اگر تقاضای مردم به 
دلیل کاهش قدرت خرید کمتر شود، به طور قطع 

قیمت ها رو به کاهش می رود.

گزارش

اخبار اصفهان:   برنامه »زنان قصه ما« با همکاری هنرهای 
تصویری حوزه هنری، دفتر تخصصی سینما و مجموعه فرهنگی 
توازن در ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۳ بهمن در پردیس سوره حوزه 
هنری برگزار شد، در این برنامه که به مناسبت روز زن برگزار شده 
بود مستند »با زبان خاموش« روایت زندگی دکتر بدرالزمان قریب 
به کارگردانی منوچهر مشیری به نمایش درآمد و هاجر صراط 
عسگری فر به عنوان مجری کارشناس و دکتر معصومه گودرزی 
پژوهشــگر مطالعات تاریخ اجتماعی فرهنگی به بیان نکاتی در 

خصوص جایگاه زن در جامعه پرداختند.
معصومه گودرزی پژوهشــگر فرهنگ گفت: همه زنان ایرانی 

ظرفیت این را دارند که مانند دکتر بدرالزمان قریب باشند.
وی با اشاره به تاریخ معاصر زنان افزود: خوشبختانه مستند زندگی 
نامه خانم دکتر قریب ساخته شده است و از این دست بانوان در 
ایران زیاد هستند و زنان ما تا قبل از مشروطه خانه نشین بودند و 
فعالیت اجتماعی نداشتند، آنچه به تابوشکنی زنان و ورود آنان به 

اجتماع منجر شد انقالب مشروطه بود.
وی خاطر نشــان کرد: با توجه به منابع تاریخی پس از انقالب 
مشروطه زنان جایگاه خود را پیدا کردند و در بحث به توپ بسته 

شــدن مجلس و فتح تهران و اصفهان زنان نقش برجســته ای 
داشــتند و زنانی مانند بی بی مریم حضور فعال داشتند و آنچه 

سبب ورود بیشتر زنان به جامعه شد ایجاد مدارس نوین بود.
گودرزی با اشاره به اینکه پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار 

دارد، به زندگی دکتر ملک زاده بیانی در آگاهی بخشی به زنان 
در دوره قاجار و پس از آن پرداخت و تصریح کرد: زنان ایرانی با 
اهدای طالی خود به دولت مصدق کمک کردند که دولت روی 
پای خود بایستند و منجر به ملی شــدن صنعت نفت شدند و 

همچنین نقش زنان در دفاع مقدس را نمی توان نادیده گرفت.
وی از روزنامه »دانش« به عنــوان اولین روزنامه ای که زنان را با 
حقوق خود آشنا کرد نام برد و در اصفهان صدیقه دولت آبادی 

را با روزنامه »زبان زنان« در آگاهی بخشی به زنان مؤثر دانست.
ســخنران این برنامه به نقش خانم ملک زاده بیانی در تأسیس 
اولین موزه سکه در اصفهان پرداخت و گفت: وی یکی از کسانی 
است که اسمش در یونسکو ثبت شده است و جزو مشاهیر علمی 
جهان و کارشناسان خطوط باستانی است که در ۱۹ سالگی دکترا 

گرفت و در سال ۱۳۷۷ از دنیا رفت.
گودرزی در پایان تاکید کرد: اگر یک مادر یک فرزند خوب تربیت 
کند یک فرزند می تواند یک نسل خوب تربیت کند و یک نسل 
خوب جامعه را به ســمت تعالی می برد و اولین هدف ما تربیت 
یک فرزند خوب است همین که یک زن بتواند خانواده خود را به 

خوبی مدیریت کند کار بزرگی انجام داده است.

در ویژه برنامه »زنان قصه ما« مطرح شد:

تربیت فرزند و مدیریت خانواده کار 
بزرگ زنان

رئیس اداره گردشگری شهرداری اصفهان خبر داد:

 بازدید ازجاذبه های گردشگری
 دربرنامه »گردشگری مرکز- پیرامون«

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری:

 رویداد ورزشی »جام پرچم«
 در اصفهان برگزار می شود

 وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

 برقراری عدالت آموزشی 
برای تمام کشور

رئیــس اداره گردشــگری 
شهرداری اصفهان از برنامه 
»گردشــگری مرکز-پیرامون« با هدف بازدید از 
جاذبه های گردشگری شهرســتان های پیرامون 

اصفهان خبر داد.

علیرضا مســاح اظهار داشــت: این برنامه در نظر دارد که 
شهروندان کالنشهر اصفهان را برای بازدید از جاذبه های 
گردشگری به شهرستان نجف آباد، خمینی شهر و پیربکران 
اعزام کند.وی گفت: شهرداری اصفهان با ارائه ۵۰ درصد 
هزینه در برنامه »گردشگری مرکز-پیرامون« در نظر دارد 
تا شرایط بازدید شهروندان کالنشهر اصفهان را در نیم روز 
فراهم کند تا گردشگران بتوانند از جاذبه های گردشگری 
شهرستان های نجف آباد، خمینی شهر وپیربکران بازدید 
کنند. وی با اشاره به مســافت نزدیک شهرهای مقصد در 
برنامه »گردشــگری مرکز-پیرامون«، افزود: خدماتی از 
قبیل اتوبوس، راهنما، پذیرایی و ورودی رایگان برای بازدید 
از اماکن تاریخی در این برنامه گردشــگری ارائه می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که قصد شــرکت در برنامه 
گردشگری مرکز-پیرامون را دارند، می توانند برای ثبت نام 
به فرهنگسراهای شهرداری و اداره گردشگری در ساعات 
اداری مراجعه کنند. گفتنی است؛ اداره گردشگری در نظر 
دارد در آینده ای نزدیک، تعداد شهرهای خود را اضافه کرده 

و سفرها را از نیم روز به یک روز تغییر دهد.

احســان بعیــدی معاون 
ورزشــی تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از 
برگزاری جشنواره ورزشی »جام پرچم« یادواره 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. 

وی ادامه داد: تنیس روی میز ویژه پســران و دختران 
درخانه تنیس، فوتسال ویژه پسران در ورزشگاه بهمن، 
فوتســال ویژه دختران در مجموعه ورزشــی رستم و 
والیبال ویژه دختران و پســران در مجموعه ورزشی 
امام خمینی )ره( از جمله مسابقات برگزار شده در جام 

پرچم بوده است. 
 وی تصریح کرد: کاراته کاران پسر ۸ بهمن درمجموعه 
ورزشی زیتون و تکواندوکاران پسر و دختر نیز ۱۴ و ۱۵ 
بهمن در مجموعه ورزشی قائمیه به رقابت می پردازند 
و مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی نونهاالن 
روزهای ۷ و ۸ بهمن در ورزشگاه شــهید نصر برگزار 

خواهد شد.  
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به زمان برگزاری 
مسابقات شنا گفت: این مســابقات نیز در روزهای ۷ 
و ۸ بهمن در اســتخر نمونه مجموعه ورزشی شهدای 
کردآباد در ۴ رده سنی شامل زیر ۷ سال، ۸ تا ۹ سال، 

۱۰ تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۳ سال برگزار می شود.

وزیرآمــوزش و پــرورش 
ازتدوین واجرایی شدن ویژه 
برنامه های نصیب آموزشی )عدالت آموزشی( برای 

تمامی نقاط کشور خبرداد.

 یوسف نوری درحاشیه افتتاح و گلنک زنی چندین طرح 
اموزشی درکاشان با اعالم اینکه عدالت آموزشی دردولت 
ســیزدهم مورد توجه قرارخواهد گرفت، گفت: وزارت 
آموزش و پرورش همواره در مسیر اعتالی نظام تعلیم و 

تربیت گام برداشته است.  
وی با اشــاره به اینکه افزایش سطح آموزشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش نیز مورد توجه دولت ســیزدهم قرار 
خواهد گرفت گفــت: وزارت آموزش و پــرورش برای 
دستیابی به، برنامه های اجرایی برای این مناطق در حال 
تدوین و عملیاتی شدن است.  نوری همچنین با اشاره به 
انفاق تنها مادر چهار شهیده استان اصفهان شهیدان بار 
فروش در قالب عمل خیرخواهانه برای ساخت مدرسه 
گفت: این اقدام مادر شــهید از برکات انقالب اسالمی و 
الگو برداری مقــام زن از الگوی برتر زنان حضرت فاطمه 

)س( است.
 وزیر آموزش و پرورش گفــت: به طور قطعی اگر خیران 
نبودند نظام تربیتی آموزش و پرورش کشــور به عدالت 
کنونی نمی رسید هر چند تا پوشش عدالت آموزشی فراگیر 

یا نصیب آموزشی برابر فاصله زیادی وجود دارد.

بازدید
خـــبــــر

رویداد
خـــبــــر

 رویداد
خـــبــــر

گالیه مدیریت استان 
این است که وقتی 
مصوبات چند سال 

گذشته مبنی بر 
استفاده از فیلتر در 

نیروگاه ها مطرح شد، 
چرا دو نیروگاه واقع 

در شعاع ۵0 کیلومتری 
اصفهان این فیلترها را 

نصب نکردند.

معاون امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: اگر شاخص آلودگی 
هوا از این میزان باالتر رود، شاید با 
تعطیلی مطلق اصفهان مواجه شویم 
و متاسفانه فرمان عدم مازوت سوزی 
از دست استانداری اصفهان خارج و 
به دست شــورای امنیت به مازوت 
سوزی رســید. مهران زینلیان در 
گفت وگو با ایســنا دربــاره آخرین 
وضعیت اســتفاده از مــازوت در 
نیروگاه های اصفهــان، اظهار کرد: 
با وجود مقاومت مدیریت استان و 
کارگروه اضطــرار مقابله با آلودگی 
هوا، مشــعل های مازوت ســوز دو 

نیروگاه اصفهان باز شد.
وی با بیان اینکه طــی دو ماه اخیر 
با ارســال دو نامــه به دادســتان 
اصفهان خواستار رسیدگی و ورود 
ایشان به موضوع ســوخت مازوت 
در نیروگاه های اصفهان شــده ام، 
گفت: البته دادســتان اصفهان به 
دستور شورای امنیت ملی اجازه باز 
شدن پلمب مشغل های مازوت سوز 
نیروگاه های منتظری و اصفهان را 

داده است.
معاون امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان افــزود: گالیــه مدیریت 
استان این است که وقتی مصوبات 
چند سال گذشته مبنی بر استفاده 
از فیلتر در نیروگاه ها مطرح شــد، 
چرا دو نیروگاه واقع در شــعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهــان این فیلترها را 
نصب نکردند.وی بــا بیان اینکه در 
حال حاضر مشعل های مازوت سوز 
دو نیروگاه بدون فیلتر کار می کنند، 
تأکید کرد: نیروگاه ها یا باید خطوط 
مازوت ســوز خود را برای همیشه 
معــدوم کننــد و یا اگــر احتمال 
مازوت سوزی آن ها وجود دارد، این 
انتظار می رود تــا فلیترهای مقابله 
با انتشــار آالیندگی مــازوت را بر 

مشعل های خود نصب کنند.

    نیروگاه های اصفهان نصب فیلتر را 
هزینه بر می دانند

زینلیان تصریح کرد: در حال حاضر 
دو نیروگاه اصفهــان و منتظری نه 
تنها این فیلترها را نصب نکرده اند، 
بلکه عنــوان می کننــد نصب آنها 

هزینه بر است.
وی درباره اینکــه اکنون چه تعداد 
مشعل مازوت سوز در نیروگاه های 
اصفهان باز است، گفت: ابتدا تعداد 
۱۲ مشــعل و بعد ۴۸ مشعل اعالم 
شــد، اما آمار دقیق مشــعل ها را 

نیروگاه ها باید عنوان کنند.
مســئول کارگروه اضطرار آلودگی 
هوای اصفهان ادامه داد: زمانی که 

دو نیروگاه اصفهان از تهران مجوز 
استفاده از مازوت را دریافت کردند، 
عماًل ارتباط و کنترل اســتانداری 
اصفهان بر روی دو نیــروگاه واقع 
در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از 
دست رفت و آنها به طور مستقیم با 

تهران هماهنگ شده اند.
وی تأکید کرد: اگرچه فرمان عدم 
استفاده از سوخت مازوت تا زمانی 
در دست استانداری اصفهان بود، اما 
بعد از دستورالعمل شورای امنیت 
ملی این فرمان از دست استانداری 

خارج و به شورای امنیت داده شد.
با انباشت شــدید آالینده ها مواجه 

هستیم

زینلیان گفــت: در این خصوص دو 
نامه به وزیر نیرو، دادستان اصفهان 
و اداره کل محیط زیست نوشته ایم 
که ابتدا ترک فعل مدیران نیروگاه را 
بررسی کنند و دوم اینکه وزیر نیرو 
توضیح دهد چرا این نیروگاه ها فیلتر 
نصب نکرده اند و این کارهایی بوده 
که تاکنون انجام داده ایم، اما واقعیت 
این است متأســفانه دیگر کاری از 

دست ما برنمی آید.
وی با تأکید بر اینکه به طور قطع با 
مازوت سوزی نیروگاه ها با انباشت 
شدید آالینده ها مواجه خواهیم بود، 
گفت: امروز شاخص هوای اصفهان 

باالی ۱۵۰ است.

معاون امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکــه بعد از ظهر 
گذشــته کارگروه اضطــرار مقابله 
با آلودگــی هوا اصفهــان برگزار و 
دســتگاه های حاضر در آن در حال 
آماده باش هســتند، اظهــار کرد: 
امیدواریــم اصفهــان به شــرایط 
تعطیلــی نرســد و اگر انباشــت 
آالینده ها ادامه و وضعیت آلودگی 

هوای اصفهان بیشــتر شــود، به 
طور قطع بحث تعطیلی اصفهان و 
محدودیت بیشتر تردد را خواهیم 
داشــت. وی گفــت: تعطیلی هــا 
بستگی به شــدت آالینده ها دارد، 
اما اگر شــاخص آلودگی هوا از این 
میزان باالتر رود، شــاید با تعطیلی 
مطلق اصفهان مواجه شویم، البته 
این شــرایط براساس دستورالعمل 
موجود اتفــاق می افتــد و مطابق 
شــاخصه های موجود در جلســه 
تصمیم گیــری می شــود و وظیفه 
بررسی این موضوع به لحاط فنی بر 
عهده دانشگاه علوم پزشکی و اداره 

کل محیط زیست است.

،،



توسطخیرانمدرسهسازدرشهرنجفآباد:

یک مدرسه َخیرساز افتتاح شد

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
منطقهاصفهان:

نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان 
نفت گاز مصرف می کند

کشـوراز  مـدارس  تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  سـازمان  رئیـس 
اختصـاص 10 هـزار میلیـارد تومان بـرای مدارس نیمه تمام کشـور 
خبـر داد. مهـر اهلل رخشـانی مهر در حاشـیه تجلیل از خیران کاشـان 
و افتتـاح 60 طرح اموزشـی در کاشـان با بیان اینکـه در حال حاضر 
۲0 هـزار کالس درس نیمـه تمـام داریـم گفـت: امسـال 1۴ هزار و 
۷00 کالس درس کامـل و تحویـل اداره هـای آمـوزش و پـرورش 
استان هاشـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه کاشـانی ها در مدرسه سـازی 
سـرآمد کشـور هستند در کنار سیرجان و مسهد مقدس فعال پرکار 
و پـر تـالش هسـتند افـزود: حـدود 10 هـزار میلیـارد تومـان امسـال 
در موضـوع مدرسـه سـازی تخصیـص داد شـدو در سـر فصل های 
مختلـف از جمله تخریب و بازسـازی مدارس، مشـارکت با خیران 
مدرسه سـاز، خرید تجهیزات هنرسـتانی، خرید تجهیـزات آموزش 
مجـازی بیـن اسـتان ها توزیـع شـد. وی گفـت: سـهم دولت امسـال 
در مشـارکت بـا خیـران ۲ هـزار و ۳۵0 میلیـارد تومان بـود و خیران 

نیـز امسـال بیـش از ۳ هزار میلیارد تومان برای مدرسـه سـازی تعهد 
کردنـد کـه حـدود ۸0 درصـد آن بـه طور معمـول و به عنـوان رقم 
قابل توجه و قبولی محقق شـده اسـت. رخشـانی افزود: برای اینکه 
سـرانه بعضـی از اسـتان ها از جملـه سیسـتان و بلوچسـتان، البـرز و 
تهـران به سـرانه میانگین کشـور برسـد حدود سـه متر مربع بـه ازای 
هـر دانـش آمـوز فضا نیـاز داریم کـه برای ایـن فضای مـورد نیاز و 
سـاخت آن حـدود 100 هـزار میلیـارد تومـان برآورد شـده که البته 
بـا توجـه بـه هزینه های مدرسـه سـازی در همیـن سـال ها و یا همین 
رونـد سـاخت خیلـی زود می تـوان این اعتبار مـورد نیـاز را تأمین و 

جبـران کرد.
 وی از اختصـاص 1000 میلیـارد تومـان برای نوسـازی مدارس طی 
دو روز گذشـته توسـط مجلس شـورای اسـالمی خبر داد و گفت: 
مجلـس در کنـار دولـت کمک هـای قابـل توجهـی را ارائـه کـرده 

است.

رئیسسازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارسکشورخبرداد:

اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای مدارس نیمه تمام کشور

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دفاعیات »ایران خودرو« ناامید کننده بود
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
رانـت دولتـی کـه ایران خـودرو دریافت می کند، سـبب شـده 
کـه هیچ گونـه تغییـری در کیفیـت و خدمـات پـس از فـروش 
بی کیفیـت  دربـاره  سـلیمی  اصغـر  نشـود.  داده  ایـن شـرکت 
بـودن خودروهـای داخلـی و مشـکالت ایمنی ایـن خودروها، 
اظهـار کـرد: تـا زمانـی کـه دولـت شـریک اصلـی شـرکت 
سـعی  ترتیبـی  هـر  بـه  اسـت،  ایران خـودرو  خودروسـازی 
می کنـد ایـن شـرکت را حفـظ کنـد. در حالـی کـه مجلـس 
دهـم مصوبـه ای داشـت مبنـی بـر اینکـه شـرکت های ایـران 
خـودرو و سـایپا بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـوند، امـا در 

دولـت قبـل و دولـت فعلـی ایـن مصوبـه اجـرا نشـد.

وی افـزود: رانـت دولتـی کـه ایران خـودرو دریافـت می کند، 
سـبب شـده که هیچ گونـه تغییـری در کیفیـت و خدمات پس 
از فـروش ایـن شـرکت داده نشـود کـه در حادثـه اخیـر ایـن 
موضـوع بـه خوبـی اثبـات شـد. خودروهـای زیـادی در جاده 
بهبهـان بـه یکدیگـر برخـورد کردنـد، اما ایربک هیـچ یک از 
ایـن خودروهـا عمـل نکرده بـود و بیانیه و دفاع شـرکت ایران 

خـودرو در ایـن رابطـه غیرکارشناسـی و نـا امید کننـده بود.
نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
دولـت شـریک اصلـی ایـران خـودرو و سـایپا اسـت، اقـدام 
مؤثـری در ایـن بـاره انجـام نمی دهـد و مجلـس بایـد از وزیـر 
صنعـت و معـدن سـؤال کنـد تا دالیل خـود را بیـان کنند و در 

صورتـی کـه پاسـخ وزیـر قانع کننـده نبـود، مجلـس باید طبق 
قانـون از اختیـارات خـود اسـتفاده کند.

سـلیمی بـا بیـان اینکـه ایربـک بـرای نجـات جـان راننـده و 
سرنشـینان در خـودرو تعبیـه می شـود، تصریح کـرد: دفاعیات 
بـود.  خجالـت آور  ایربک هـا  نشـدن  بـاز  از  خـودرو  ایـران 
پشـت  از  برخوردهـا  چـون  کـه  می کـرد  اسـتدالل  شـرکت 
بـوده ایربک هـا عمـل نکـرده کـه ایـن اسـتدالل به کل اشـتباه 
اسـت و همان طـور کـه در تصاویـر دیدیـم، عقـب و جلـوی 
خودروهـا آسـیب جـدی دیـده بـود و دفاعیـات این شـرکت 

تنهـا بهانـه آوردن و توجیـه اشـتباه بـود.
شـکل  همیـن  بـه  خودروسـازی  وضعیـت  اگـر  افـزود:  وی 

جلـو رود، بـه هیـچ جایـی نمی رسـیم. در جهـان هـر شـرکت 
بـه  ایـران  در  امـا  می کنـد،  تولیـد  برنـد  چنـد  خودروسـازی 
ایـن شـکل نیسـت و تنهـا حجـم تولیـد را بـاال می بریـم کـه 
ایـن عمـل تـا زمانـی کـه خودروهـا کیفیـت نداشـته باشـند و 
امنیـت جانـی مـردم را تأمین نکنند، هیچ سـودی برای کشـور 
نـدارد. اگـر اسـتدالل می کننـد که دو شـرکت خودروسـازی 
ایرانـی ضـررِده هسـتند، چـرا آنـان را بـه بخـش خصوصـی 
واگـذار نمی کننـد و فقـط امکانـات و پـول به این دو شـرکت 
خودروسـازی اختصـاص می دهنـد. تا زمانی کـه ایران خودرو 
و سـایپا بـه بخـش خصوصـی واگذار نشـوند، مشـکالت فعلی 
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بـا حکـم اسـتاندار اصفهـان، »حمیدرضا شـریعتی نیا« 
شـهردار شـهر بـرف انبـار شـد. بعـد از ماه هـا کـش و 
قـوس شـورای دوره ششـم شـهر بـرف انبـار بـر سـر 
شـهرداری ایـن شـهر، نهایتـاً »حمیدرضا شـریعتی نیا« 
از اسـتاندار اصفهـان حکـم شـهرداری بـرف انبـار را 
دریافـت کـرد. شـریعتی نیا پیـش از ایـن نیـز شـهردار 
بـرف انبـار بـود امـا بـا انتخـاب شـورای جدیـد در 
انتخابـات ۲۸ خرداد سـال جـاری و بر سـر کار آمدن 
شـورای اسالمی دوره ششم از 1۵ مرداد ماه، برکناری 
شـریعتی نیا بر سـر زبان ها افتاد و همین موضوع سـبب 
شـد تعیین تکلیف مسـئولیت شـهرداری این شـهر به 
طـول انجامد. شـورای ششـم برف انبـار افراد مختلفی 
را بـرای انتصـاب بـه ایـن سـمت انتخـاب کـرد اما هر 
یک بنا به دالیلی، شـرایط مدنظـر قانون برای انتخاب 
شـهرداران را نداشـته و مورد پذیرش اسـتانداری واقع 
نمی شـدند تـا ایـن کـه سـرانجام ایـن شـورای بر سـر 
ابقـای شـریعتی نیـا بـه جمـع بندی رسـید. شـهر برف 
انبار واقع در شهرسـتان فریدونشهر در 1۷0 کیلومتری 
غرب اصفهان واقع اسـت و حمیدرضا شـریعتی نیا از 
اردیبهشـت ماه سـال 1۳9۵ تاکنون شـهردار این شـهر 

است.

قدس  دبستان  سوم  پایه  آموزگار  جوانمردی،  الهام 
فالورجان با وجود بستری شدن دربیمارستان در بخش 
کالس  در  پرتالش  و  انگیزه  با  همچنان  سی سی یو 

آنالین در شبکه شاد مشغول تدریس است.
قدس  دبستان  سوم  پایه  آموزگار  جوانمردی،  الهام 
فالورجان با وجود بستری شدن دربیمارستان در بخش 
کالس  در  پرتالش  و  انگیزه  با  همچنان  سی سی یو 

آنالین در شبکه شاد مشغول تدریس است.
ابتدایی  مدرسه  شناس  وظیفه  معلمان  از  یکی  وی 
هم  بیمارستان  در  حتی  که  است  فالورجان  قدس 
دست از تدریس برنداشته تا روند آموزش و یادگیری 
بیماری،  وجود  با  و  نشود  وقفه  دچار  دانش آموزان 
کرده  تبدیل  درس  کالس  به  را  خود  بستری  تخت 

است.
این آموزگار پایه سوم دبستان پسرانه قدس از معلمان 
بیماری  وجود  با  که  است  آموزشی  خدمات  خرید 
شرایط  و  بیمارستان  سی سی یو  بخش  در  بستری  و 
دشوارش دست از تدریس نکشید و حاضر نشد که در 
شرایط دشوار بیماری حتی یک روز از کالس مجازی 

خود فاصله بگیرد.

مهرابی«  »شهید  دخترانه  آموزشگاه 
شهر  در  مدرسه ساز  خیران  توسط  که 
احداث  اصفهان  غرب  در  نجف آباد 
شده است، افتتاح شد. زمین این مدرسه 
 ۲00 و  هزار  یک  مساحت  به  کالسه   9
مترمربع توسط حیدرعلی کافی موسوی، 
اهدا و با هزینه بالغ بر هشت میلیارد تومان 

توسط یداهلل مهرابی احداث شده است.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
افتتاح  مراسم  در  یکشنبه  روز  اصفهان، 
این آموزشگاه گفت: کمبودهای فضای 
و  خیر  مردم  یاری  و  همت  با  آموزشی 

خیران مدرسه ساز برطرف خواهد شد.
محمد اعتدالی با بیان اینکه خیران تاکنون 
کمک حال آموزش و پرورش بوده اند، 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  افزود: 
نجف آباد، همیشه سربلند و افتخارآفرین 
بوده زیرا صدها انسان کارآمد و اثرگذار 

تقدیم ایران کرده است.
رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد 
نیز در این مراسم گفت: ۲۳0 آموزشگاه 
بیش  که  دارد  وجود  شهرستان  این  در 
تحصیل  آنها  در  دانش آموز  هزار   6۳ از 

می کنند.

از  اینکه  بیان  با  موسوی زاده  سیدرضا 
شهرستان  در  موجود  آموزشگاه های 
به  نیاز  و  است  تخریبی  آموزشگاه   ۸0
نیز  مدرسه   60 افزود:  دارد،  بازسازی 
این  و  می شود  اداره  دونوبته  بصورت 
شهرستان بیشترین مدارس دونوبته را در 

استان اصفهان دارد.
همت  با  اینکه  به  اشاره  با  زاده  موسوی 
مدارس  مدرسه ساز  خیران  و  مسووالن 
می شود،  احداث  نجف آباد  در  خوبی 
و  مهاجرپذیری  بدلیل  کرد:  تصریح 
استان،  مرکز  به  نجف آباد  بودن  نزدیک 
ساالنه بیش از ۲ هزار و ۵00 دانش آموز 
می شود  افزوده  شهرستان  این  آمار  به 
بنابراین نیاز است مسووالن و خیران، ما را 
بیشتر در کار مدرسه سازی یاری کنند. در 
این مراسم از یداهلل مهرابی که به یاد برادر 
مهرابی،  عباس  حاج  شهیدش  و  جانباز 
هزینه احداث این آموزشگاه را پرداخته 
زمین  که  موسوی  کافی  حیدرعلی  از  و 
آن را به یاد خواهر و برادرش اهدا کرده 
نجف آباد  شهرستان  شد.  تجلیل  است، 
 ۳0 در  جمعیت  نفر  هزار   ۳۵0 حدود  با 

کیلومتری غرب اصفهان واقع است.

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه اصفهـان 
گفت: بیشـتر نیروگاه های کشـور در حال حاضر از سـوخت مایع 
اسـتفاده می کننـد از جملـه نیـروگاه سـیکل ترکیبی کاشـان که به 
طـور متوسـط روزانـه 1.۵ میلیـون لیتـر نفت گاز مصـرف می کند.

عبـداهلل گیتی منـش در جلسـه معارفه رئیـس جدید ناحیه کاشـان، 
قـرار  و  ایـن شهرسـتان  ویـژه  موقعیـت  و  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا 
گرفتـن در کریـدور شـمال- جنـوب کشـور، برخـی از وظایف و 
مأموریت هـای سـازمانی پخـش منطقه اصفهـان را پیرامـون تأمین 
انرژی مورد نیاز سـطح اسـتان و سـایر استان های کشـور بیان کرد.

بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقل از شـرکت ملـی پخـش فرآورده های 
نفتـی منطقـه اصفهـان، وی گفـت: روزانـه بالغ بـر ۳۵ میلیـون لیتر 
انـواع فرآورده هـای نفتـی توسـط 1۵00 دسـتگاه نفتکـش از انبـار 
نفت شـهید محمد منتظری اصفهان به اسـتان های مختلف کشـور 

می شـود. حمل 
مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه اصفهـان 
تاکیـد کـرد: انبـار نفـت شـهید محمـد منتظـری اصفهـان، هـاب 

انـرژی در مرکـز کشـور اسـت.
گیتی منـش بـا اشـاره بـه وظایـف راهبـردی شـرکت در شـرایط 
کنونـی و مصـرف بی رویه گازطبیعـی، گفت: بیشـتر نیروگاه های 
کشـور در حال حاضر از سـوخت مایع اسـتفاده می کنند، از جمله 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کاشـان که بـه طور متوسـط روزانـه 1.۵ 

میلیـون لیتـر نفـت گاز مصـرف می کند.

باحکماستانداراصفهان:

حمیدرضا شریعتی نیا شهردار 
برف انبار شد

آموزشوپرورششهرستان

اعالمکرد:

 روایت معلم فالورجانی
که در سی سی یو هم تدریس 

را رها نکرد

قسمت اول
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: قنات و قنات داری شیوه ای سازگاربا شرایط 
محیطی در اقلیم های بیابانی و نیمه بیابانی و مصداق حکمرانی آب در اصفهان به شمار می رود که 
با توجه به شرایط بحرانی برای مدیریت پایدار و مشارکتی منابع آب باید دراولویت قرار بگیرد.

 سید احمد خاتون آبادی، اهمیت قنات و قنات داری را به عنوان یکی از میان بُرهای گریز از 
تشدید بحران آب، گوشزد کرد.

وی قنات را ادراکی حکیمانه از محیط طبیعی و انسانی دانست و افزود: نکته مهم و بارز این است 
که همواره میزان جمعیت و کشت و کار بر اساس میزان آب دهی قنات در هر سال بوده است، 
حتی میزان مصرف مردم براساس »دبی« )یا حجم آب در ثانیه( در شرایط ترسالی وخشکسالی 
تنظیم می شده است، به این معنا که قنات در واقع زیستنی متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی 

بوده است.
های  دستکاری  با  رودخانه ای  اگر  امروز  که  حالیست  در  این  کرد:  تصریح  آبادی  خاتون 
گوناگون در طبیعت خشک شود و یا آبی به منطقه ای که از گذشته های دوربا قنات، نبض 
زندگی اش تنظیم شده، منتقل شود آشکار است که به طور مصنوعی تناسب و تعادل زیست 
بومی و جمعیتی آن منطقه برهم می ریزد و تقاضا برای مصرف آب همچنان ادامه خواهد یافت.

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، افزود: نکته قابل توجه دیگر اینکه درقنات 
مناطق  در  آن(  تخریب  از  )وجلوگیری  گیاهی  پوشش  وجود  بین  تنگاتنگ  ارتباط  داری 
کوهستانی و میزان نفوذ آب در خاک ومخروط افکنه است، زیرا با تخریب پوشش گیاهی و 
فرسایش بادی میزان آب نفوذی در خاک مناطق کوهستانی کاهش می یابد و مخزن اصلی و 
سرمنشأ قنات که مخروط افکنه است نیز با کمبود فاحش آب نفوذی روبرو شده و به دنبال آن 

قنات ها خشک می شود.
وی توضیح داد: پدران و اجداد ما در این سرزمین خشک گویی که از رموز بسیاری آگاهی 
داشته اند. آن ها در کوهپایه ها هر کجا مخروط افکنه )بافت خاصی متشکل از سنگ ریزه و 
قلوه سنگ( وجود داشته شناسایی می کردند و برای رسیدن به آب در آنجا اولین چاه را حفر و 
سپس برای انتقال آن آب، به حفر تونل یا داالن و تاالر زیر زمینی اقدام می کردند. آن ها برای 
تنظیم فشار اتمسفر، هوا دهی و سهولت حرکت آب در مسیری طوالنی، چاه های دیگری در 

فاصله های مشخص حفر می کردند.
خاتون آبادی گفت: در مناطقی مانند یزد، کاشان، اردستان و گناباد که از جریان آب های 
سطحی و رودخانه محروم بودند، مقنیان ماهر و کار آزموده دست به کار می شدند تا آب را 
از مخزن آن یعنی مخروط افکنه در دامنه کوهها، به دشت ها آن هم با کمترین میزان هدر رفت 
و تبخیر از زیر زمین هدایت کنند اینگونه با آگاهی از بافت خاک و سازندهای زمین شناسی، 
شاهکار قنات خلق و آب ذخیره شده در بافت مخروط افکنه ها، به پایین دست مناطق کوهپایه ای 
انتقال یافته و در دشت هایی که قابلیت کشاورزی داشتند، مورد استفاده قرار می گرفته تا سرانجام 

جامعه انسانی با حفر قنات شکل می گرفت.«
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، احداث بی رویه چاه عمیق در دشت ها و دخالت 
مستقیم و مخرب در حجم آب سفره های زیر زمینی و آب دهی قنات ها را عامل اصلی خشک 
شدن آن ها دانست و افزود: براساس گزارش مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان حدود 1۵ درصد از قنوات استان بدنبال کاهش بارش ها، خشک شده است و 
وضعیت کاریزها به عنوان میراث کهن و شاهرگ حیاتی هر روز بحرانی تر می شود، بطوریکه در 
سال های اخیر با جایگزین شدن چاه های عمیق و خشکسالی، بسیاری از قنات های قدیمی از بین 
رفته است. وی هشدار داد چنانچه بهره برداران آب های زیر زمینی وچاه های عمیق، در استفاده 
از آب صرفه جویی نکنند، پیش بینی می شود در تابستان سال آینده، باقی مانده کاریزها نیز خشک 
شوند. استاد دانشگاه و فعال محیط زیست احداث چاه های جدید، حفر بی رویه و کف شکنی 
مداوم چاه های عمیق به دلیل خشکسالی های اخیر، سهل انگاری برخی کشاورزان در برداشت 
حقابه، بی توجهی برخی نهادهای متولی ساخت و ساز مسکن و جاده به مسیر و حریم قنات ها، 
جاری شدن سیالب و ورود هرزآب های ناشی از آبیاری غیراصولی مزارع حاشیه قنات ها را از 

دیگر علل عمده خشک شدن قنات ها در سال های اخیر برشمرد.
خاتون آبادی با بیان اینکه قنات هاهمیشه تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی قرار می گیرند، افزود: 
باید با احیای پوشش گیاهی در آبخیزهای باالدست و حوضه آبریز قنات ها، نفوذ پذیری آب 
در خاک کوهپایه ها و مخروط افکنه ها را تقویت کرد و نیز با مرمت و الیروبی مستمر آن ها، 

بازدهی آبشان را افزایش داد.
ادامه دارد ...

عضوهیاتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهان:

 احیای قنات، شیوه ای سازگار
با حکمرانی آب در اصفهان است

گفت و گو

گــزارش

رییس کمســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اســالمی شــهر کاشــان گفت: 
حضــور نامناســب، غیرضــروری و غیرمتعــادل زن در فعالیت هــای اجتماعــی 

بــه کانــون خانــواده آفــت اســت و بــه ایــن نهــاد مهــم آســیب می زنــد.
ســوم بهمــن 1۴00 مصــادف بــا بیســتم جمادی الثانــی ســالروز میــالد فاطمــه 
زهــرا )س( اســت کــه در تقویــم ملــی روز زن نــام گرفتــه و البته سال هاســت 
کــه هفتــه زن در کشــورمان بــا عناویــن و شــعارهای مختلــف گرامــی داشــته 

ــود. می ش
ــوی عضــو شــورای اســالمی  ــر تنهــا بان ــه همیــن مناســبت، عفــت پدرام ف ب
ــورا در  ــن ش ــی ای ــی و اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ــان و ریی ــهر کاش ش
ــی  ــان مطالب ــه بی ــا( ب ــالمی )ایرن ــوری اس ــزاری جمه ــا خبرگ ــو ب گفت وگ
ــه  ــان جامع ــت: زن ــار داش ــت و اظه ــه پرداخ ــگاه زن در جامع ــاره جای درب
ــا  ــواده بایــد جایگاهــی مطابــق ب ــه عنــوان قشــر تاثیرگــذار در کانــون خان ب

ــند. ــته باش ــود داش ــای خ ارزش ه
ــود در  ــم خ ــش مه ــار نق ــا در کن ــه ضرورت ه ــر پای ــر زن ب ــزود: اگ وی اف
ــه  ــد ب ــود بای ــاع می ش ــواده، وارد اجتم ــان خان ــم بنی ــم و تحکی ــظ حری حف
عنــوان نیرویــی ارزشــمند دیــده شــود و حضــوری مفیــد و مؤثــر در اجتمــاع 

ــه نیرویــی ابــزاری و تبلیغــی باشــد. داشــته و ن

ــوولیت و  ــر مس ــرد: ه ــح ک ــان تصری ــهر کاش ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
شــغلی ارزش ایــن را نــدارد کــه زن از وظیفــه اصلــی خــود کــه حفــظ حریم 

خانــواده و پــرورش فرزنــد اســت فاصلــه بگیــرد.
وی ادامــه داد: بانــوان بایــد بــا توجــه بــه شــخصیت و روحیــه خــود حضــور 
اجتماعــی داشــته باشــند وصرفــاً بــرای رفــع نیــاز مــادی و حضــور اجتماعــی 

کانــون خانــواده را رهــا نکننــد.
ــزی  ــه ای برنامه ری ــه گون ــد ب ــر گفــت: مســووالن و قانونگــذاران بای پدرام ف
ــه از حقــوق و مزایایــی بهره منــد  ــه عنــوان مدیــران خان ــوان ب کننــد کــه بان
شــوند تــا نیــاز مــادی باعــث نشــود بــرای درآمــد انــدک از نقــش و 

ــل شــوند. ــی خــود غاف مســوولیت اصل
رییــس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر کاشــان تصریــح کرد: 
صدمه هــای جبــران ناپذیــری از جملــه طــالق و چالش هــای خانوادگــی در 
ســایه کمرنــگ شــدن نقــش زن در خانــواده رخ می دهــد و اگــر دولت هــا 
درخصــوص دســتمزد، حقــوق، مســتمری و بیمــه زنــان خانــه دار برنامه ریزی 
کننــد بــه طــور حتــم کمــک بزرگــی بــه اســتحکام خانواده هــا خواهــد شــد.

وی، تقــارن روز زن بــا میــالد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( را نشــانه اهمیــت 
جایــگاه زنــان دانســت و افــزود: بایــد بــه الگوهایــی ماننــد حضــرت فاطمــه 

)س( در همــه ابعــاد نــگاه و بــرای آشــنایی تمامی اقشــار با شــخصیت ایشــان 
برنامه ریــزی و فعالیــت فرهنگــی انجــام شــود.

پیدارم فــر بــا بیــان اینکــه حضــرت فاطمــه )س( مدرســی تمــام عیــار بــرای 
جامعــه و عبــادت یــک زاویــه از زندگی ارزشــمند ایشــان بود، اظهارداشــت: 
حضــرت زهــرا )س( کرســی های مباحثــه داشــتند و زندگــی ایشــان در ابعــاد 
اجتماعــی و سیاســی نیــز بایــد بــه عنــوان نقشــه و الگویــی مؤثــر بــرای مــردم 

بــه ویــژه دختــران و زنــان جــوان تبییــن شــود.
عضــو شــورای شــهر کاشــان بــا اشــاره به اهمیــت مســوولیت مــادری و نقش 
حیاتــی فرزندپــروری گفــت: دردانــه حضــرت رســول )ص( الگــوی تربیتی 
تمــام عیــار بــرای همیشــه تاریــخ هســتند، چــرا کــه در دامــان پــر مهــر ایشــان 
درس حلــم، صبــر ایمــان، حجــاب و خداشناســی بــه فرزنــدان بزرگوارشــان 
ــب )س( و  ــرت زین ــد حض ــخ مانن ــال تاری ــای بی مث ــه نمونه ه ــد ک داده ش

سیدالشــهدا )ع( تربیت شــدگان ایــن بانــوی گرامــی هســتند.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا مقایســه اجمالــی بــه حضــور و نقــش اجتماعــی 
زنــان پــس از انقــالب شــکوهمند اســالمی می تــوان بــه جایــگاه و ارزشــی 

کــه پــس از ایــن انقــالب شــکوهمند بــه زنــان داده شــده پــی بــرد.
پدرام فــر افــزود: حضــور بانــوان در اجتمــاع پــس از انقــالب اســالمی 

پررنــگ شــد کــه ایــن مهــم را می تــوان از دســتاوردهای ارزشــمند انقــالب 
دانســت.

وی بــا بیــان اینکــه حضــور بانــوان در اجتمــاع در زمینه هــای مختلــف 
متفــاوت و هــم ســو بــا مطالبــه، خواســته و نگــرش بانــوان و نیازهــای جامعــه 
اســت، اضافــه کــرد: در شــغل هایی از جملــه پرســتاری، پزشــکی، معلمــی و 
رشــته های متناســب بــا روحیــه بانــوان و مــورد نیــاز جامعــه، حضــور بیشــتر 
ــوی عضــو شــورای  ــا بان ــوان تالشــگر مشــاهده می شــود. تنه ــر بان و فعال ت
ــا حفــظ شــئون  ــان ب اســالمی شــهر کاشــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه زن
ــی و  ــای مدیریت ــد در جایگاه ه ــه بتوانن ــاز جامع ــاس نی ــر اس ــالمی و ب اس

ــند. ــر باش ــق و موثرت ــای کالن موف ــم گیری ه تصمی
شــورای اســالمی شــهر کاشــان 9 عضــو دارد. کاشــان بــه عنــوان نخســتین 
ــا  ــه قدمــت محوطــه باســتانی ســیلک ب تمــدن یکجانشــینی و شهرنشــینی ب
پیشــینه بیــش از هفــت هــزار ســال بــا مســاحت چهــار هــزار و ۳9۲ کیلومتــر 
مترمربــع و جمعیــت ۳6۴ هــزار و ۴۸۲ نفــر بــر پایــه سرشــماری ســال 1۳9۵، 
پرجمعیت تریــن شهرســتان اصفهــان پــس از مرکــز ایــن اســتان و بیســت و 

هشــتمین شــهر پرجمعیــت ایــران محســوب می شــود.

عضوشورایشهرکاشان:

حضور نامناسب و غیرضروری زن در جامعه به خانواده آسیب می زند



National Iranian Drilling 
Company (NIDC) dug and 
completed digging operation 
of 62 oil and gas wells dur-
ing the first ten months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 
2022), an official with the 
company said.
According to Masoud Afshar, 
the deputy head of NIDC for 
drilling operation, the drilled 
wells consisted of four de-
velopment, four exploratory, 
and 54 workover ones.
The official stated that 46 of 
the mentioned wells were 
drilled in the operational zone 
of the National Iranian South 
Oil Company (NISOC), nine 
wells were drilled in the fields 
under the supervision of the 

Iranian Offshore Oil Compa-
ny (IOOC), three in the fields 
under the operation of Petro-
leum Engineering and Devel-
opment Company (PEDEC), 
one in the field under the su-
pervisor of Iranian Central Oil 
Fields Company (ICOFC), and 
two in the operational zone 
of the drilling management 
department of the National 
Iranian Oil company (NIOC).
Since the beginning of this 
year, the drilling area of the 
wells has reached 65,493 
meters, he said, and added 
that 14 drilling rigs are being 
relocated in the operational 
positions.
NIDC owns 70 light, heavy 
and super-heavy drilling rigs, 
including 67 onshore drilling 

rigs and three offshore rigs.
The company managed to 
carry out 10,182 meters of 
horizontal and directional 
drilling in 43 oil and gas wells 
across the country during 
the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20, 
2021), according to the Head 
of NIDC’s Special Operations 
Department Ali Daqayeqi.
Some 654 meters of core 
extraction drilling was also 
conducted in the mentioned 
period which was a huge 
achievement for assessing 
the condition of the country’s 
oil and gas reserves.
In November 2021, an official 
with the NIDC announced 
that the company has im-
plemented 2,559 special and 

technical operations for the 
applicant companies, which 
are subsidiaries of the NIDC, 
and the private sector during 
the first seven months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-October 22, 
2021).
Mehran Makvandi, the dep-
uty managing director of 
NIDC for technical and en-
gineering affairs, said that 
of the mentioned offered 
services, 2,042 operations 
were in the field of technical 
services management, and 
517 operations were special 
services.
Back in July 2021, NIDC’s Di-
rector of Renovation and Up-
grading Shahram Shamipour 
had announced that the com-
pany had allocated 5.2 trillion 
rials (about $18 million) for 
the renovation and upgrading 
of its drilling rigs and equip-
ment in the company’s oper-
ational, technical, specialized, 
and logistical departments.
According to him, the reno-
vation and upgrading opera-
tions are aimed at improving 
the performance of these rigs 
which are active in the coun-
try’s oil and gas field develop-
ment projects.
Shamipour noted that the 
equipment going through 
renovation operations in-
clude fluid pumps, draw-
works machinery, charting 
tools, pumps for cementing 

and acidizing trucks, tow 
trucks, cranes, piping ma-
chines, generators, hydrogen 
sulfide gas treatment sys-
tems, acid-coated storage 
tanks, and cement transport 
bunkers. 
Considering the National 
Iranian Oil Company’s new 
strategies for strengthening 
the presence of domestic 
companies in the develop-
ment of the country’s oil 
fields, NIDC, as a major sub-
sidiary of the company, has 
been supporting such com-
panies by lending them drill-
ing rigs and other necessary 
equipment.
After the U.S. reimposition 
of sanctions against Iran, 
indigenizing the know-how 
for the manufacturing of the 
parts and equipment applied 
in different industrial sectors 
is one of the major strategies 
that the Islamic Republic has 
been strongly following up to 
reach self-reliance and nullify 
the sanctions.
Oil, gas, and petrochemical 
industries have outstanding 
performances in this due, 
with indigenizing the knowl-
edge for manufacturing many 
parts and equipment that 
were previously imported.
Among different sectors of 
the mentioned industries, 
drilling could be mentioned 
as a prominent example in 
this regard.

NIDC digs 62 oil, gas wells in 10 months

Most Iranians 
Want Israel to Be 
Seriously Dealt 
W i t h
The majority of Iranians con-
sider Israel as a threat and 
say any possible adventur-
ism by the occupying regime 
must be “seriously” dealt 
with, according to a national 
opinion poll.
The findings of the survey 
were published Saturday as 
the Zionist regime continues 
its destabilizing acts in the 
region with unwavering sup-
port from the U.S. The sur-
vey used data collected from 
1106 participants using PASS 
software.
Descriptive and inferential 
statistical methods were used 
to analyze the data from the 
sample population, who were 
61% men and 39% wom-
en aged between 18 and 75. 
Forty-seven percent of the 
participants were classified 
as young, 42% middle-aged 
and 11% older adults, Press 
TV reported.

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

Report: Inflation 
Rate Drops 1% to 
42.2% in Iran
The Iranian government has 
reported a further slight de-
cline in the country’s annual 
inflation rate in the calendar 
month to late January.
Figures by the Statistical 
Center of Iran (SCI) published 
put the consumer price index 
at 42.4% for the calendar 
month to January 20, down 
1% from the figure reported 
on December 21.

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

Iranian Football 
Star Azmoun Joins 
German Bayer 
Leverkusen
Iran international forward 
Sardar Azmoun has signed 
for German football club Bay-
er Leverkusen.
The 27-year-old has signed a 
five-year-deal with Die Werk-
self and will make the move 
to the BayArena at the end of 
the 2021-22 season.
Azmoun has been linked with 
a number of clubs in recent 
weeks, including Lyon and 
English teams Burnley, West 
Ham and Newcastle, but the 
Bundesliga side has won the 
race for the Zenit St. Peters-
burg forward.
The transfer has been con-
firmed by a photo and also 
a tweet by the German team. 
The Iranian footballer is seen 
in a photo alongside the man-
agers of his new team.

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

Tehran Intl. Book 
Fair launches its 
second online edi-
tion
The Tehran International Book 
Fair launched its second vir-
tual edition on Saturday. Due 
to the pandemic, Iran can-
celed its 2020 edition of the 
book fair and the 2021 edition 
was organized online.
Over 2100 Iranian and foreign 
publishers are offering over 
200,000 titles at this year’s 
exhibition, Ali Ramezani, the 
director of the book fair, said 
during a ceremony held at 
the Iran Book and Literature 
House to launch the event 
running until January 30. The 
organizers have also launched 
three hashtags to promote 
this year’s book fair, which 
can be found on https://book.
icfi.ir.

Leader: Jihad 
means striving to 
target enemy
Leader of the Islamic Rev-
olution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei outlined vari-
ous aspects of the struggle 
against the enemies of Islam 
enshrined in the principle of 
jihad.
“Jihad means striving to tar-
get the enemy, and the field 
of jihad must be correctly 
identified at all times,” he 
told a group of eulogists 
on the birth anniversary 
of Hazrat Fatemeh Zahra 
(PBUH), the beloved daugh-
ter of Prophet Muhammad 
(PBUH), in Tehran on Sun-
day, Press TV reported.
Ayatollah Khamenei touched 
on various fields of jihad in 
different periods such as 
military jihad, scientific jihad 
and jihad of social service.

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

Oil minister: 
Iran’s gas supply 
steady despite 
historical con-
sumption record
The Iranian oil minister said 
on Sunday despite the do-
mestic gas consumption 
reaching an all-time record 
within the past 24-hours, no 
disruption or pressure drop 
has occurred to the supply 
to the household sector.
Javad Owji made the re-
marks in a Sunday tweet, 
adding in this period, the 
household, trade and indus-
try sectors consumed 692 
million cubic meters of gas, 
setting a historical record.
The minister stressed that 
although the national gas 
network is currently sus-
tainable, thanks to God Al-
mighty and efforts by the oil 
industry staff, the continua-
tion of the steady supply is 
in need of a more effective 
consumption management 
and people’s greater coop-
eration.

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

Iran touring offi-
cial: FITUR helps 
revive tourism in-
dustry
The International Tourism 
Trade Fair (FITUR) is a prel-
ude to the revival of tourism 
in the post-COVID world and 
could lead to a boom in the 
industry, said the director 
general of Touring and Au-
tomobile Club of the Islamic 
Republic of Iran.
Mohammad Hossein Sufi 
told IRNA that the manag-
ers of domestic travel ser-
vice offices, tour operators, 
hoteliers and other guilds 
related to tourism industry 
were present in the pavilion 
of Iran during the first three 
days of the exhibition held 
in Madrid, Spain, from Jan. 
19-23.  
“They held talks with their 
counterparts from different 
countries about the arrivals 
and departures of tourists,” 
he said, adding they reached 
good agreements,” he add-
ed.
Sufi noted that due to con-
cerns about the spread of 
the COVID-19, especially 
Omicron variant, no confer-
ence was held at the event.
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 Over 7.297 million tons of com-
modities worth over $2 billion were 
traded at Iran Mercantile Exchange 
(IME) in the past Iranian calendar 
month (ended on January 20).
As reported by the IME Public Re-
lations and International Affairs 
Department, the exchange sold on 
both domestic and export pits of 
its oil and petrochemical trading 
floor more than 1.529 million tons 
of commodities worth over $856 
million.
On this floor the exchange traded 
415,000 tons of vacuum bottom, 
490,000 tons of bitumen, 306,534 
tons of polymeric products, 
171,000 tons of lube cut, 108,463 
tons of chemicals, 26,285 tons of 
sulfur, 14,653 tons of oil, 450 tons 
of argon and 225 tons of insulation.
Next was the metals and minerals 
trading floor with trades of 5.724 
million tons of commodities valued 
at more than $1 billion.
Commodities changing hands 
on this floor included 3.606 mil-
lion tons of cement, 1.332 million 
tons of steel, 367,000 tons of iron 
ore, 241,000 tons of sponge iron, 
35,090 tons of aluminum, 133,340 
tons of zinc, 26,911 tons of copper, 

630 tons of molybdenum concen-
trate, 500 tons of coke, 500 tons 
of lead, 42 tons of precious metals 
concentrate and 23 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor the 
exchange saw offering of 50 kg of 
saffron strands.
It’s worth noting that the IME also 
played host to trade of 43,899 tons 
of commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mercan-
tile 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 re-
cords were achieved in terms of the 
volume and value of transactions 
in the mentioned market’s various 
floors including the industrial, pe-
troleum, 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 $2b traded at IME in a month

 Iran exported $212 million worth of 
home appliances during the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-December 21, 
2021) to register a four-percent rise 
year on year, an official with the coun-
try’s Trade Promotion Organization 
(TPO) announced.
Speaking in a specialized roundtable 
titled “Business models in the home 
appliance industry; Opportunities and 
Challenges”, TPO Deputy Head for 
Marketing and Trade Relations About-
aleb Badri put the total value of home 
appliance exports in the previous fis-
cal year at $308 million.
According to Badri, the exports of the 
mentioned products in the previous 
year had also increased by four per-
cent compared to the figure for its 
preceding year, IRNA reported.
He pointed to the fight against the 
smuggling of such products as an 
effective factor contributing to the 
growth and development of the pro-
duction of home appliances and said: 
“The strong dependence of home 
appliance industry on importing raw 
materials, the large number of home 
appliance production units and the 
need for the indigenization of the 
technology in this industry are among 

the problems and challenges faced by 
producers.”
Referring to the trade potential of 
Eurasian countries, Badri said: “Ex-
porters and producers should use the 
opportunity that the trade agreements 
with these countries has presented.”
Over the past few years, the Iranian 
government has been following a 
new strategy for supporting domestic 
production to neutralize the impacts 
of the U.S. sanctions while reducing 
the reliance of the economy on oil 
revenues.
The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past two years.
Back in October 2021, Industry, Min-
ing, and Trade Minister Reza Fatemi 
Amin said the country’s home appli-
ance exports are set to become twice 
as much as the volume of imports by 
the Iranian calendar year 1404 (starts 
in March 2025).
Speaking in a meeting with the repre-
sentatives of the country’s home ap-
pliance manufacturers, Fatemi Amin 
said: “Statistics show that the export 
of home appliances is much less than 
the imports in this sector.”

Home appliance 
exports reach $212m in 9 months



Iran has resumed the export of farmed caviar to the European 
Union member states, the head of Iran Veterinary Organization 
announced.
Mohammad Aqamiri said, “The resumption of exports of Ira-
nian farmed caviar products to the European Union is due to 
the efforts of my colleagues in the veterinary organization”.
Iran exported over four million tons of caviar as well as one 
million tons of sturgeon meat worth about $16 million in the 
previous Iranian calendar year (ended on March 20, 2021), an 
official with the Iran Fisheries Organization has stated.
According to Naser Karami-Rad, Iran is expected to become 
the world’s second or third biggest caviar producer over the 
next ten years.
According to Arezu Ghaniyoun, the deputy head of the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA) Bureau of 
Customs Statistics and Information Processing, Iran exported 
1.3 tons of caviar worth $539,000 in the first six months of the 
current Iranian calendar year (March 21-September 22, 2021), 
registering a 50 percent rise in terms of value compared to the 
figure for the previous year’s same period.
The Islamic Republic had exported 605 kilograms of caviar 
worth $350,000 during the previous year’s same six months.
Iranian caviar was exported to 23 different countries during the 
mentioned time span, Ghaniyoun noted.
United Arab Emirates (UAE) was the main importer of Iranian 
caviar during the said six months, accounting for about 32 per-
cent of the total imports in terms of weight and value. Britain 
stood in second place, accounting for nearly 17 percent of the 

total caviar imports.
Portugal, Kuwait, and Japan, each accounting for about six 
percent of Iran’s total caviar exports, were also among the top 
importers of the product in the first half of the current year, 
according to Ghaniyoun.
She noted that about 466 kg of the total exported caviar was 
exported to five European countries, namely Britain, Spain, 
Switzerland, Greece, and Portugal, which means about 37 per-
cent of Iran’s caviar exports were to Europe.
Back in July, 2021, IFO Head Nabiollah Khoun-Mirzaei said the 
country’s annual caviar production has reached 12 tons.
Speaking on the sidelines of the Sixth National Conference and 
Exhibition on Caviar and Related Industries, Khoun-Mirzaei 
put the annual production of sturgeon meat at over 3,500 tons.
He stated that the development of the sturgeon breeding in-
dustry is on the IFO agenda, adding: “In recent years, in some 
parts of the country, sturgeon breeding in cages has been on 
the agenda and we are trying to develop this type of breeding.”
Noting that the Iranian caviar is the best and most expensive 
caviar in the world, Khoun-Mirzaei said: “Considering the pop-
ularity of Iranian caviar and sturgeon meat in the world and 
the high price and profitability of the mentioned commodity, 
the export of the product is done officially through the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA).”
The Persian sturgeon is a species of fish in the family Acip-
enseridae. It is found in the Caspian Sea and to a lesser extent 
the Black Sea and ascends certain rivers to spawn, mainly the 
Volga, Kura, Araks, and Ural Rivers.

How to Test if a Dish Is Microwave Safe

Majlis approves 
bill on supporting production units
During an open session of Majlis (Irani-
an parliament) on Sunday, the MPs ap-
proved the general outlines of a bill on 
supporting the country’s factories and 
production units, IRNA reported.
The mentioned bill was approved after 
the parliament’s Industries and Mining 
Committee presented a report on the 

mentioned bill to the parliament.
Supporting domestic production has 
become a major goal of the Iranian gov-
ernment over the past two years as the 
Leader of the Islamic Revolution Seyed 
Ali Khamenei has repeatedly stressed the 
need for promoting domestic production 
and cutting reliance on foreign sources.

ISFAHAN
NEWS The First

Bilingual

Economic

Newspaper

In Isfahan

Province

Tuesday, January 25, 2022

I N T E R N A T I O N A L
Tuesday, January 25, 2022

No: 979 

Caviar export to EU resumed

05

By: PARISA JAMADISource: https://www.wikihow.com/Test-if-a-Dish-Is-Microwave-Safe

 Head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organization 
(ISIPO) has said currently 2,000 
industrial projects are being im-
plemented across the country in 
which over 60 trillion rials (about 
$212.7 million) has been invested, 
IRNA reported.
Ali Rasoulian mentioned increasing 
the production of active industri-
al units and reviving idle units as 
major goals of his organization and 
the Industry, Mining and Trade Min-
istry, noting that so far 1,700 idle 
industrial units have been revived in 
the country.
Reforming the administrative struc-
ture, serious support for industries, 
and monitoring the payment of fa-
cilities to industrial units are other 
priorities of the Industry Ministry, 
the official stressed.
In mid-November 2021, Rasoulian 
had said 1,600 new industrial units 
were put into operation in industrial 
parks across Iran since the begin-
ning of the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021) up to the 
mentioned date.
Speaking to the press on the side-
lines of the inauguration ceremony 
of two industrial units in Khorasan 
Razavi Province, the ISIPO head 
had noted that the mentioned units 
created jobs for over 30,000 peo-
ple.
He mentioned ISIPO’s new pro-
gram for the construction of small 
workshops for companies that do 
not have a high financial capacity 
and said: “The small industries 
organization has started a new pro-
gram for the development of small 
workshops in industrial parks and 
zones, based on which establishing 

1,800 workshops is on the agen-
da.”
According to the official, comple-
tion of semi-finished industrial 
units, especially those that are in 
the process of installing machinery 
is also among ISIPO’s major prior-
ities.
Rasoulian further mentioned his or-
ganization’s plans for reviving idle 
industrial units and said more than 
887 units had been revived since 
the beginning of the current Iranian 
calendar year up to the said date.
The official noted that the new 
phase of the program for assess-
ing the units in industrial parks 
was started two months ago and 
60 major issues that the country’s 
industrial units are currently facing 
have been identified and reported 
to ISIPO.
Back in September 2021, Rasoulian 
had announced the allocation of 
10,000 hectares of land for the 
development and construction of 
industrial parks across the country.
The index for development of In-
dustrial parks in the country has 
increased by five percent, the offi-
cial said in a ceremony for signing 
a memorandum of understanding 
(MOU) between ISIPO and the In-
dustrial Engineering Basij Organi-
zation.
“To fulfill its two main tasks, which 
are to establish industrial parks and 
providing appropriate infrastruc-
ture and support for industrial and 
production units, ISIPO has devel-
oped various support programs 
and incentives to enable companies 
and production units to do busi-
ness with ease and in proper con-
ditions,” Rasoulian said.

There are a number of reasons why you 
shouldn’t microwave dishes and materials that 
aren’t safe for the microwave. Non-microwave-
able materials can melt, crack, or be otherwise 
damaged in the microwave, and they can also 
leak dangerous chemicals into your food, cause 
fires, or damage the microwave itself. Not all 
dishes that are microwave safe are labeled as 
such, so it’s a good thing there’s an easy test 
you can use to determine if a dish is safe to use. 
Part 1 
Testing the Dish
Fill a cup with water. To test if a dish is micro-
wave safe, you can put it in the microwave with 
a cup of water. Find a glass or cup that is micro-
wave safe, and fill it three-quarters of the way 
with water.[1] 
- It’s important to use a cup that you know to 
be safe for the microwave, otherwise the test 
may not work.
- To be certain, find a cup that has the micro-
wave safe stamp on the bottom.
Microwave the dish with the glass of water. 
Place both the glass of water and the dish in 
question side by side in the microwave. Micro-
wave the two items together on high power for 
one minute. 
- If the dish is too large to sit side by side with 
the cup, place the cup on top of (or inside) the 
dish.
Perform a touch test. After a minute in the mi-
crowave, use oven mitts or a potholder to re-
move the cup of water. Then, place your hand 
on the dish in question to feel how warm it is:[3] 
- The dish is unsafe for the microwave if the 
dish is warm and the water is cold. A warm dish 
means it absorbs heat.
- The dish is safe for the microwave if the dish is 
cool and the water is warm. A cool dish means 
it doesn’t absorb heat.
- Note that the dish may feel warm in the center 
if you had the cup of water in or on the dish.
Label the dish. In order to keep track of which 
dishes are microwave safe and which aren’t, 

use a permanent marker to label the bottom of 
the dish with the results of your test.[4] 
- You can use any labeling method you like for 
your dishes. For instance, you can mark micro-
wave-safe dishes with a happy face, the letter 
M, or two wavy lines.
- Don’t forget to label dishes that aren’t safe for 
the microwave as well. You can use an unhappy 
face, an M with a line through it, or some other 
indication.
Part 2 
Recognizing Microwave Safe Materials 
Look for the microwave safe label. The easiest 
way to know that a dish or utensil is microwave 
safe is by looking for the stamp on the bottom.
[5] There are typically three things that will indi-
cate a dish is safe to use:[6] 
- The words “microwave safe”
- The words “microwave friendly”
- Wavy horizontal lines
Know that most ceramic, glass, and china can 
go in the microwave. Most ceramic, glass, chi-
na, and porcelain dishware is safe for use in the 
microwave. The exceptions are if:[7] 

- The manufacturer states that the dishes are 
not microwaveable
- The dishware has metal paint or decorations, 
such as gold or silver trim[8] 
- Lead glaze was used
Recognize microwave-safe names. There are 
several manufacturers out there that make 
heat-proof cookware that is also safe for use 
in the microwave. Some of the companies that 
make these items are: 
- Pyrex
Know that you can microwave some paper 
products. Some paper products are safe to mi-
crowave, including parchment and wax paper, 
and white paper plates, napkins, and towels. To 
make sure that no inks or dyes leach into your 
food, don’t use paper products with printed 
matter, logos, or writing on them.
Understand when and how to microwave with 
plastics. Some plastic dishware and wraps have 
been made especially to be safe for microwav-
ing, and these don’t contain plasticizers that 
can leach into food. If you want to microwave 
plastic dishware, make sure it says it’s micro-

wave safe. If it doesn’t say it, don’t use it.
Part 3 
Avoiding Materials That Cannot Be Micro-
waved 
Don’t microwave metals. Unless you follow a 
very strict safety protocol, it’s not safe to mi-
crowave metal. Putting metal in the microwave 
can lead to sparking, fires, and a malfunctioning 
unit. Be sure to watch out for:[10] 
- Dishes and cups with metallic paints
- Dishes and cups with decorative metal trim
- Wire twist ties
- Take-out containers with metal lining or han-
dles
- Aluminum foil
- Metal utensils
Recognize dishes with lead glaze. Lead glaze 
used to be common for lots of dishware, and 
is still used in many countries. You should not 
use dishes with lead glaze to hold or serve 
food, because the lead can transfer to your 
food. Dishes that are likely to have lead glaze 
include:[11] 
- Clay dishware with a shiny or transparent 
glaze
- Handmade artisan dishware
- Dishware with bright and vibrant colors on the 
inside surfaces
- Antique dinnerware
- Highly decorative and shiny dishware
Do not microwave cold-food storage contain-
ers. Plastic food containers that are meant for 
refrigerated items are not meant to be heated, 
and are certainly not designed for the micro-
wave. This includes containers made for: 
- Yogurt
- Butter or margarine
- Cottage cheese
Avoid brown paper products. The USDA Food 
Safety and Inspection Service states that while 
it is safe to microwave white paper products, 
brown paper products should not be micro-
waved. The same site recommends not micro-
waving newspaper.

2,000 industrial projects being 
implemented across Iran

Annual non-oil ex-
ports expected to 
reach $45b
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak has said the value of 
the country’s non-oil exports is 
expected to reach $45 billion in 
the current Iranian calendar year 
(ends on March 20), IRIB report-
ed.
Speaking in a press conference 
on Sunday, Peyman-Pak pointed 
to the realization of the Industry, 
Mining, and Trade Ministry’s goal 
for increasing the country’s non-
oil exports by $5 billion in the 
second half of the current Iranian 
calendar year (September 23, 
2021-March 20, 2022) and not-
ed that the mentioned target has 
been realized sooner than sched-
uled. According to the official, 
Industry Ministry has targeted 
yet another $5 billion increase 
for the country’s non-oil exports 
in the next Iranian calendar year.

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

Kerman to  facili-
tate travels to UNE-
SCO-registered Lut 
Desert
Kerman is set to facilitate trav-
els from its main gateway to the 
UNESCO-registered Lut Desert, 
which is encircled by three Ira-
nian provinces. Tourism authori-
ties of the southern province aim 
to facilitate travels to the Shahad 
desert, which is inside Lut, and a 
gateway to the UNESCO-desig-
nated desert.  
“We want to provide better con-
ditions for the presence of sight-
seers in the Shahdad region as 
it is of special importance in the 
field of tourism,” provincial tour-
ism chief Fereydoun Fa’ali said 
on Saturday.

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

TEDPIX drops 
25,000 points on 
S u n d a y

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
25,254 points to 1.256 million 
on Sunday.
Over 5.941 billion securities 
worth 35.494 trillion rials (about 
$419.68 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index fell 
20,744 points, and the second 
market’s index dropped 43,586 
points.
TEDPIX lost 55,000 points (4.3 
percent) to 1.279 million in the 
past Iranian calendar week (end-
ed on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Com-
pany, Isfahan Oil Refinery, Teh-
ran Oil Refining Company, Iran 
Khodro Company, Saipa Compa-
ny, and National Iranian Copper 
Company were the most widely 
followed ones.
Capital market in a country elim-
inates the enterprises’ need for 
external financing that requires 
forex rate risk; and plays an 
important role in risk sharing 
and the effectiveness of capital 
allocation in various economic 
sectors, and as a result increases 
economic growth and welfare in 
society.
In Iran, where the capital market 
plays a small role in the long-
term financing of enterprises, the 
government can play an impor-
tant role in the development of 
the capital market and take initi-
atives to develop this market and 
increase its efficiency.
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سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان 
و دانشگاه باهمکاری واحد پژوهش و 
بررسی های اقتصادی دومین همایش 
ملی »تولید دانش سالمتی در مواجهه 
با کرونا و حکمرانی درجهان پساکرونا« 

را برگزار کرد.
غالمرضا اخوان فریــد، عضو هیئت 
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان در این همایش که به صورت 
مجازی برگزار شد، به تشریح تحوالت 
صنعت داروسازی در دوران کرونا و پسا 

کرونا پرداخت.
وی با بیان اینکه پیش از کرونا در تاریخ 
جهان چندین بیماری اپدیمی مانند 
طاعون، وبا و آنفوالنزا وجود داشــته 
اســت، تصریح کرد: در سال 1918 
پاندمی آنفوالنزا حدود 30 میلیون نفر 

را به کام مرگ کشاند.
رئیس کمیســیون توســعه و بهبود 
محیط کســب و کار اتــاق بازرگانی 
اصفهان افــزود: تاکنون بیــش از 5 
میلیون نفر از مبتالیــان کرونا یعنی 
حدود 2.5 درصد این افراد جان خود را 

از دست داده اند.
 اخوان فرید ضمن اشاره به خسارات 
اجتماعی کووید 19 گفت: بر اساس 
برآورد کمیته اقتصادی سازمان ملل، 
کرونا بیــش از 10 تریلیــون دالر به 
اقتصاد جهانی خســارت وارد کرده 
و منجر به کاهــش 3 درصدی تولید 
ناخالص ملی جهان شــده است. این 
در حالی اســت در این دوره بعضی از 
کشورها مانند چین، آمریکا و هند با 

رشد اقتصادی مواجه بوده اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان لطمات اقتصادی کشــور ما 
درزمــان پاندمی کرونا را نســبت به 

متوسط جهانی به دلیل وجود تحریم 
پایین تر دانست.

اخوان فرید در ادامه ضمن تشــریح 
تاثیرکرونا بر صنعت داروسازی تاکید 
کرد: اتاق بازرگانــی اصفهان در زمان 
بحران کرونــا در حوزه مســئولیت 
اجتماعی از هیچ تالشی فروگذار نکرد 
که ارائه وام های قرض الحسنه به فعاالن 
اقتصادی، تقدیر از کادر درمان، تهیه 
تبلت برای دانش آموزان خانواده های 
نیازمند و تهیه بسته های معیشتی از 

جمله این اقدامات بود.

  راهبرد تــاب آوری مهم ترین 
راهبرد صنعت دردوران کرونا

همچنین مجتبی مالاحمدی، عضو 
شــورای راهبردی ســرای نوآوری 
اتاق بازرگانی و دانشــگاه مهم ترین 
آســیب های بخش تولید صنعتی را 
مشکالت قراردادی شرکت های پروژه 
محور، بالتکلیفی واحدهای تولیدی در 

اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های 
دولتی و دیون عقب افتاده واحدهای 

تولیدی عنوان کرد.
مالاحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکه 
اقتصاد دولت پایــه ازتوانمندی الزم 
برای مواجهه با بحران هــا برخوردار 
نیســت افزود: در این زمان صنایع از 
اســتراتژی های محافظــت از وضع 
موجود، تغییــر و همراهی با وضعیت 
پاندمی کرونا، و اســتراتژی توسعه و 

تحریک استفاده کردند.
عضو شورای راهبردی سرای نوآوری 
اتاق بازرگانی و دانشــگاه تاکید کرد 
با بکارگیری این استراتژی ها صنایع 
پایین دســتی ما در حوزه تجهیزات 
پزشکی موفق به صادرات اقالم تولیدی 

خود شدند.
 وی مهم ترین راهبرد صنعت در این 
دوران را راهبرد تــاب آوری معرفی و 
تاکید کرد در این دوران عدم مشخص 
بودن شــرایط موجب تطبیق صنایع 

با وضعیت حادث شــده و تاب آوری 
و آماده شدن برای اســتفاده از دیگر 

راهبردهای توسعه شد.
 وی وجــود صندوق های توســعه و 
محافظ صنعت و تولیــد را در کمک 
به کاهش خسارات فعاالن اقتصادی 
در دوران بحران بســیار حائز اهمیت 
دانســت. مالاحمدی گفت: براساس 
گزارشــات موجود صنعت در دوران 
پساکرونا در صورت عدم ایجاد سویه 
جدید بیماری کرونا، شاهد رشد خوبی 
در دو سال آینده خواهد شد. وی ضمن 
اشاره به تغییر شاخصه های صنعت پس 
از کرونا، دیجیتال ســازی محصوالت 
صنعتی، کاهش آلودگــی تولیدات 
صنعتی و تغییر قدرت های اقتصادی 
را مهم ترین این تغییــرات ذکر کرد. 
عضو شورای راهبردی سرای نوآوری 
در پایان سخنان خود تصریح کرد: از 
این پس برای توان مقابله با بحران های 
احتمالی الزم است راهبردهای توسعه 

الکترونیکی کسب و کارها، چرخشی 
شــدن فعالیت ها و تمرکز زدایی در 
حوزه فعالیت های صنعتی در دستور 

کار صنایع و دولت قرار گیرد.

   اقدامات اتاق بازرگانی برای 
کاهش آثار سوء کرونا

همچنیــن زهرازمانــی، مدیر واحد 
پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی اصفهان شفاف سازی وضعیت 
موجــود و کمک به توانمندســازی 
فعاالن اقتصادی، تشکیل ستاد بحران، 
اســتفاده از پتانســیل های شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
برای انتقال مسائل فعاالن اقتصادی 
به دولت وایجــاد کمپیــن بیداری 
اقتصادی را ازجمله اقدامات پارلمان 
بخش خصوصی اصفهان برای کمک 
به کاهش آسیب های ناشی از پاندمی 
کرونا به فعاالن اقتصادی دانست و به 

تشریح این خدمات پرداخت.

  اثرات کرونا بر بخش کشاورزی
فــروزان آقابزرگی، فعــال اقتصادی 
دربخش کشاورزی نیز کاهش تقاضا، 
اختــالل درحمــل و نقــل، کاهش 
ارتباطات، نقدینگی و صادرات، افزایش 
هزینه های تولید و کاهش تولید را از 
جمله اثرات مخــرب کرونا بر بخش 
کشــاورزی بیان کرد. وی تاکید کرد 
با این وجود با بکارگیری استراتژی و 
سیاست های حمایتی دولت از جمله 
خرید تضمینــی محصــول و بیمه 
کشاورزی می توان آثار سوء بحران ها 
را کاهــش داد. در پایان این همایش 
به سؤاالت شــرکت کنندگان پاسخ 

داده شد.
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: شرکت 
ذوب آهن با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند در راستای توسعه ریلی 
چابهار نقش مهمی داشته باشد. سعید محمد با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نمایشگاه لجســتیک چابهار، تولید ریل را، دستاورد بزرگ 

ذوب آهن اصفهان برای کشور و توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در این بازدید در گفت وگو با دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس 

جمهور بر حمایت از تولید ملی، اظهار کرد: این مجتمع عظیم صنعتی در 
شرایط کنونی برای تأمین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن و زغال سنگ با 
مشکالت بسیاری مواجه اســت و ذوب آهن به دلیل عدم برخورداری از 

سهمیه سنگ آهن، مورد بی مهری قرار گرفته است.
محمد جعفر صالحی افزود: حرکت شرکت های معدنی به سمت تولید 
فوالد که در تخصص آن ها نیست، نادرست است و این شرکت ها باید به 

افزایش کمی و کیفی تولید در حوزه معدن تمرکز کنند.

وی اظهار کرد: اگر ذوب آهن اصفهان دغدغه تأمین مواد اولیه نداشته 
باشد، می تواند بیش از گذشته محصوالت مورد نیاز کشور از جمله ریل را 
تولید کند که در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی نقش مهی دارد.

رضا راستی، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران و محمدعلی خاشی، ناظر 
گمرکات استان سیستان و بلوچستان، دیگر مسئولینی بودند که در غرفه 
ذوب آهن اصفهان حضور یافتند و با سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی 

تولید شرکت گفت وگو کردند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد؛

نقش آفرینی ذوب آهن 
اصفهان در توسعه ریلی 

چابهار

معاون امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفــت: طــرح ایجاد 
منطقــه ویــژه اقتصــادی در 
راستای افزایش رونق اقتصادی 
و اشــتغالزایی در استان، بعد از 
پنج ســال باردیگر در دستور 
کار قرار گرفته اســت. امیررضا 
نقش، در دومین جلسه منطقه 
ویژه اقتصادی در شرق اصفهان 
افزود: اکنون بیش از 12 ســال 
از طــرح احداث منطقــه ویژه 
اقتصادی در چهار نقطه استان 
می گذرد کــه بدالیلی از جمله 
نبــود عــزم عمومی، بــه اجرا 

درنیامده است.
وی با بیان اینکه احداث منطقه 
ویژه اقتصــادی در چهار نقطه 
اســتان همچون شاهین شهر، 
شهرضا، شرق اصفهان و شمال 
کاشان مطرح شده است، گفت: 
با توجه به بحران آب و مشکالت 
معیشــتی، در زمــان حاضــر 
درصدد احداث هرچه سریعتر 
این منطقه در شــرق اصفهان 

هستیم.
معاون امور اقتصادی استانداری 
اصفهان اعالم کرد: تاکنون دو 
جلســه برای راه اندازی هرچه 
سریعتر منطقه ویژه اقتصادی 
با ُمجریان اصلی از جمله بخش 
خصوصــی و محیط زیســت 
گذاشته شده است تا ضمن رفع 
موانع با ایجــاد هماهنگی بین 
دستگاهی، اجرای این طرح را 

شتاب بخشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
زمینی به مســاحت سه هزار و 
200 هکتار بــرای منطقه ویژه 
اقتصــادی شــرق اصفهان در 
نظر گرفته شــده است که گام 
)فاز( نخســت آن در زمینی به 
مساحت یک هزار و ۶00 هکتار 
اجرایی می شــود، گفت: برای 
اجرای هرچــه ســریعتر این 
طرح الزم است هر فاز آن را در 
مراحل جداگانــه تعریف کنیم 
و به شــکل فیلدهای 15 هزار 

هکتاری به اجرا درآوریم.
نقش ادامــه داد: در گام )فاز( 
نخســت طرح، صنایعــی باید 
مستقر شوند که به توسعه پایدار 
اســتان بینجامد که شناسایی 
این صنایع هم نیاز به بررســی 

بیشتر دارد.
وی گفــت: بخــش خصوصی 
بــازوی اجرایی ماســت که با 
هم افزایی آن بــا بخش دولتی 
می توانیــم بــه بســیاری از 
طرح های خود در استان جامه 

عمل بپوشانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان اظهار 
داشــت: از چهار مجــوز صادر 
شــده برای ایجاد منطقه ویژه 
اقتصــادی در اســتان، مجوز 
منطقه ویژه اقتصادی در شرق 
اصفهــان در اولویت بررســی 
قرار گرفته اســت. با راه اندازی 
منطقــه ویــژه اقتصــادی در 
اصفهان برای بالغ بر ســه هزار 
نیروی تحصیلکــرده و جوان، 
اشتغال ایجاد می شود. منطقه 
ویژه اقتصادی، منطقه ای است 
که در آن قوانین کســب و کار 
و تجارت با ســایر نقاط کشور 
متفاوت اســت. این مناطق در 
داخــل مرزهای کشــور واقع 
شــده و هــدف آنهــا افزایش 
تراز تجاری، اشــتغال، افزایش 
ســرمایه گذاری، ایجاد شغل و 
مدیریت مؤثر اســت. به منظور 
تشــویق برپایی کسب و کار در 
منطقه اقتصادی، سیاست های 
مالی تعریف می شود که معموالً 
شامل سرمایه گذاری، مالیات، 
تجارت، سهمیه بندی و مقررات 

کاری و گمرکی است.

 اقتصاد کالن
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معاون امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

طرح ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی در دستور کار 

قرار گرفت

 Drive to توانسته از اولین بازی »Laqira Protocol« تیم الکیرا پروتکل
Earn با نام الکیریس »Laqirace« را بر روی شبکه بایننس اسمارت چین 

)BSC( رونمایی کند.
 NFT پروژه الکیرا پروتــکل در حوزه متاورس فعالیــت دارد و به زودی
Marketplace آن نیز راه اندازی خواهد شد. عالوه بر مارکت پلیس، بازی 
بالکچینی الکیریس و چندین رویداد مرتبط با بازی در برنامه های این 
پروژه آورده شده است. هیجان انگیزترین بخش این برنامه ها مربوط به 
یک بازی متاورسی Open world بوده که جزییات آن در هفته های آینده 

منتشر خواهد شد.
سینا اسیوند، فاندر این پروژه و مدیر شرکت TOBTC Trading LLC در 
گفت وگو با ایسنا در توضیح این پروژه بازی، اظهار کرد: این تیم با همکاری 
یکی از بهترین شرکت های بازی سازی و ســرمایه گذاری هشت و نیم 
 Drive to میلیون دالری، موفق به ساخت، توسعه و رونمایی اولین بازی

earn دنیا در بستر شبکه بایننس اسمارت چین )BSC( شده است.
وی در توضیح مشخصات بازی گفت: این بازی شامل بخش های متنوعی 
مانند رقابت های ســریع، لیگ های آنالین و مسابقات آفالین به صورت 
مرحله ای در دو حالت مســابقه و میدان مبارزه اســت. بخش مسابقه 
به صورت پیست مسابقه برای رقبای آفالین با هوش مصنوعی طراحی 

شده است.
 از سوی دیگر، برای کاربران آنالین، مسیر مسابقه قابل کنترل بوده و امکان 

سبقت از سایر رقبا با استفاده از پاورآپ های مختلف بازی فراهم است.
اسیوند ادامه داد: هنگام انجام بازی به صورت آفالین، این هوش مصنوعی 
است که براساس شــرایط بازی و مرحله ای که بازیکن در آن قرار دارد، 
کنترل را در سطوح مختلف در دست دارد. در حالت میدان بازی، بازیکنان 
سعی در حمله به سایر رقبا و حفاظت از خود در برابر ضد حمالت با استفاده 
از پاورآپ های بازی را دارند. هر دو بخش آفالین و آنالین بازی از الگوهای 
گیم پلی یکســانی برخوردارند که در آن بازیکنــان و مکانیک کنترلی 

کاراکترهای بازی و ارتباط آن ها با هسته بازی تغییر پیدا می کند.
مدیر شرکت TOBTC Trading LLC اضافه کرد: از آیتم های NFT درون 
بازی می توان به مواردی مانند تغییر ساختار اتومبیل ها، ظاهر کاراکترها 
و حتی UI)رابط کاربری( بازیکنان اشاره کرد. نوع اتومبیل انتخاب شده 

می تواند بر روی رابط کاربری بازیکن نیز تأثیرگذار باشد.
اسیوند افزود: عالوه بر این، بازیکنان می توانند با پرداخت توکن LQR لذت 
بازی را دو چندان کرده و فضای مطلوب تری از گیم پلی آن برای خود ایجاد 
کنند که بیشترین تغییر ایجاد شده شامل تعامل کاربر با دیگر کاربران 
 ،Laqirace آنالین داخل بازی خواهد بود. دیگر ویژگی برجســتهٔ بازی
حجم پایین آن در مقایسه با محتوای ارائه شده داخل آن است که نسبت 

به بازی هایی با سطح کیفی و محتوای مشابه یک سرو گردن باالتر است.
فاندر پروژه Laqira Protocol درباره مشخصات کلی بازی خاطر نشان 
کرد: بازی الکیریس به عنوان اولین بازی Drive to Earn دنیا به صورت 
سه بعدی ارائه خواهد شد که دارای فازهای مختلفی مانند فروش ماشین، 
کاراکترهای بازی و همچنین جایگاه های تبلیغــات درون بازی و غیره 
به صــورت NFT در مارکتپلیس پــروژه Laqira Protocol قابل معامله 
 Play to earn بوده که امکان کسب درآمد را برای تمام بازیکنان این بازی

فراهم می کند.
اسیوند گفت: عالوه بر موارد ذکر شده، بازی Laqirace در فاز اول قابل اجرا 
بر روی تمام گوشی های هوشمند )ios و اندروید( خواهد بود. در فازهای 
بعدی نیز برای کامپیوترهای شخصی و کنسول های بازی نیز ارائه می شود.

مدیر شرکت TOBTC Trading LLC، گفت: بازی بالکچینی الکیریس 
)Laqirace(، آخریــن پروژه تیــم قدرتمند الکیرا پروتــکل در حوزه 
بازی سازی نبوده و پس ازآن برنامهٔ تولید و توسعه بازی متاورسی جدیدی 
با ویژگی های نامحدود را در نظر دارند که در نوع خود منحصربه فرد بوده و 
به بازیکنان امکان خریدوفروش زمین های بازی به صورت NFT و توسعه 
کسب وکار و عالقه مندی های خود را خواهد داد و از انتشار جزییات این 

بازی متاورسی به زودی خبر داد.
 Laqira اسیوند تصریح کرد: براساس پیش بینی های کارشناسان، پروژه
Protocol با بهره گیری از بهترین متخصصان در زمینه توسعه بازی های 
بالکچینی، مارکت پلیس NFT که در نوع خود با چند ویژگی منحصر به 
 Open فرد نسبت به رقیبان خود ارائه خواهد شد و بازی های متاورسی

world، در صدر بهترین پروژه های بازی سازی دنیا قرار خواهد گرفت.
شرکت TOBTC Trading LLC با مدیریت سینا اسیوند پس از چندین 
ســال تجربه موفق در بازارهای مالی )فارکس از سال 2009( و مارکت 
 Laqira Protocol کریپتو کارنسی از سال 201۶، به تازگی پروژه قدرتمند
را راه اندازی کرده اســت. در این بازی ها کاربران می توانند با استفاده از 
توکن های غیرقابل تعویض )NFT( برای خریدوفروش، از طریق گزینه های 

سفارشی سازی درون بازی با سایر کاربران به معامله بپردازند.

گفت و گو

 فاندر پروژه و مدیر شرکت TOBTC Trading LLC مطرح کرد:

»الکی ریس« اولین بازی بالکچینی 
»Drive to earn« دنیا

اقتصاد استان

در همایش ملی »تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی درجهان پساکرونا« عنوان شد:

همت پارلمان بخش خصوصی اصفهان درمسیر کاهش آثار کرونا

 مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: حدود ۴00 دستگاه کامیون در 
گمرکات استان وارد شده اما تاکنون تنها حدود ۶0 تا ۷0 دستگاه از 

آنها ترخیص و مابقی در انبارها انباشته و رسوب شده است.
رسول کوهســتانی پزوه، روز یکشنبه به مناســبت »روز جهانی 
گمرک« در جمع خبرنگاران افزود: بیشتر کامیون های وارداتی 
از نظر مالحظات محیط زیستی، استاندارد، سال ساخت و مسائل 
گمرکی، مشکل ترخیص ندارند.وی ادامه داد: با این حال، مشکالتی 
برای این کامیون ها از طریق بانک ها ایجاد شده و هنوز ُکد رهگیری 

آن ها توسط بانک ها اختصاص داده نشده است.
مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشت: بااینکه این خودروها با ارز 
شخصی وارد شده و بانک ها باید بسرعت آن ها را تأیید کنند اما هنوز 

اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این کامیون ها بعنوان بیشترین کاالی رسوبی و 
انباشت شده در گمرکات اصفهان محسوب می شوند، تصریح کرد: 
در زمان حاضر هزینه انبارداری گمــرک به این کامیون ها تعلق 
می گیرد که هزینه مضاعفی را به رانندگان و شرکت های حمل و 

نقل تحمیل خواهد کرد.
کوهســتانی پزوه تصریح کرد: بانک مرکزی دستورالعملی را در 
این زمینه ارائه کرده اما بانک های استان اصفهان همکاری الزم را 

ندارند. وی تاکید کرد: ترخیص این کامیون ها باید با همت و جدیت 
بیشتری دنبال شود.

  ماینر، بیشترین کاالی قاچاق کشف شده در اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان همچنین گفت: کشف ۶ هزار 
دستگاه ماینر، بیشترین کاالی قاچاق در 10 ماهه سال جاری در 

استان محسوب می شود.
ماینر، دستگاه استخراج ارز دیجیتال است و ماینینگ به فرایند 
استخراج ارز دیجیتال توسط دستگاه ماینر یا رایانه های قدرتمند 
گفته می شود.وی ادامه داد: پارچه، موتورسیکلت، پوشاک، لوازم 
خانگی، لوازم یدکی و کارت گرافیک در رده های بعدی کاالهای 
قاچاق کشف شده در این استان است.کوهستانی پزوه با بیان اینکه 
اصالح قوانین، مهم ترین عامل بازدارنده قاچاق است، گفت: باید 
قوانین و مقررات بدرستی در مرزها رعایت شود تا در عمل شاهد 
مبارزه با قاچاق باشــیم.وی خاطرنشان کرد: گمرکات اصفهان از 
لحاظ صادرات، پس از استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و 
تهران در جایگاه پنجم و از نظر واردات در جایگاه دوازدهم تا پانزدهم 
کشور قرار دارد.کوهستانی پزوه بیان کرد: در 10 ماهه امسال ۷۴3 
قلم کاال به ارزش یک هزار و 9۶ میلیارد دالر از استان به 93 کشور 

دنیا صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ۶3 درصد و 
از نظر وزن 1۴ درصد افزایش داشته است. کوهستانی پزوه افزود: 
عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، امارات و چین بعنوان 
مهم ترین مقاصد صادراتی اســتان اصفهان محسوب می شوند. 
مدیرکل استان گمرک اصفهان خاطرنشان کرد: مصنوعات ُچدن و 
آهن، فرآورده های نفتی، فرش و کفپوش، محصوالت لبنی، مواد و 
وسایل پالستیکی و مس و مصنوعات آن در رده های بعدی کاالهای 
صادر شده به دیگر کشورها قرار دارند.وی، اصفهان، کاشان، مجتمع 
فوالد مبارکه و ذوب آهن را فعالترین گمرک های استان اعالم کرد.

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: درآمد گمرکات اســتان در 10 
ماه سپری شده از سال جاری 15۶ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشته است. وی افزود: این گمرکات در مدت 
یادشده هفت هزار میلیارد و 5۶ میلیون ریال درآمد داشتتند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 15۶ درصد افزایش نشان 
می دهد. به گزارش ایرنا، وجود ُقطب های صنعتی استان نظیر فوالد، 
منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و صنایع نظامی 

از دالیل اهمیت گمرک اصفهان محسوب می شود.
همه ساله، 2۶ ژانویه )۶ بهمن( بعنوان "روز جهانی گمرک" در تمام 

کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک، گرامی داشته می شود.

مدیرکل گمرکات اصفهان:

330 دستگاه کامیون وارداتی در گمرکات اصفهان خاک می خورد

مدیــرکل دفتر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان گفت: برآورد توقع مالی از 
نهادهای اقتصادی استان برای حمایت از ورزش، 
رقم سنگینی اســت که قابل جذب نیست در 
حالی که این رقم باید بر اســاس ظرفیت های 
موجود، محاسبه شود. مسعود مهدویان فر، در 
شورای ورزش استان اصفهان که با حضور جمعی 
از اعضای هیات های ورزشی برگزار شد، اظهار 
داشت: ما در اصفهان در حال برگزاری جلسات و 
شوراهایی هستیم که مساله محور نیست لذا در 
آنها ُمصوبات بدون زمان بندی مشخص تصویب 

می شود که به سرانجام هم نمی رسد.
وی افزود: یکی از مشکالت مطرح شده، ظرفیت 

ساماندهی ظرفیت های ورزشگاهی است که این 
امر باید با دستورالعمل های خود سازمان ورزش 
به مســووالن مربوطه واگذار شود؛ در حالی که 

می بینیم خروجی واحدی ندارد.
مدیــرکل دفتر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه 
دستورالعمل ها باید در اتاق فکر اتخاذ شود، تاکید 
کرد: رسیدگی به امور ورزش و ورزشکاران باید 
بر مبنای حل مشکالت جاری و مساله محوری با 

شاخص سنجش و استمرار همراه باشد.
وی به حمایت از 1۴5 ورزشــکار استان اشاره 
و تصریح کرد: از این پس ُمصوبات جلســه های 
شــورای ورزش باید در اســتانداری با تقویم و 
زمان بندی مشــخص برای اجرا تدوین شود تا 
سهم کوتاهی هر دستگاه در این زمینه معلوم 

باشد.
مهدویان فر به تشــکیل جلسه تصمیم گیری 
مسابقات آسیایی 2022 در بهمن جاری اشاره 
و تاکید کرد: یک مهلت 15 روزه به دستگاه های 
متولی داده می شود تا عالوه بر تقسیم وظایف، 

نظرات خود را بیان کنند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی 
اصفهان گفت: از میان از بیش از پنج هزار مدرسه 
اســتان ۶5 درصد از آنها نیازمند بازســازی و 
مقاوم سازی اســت. علی اصغر ذاکران، در آیین 
کلنگ زنی 2 مدرسه خیرساز در شهرستان تیران 
و کرون افزود: تنها 35 درصد از مدارس اســتان 

اصفهان مقاوم و دارای استاندارد الزم است.
وی بیان کرد: مشــارکت خیرین در بهسازی و 
بازسازی مدارس در شــرایط سخت اقتصادی 
موجب پیشرفت کار و رفع بســیاری چالش ها 

شده است.
ذاکــران اضافه کــرد: 80 درصــد از پروژه های 
آموزشی استان اصفهان با مشارکت خیرین است 
که بدون چنین همکاری، تأمین محیط آموزشی 

برای دولت امکانپذیر نیست.
وی با اشــاره مشــکالت مدارس دونوبته و فاقد 
زیرساخت مثل آب آشامیدنی خاطرنشان کرد: با 
ایجاد نگاه آگاهانه در بین مردم، میزان مشارکت 
در پروژه ها افزایش یافته و امکان رفع این معضالت 
به هنگام و مؤثر بوده است. مدیر آموزش و پرورش 
تیران و کرون نیز در این آیین با اشاره به فرسودگی 

نیمی از مدارس این شهرســتان گفت: کمبود 
محیط آموزشی در دو سال گذشته، پیش روی 
نظام آموزشــی منطقه بوده که اجرای بیش از 
20 پروژه با مشــارکت خیرین در دست احداث 
است. عباس سلطانی افزود: برای ساخت مدرسه 
۶ کالس در این شهرستان ۶0 میلیارد ریال هزینه 
الزم است که با کمک خیرین تأمین خواهد شد. 
وی اضافه کرد: میزان سهم مشارکت خیرین در 
هر یک مدارس در حال احداث متفاوت است که 
بخش باقی مانده آن با مشارکت خیرین توسط 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس تأمین می شود. 
به گزارش ایرنا، کلنگ احداث دو مدرسه شش 

کالس در روستای محمدیه و ورپشت زده شد. 

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی اصفهان:

65 درصد از مدارس اصفهان نیازمند مقاوم سازی  و بازسازی است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

توقع مالی از نهادها برای حمایت از ورزش اصفهان باید معقول باشد



مریم یادگاری:  رئیس پلیس راهور اســتان 
اصفهان از انجام صدور پالک خودرو تنها به شیوه های 
نوبت دهی اینترنتی و یا شماره گذاری اینترنتی خبر 
داد. محمدرضا محمــدی در مورد روند الکترونیکی 
شــدن صدور پالک خودرو در استان اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر روند الکترونیکی شــدن فرایند 
تعویض پالک خودروها در این اســتان به دو صورت 
انجام می شود که شــامل »نوبت دهی اینترنتی« و 
»شــماره گذاری اینترنتی« می شود. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تصریح کرد: در 
نوبت دهی اینترنتی، متقاضیان تعویض پالک و صدور 
پالک جدید به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به 

وبسایت پلیس به آدرس nobatdehi.epolice.ir برای 
دریافت نوبت اقدام می کننــد، زمان حضور در مرکز 
تعویض پالک را دریافت کرده و در زمان مشخص شده 
به باجه های صدور پالک مراجعه می کند تا با تحویل 
مدارک و اطالعات مورد نیاز، روند صدور پالک ایشان 
در مرکز انجام شود. وی ادامه داد: اما در شیوه شماره 
گذاری اینترنتی، متقاضیان در خانه مدارک خود را 
بارگذاری کرده و اطالعات مورد نیاز را وارد سیستم 
می کنند و تنها یک بار به مرکز تحویل پالک مراجعه 
حضوری می کنند تا برگ سبز و پالک قدیمی خود را 
تحویل داده، خودروشــان بازدید شود و برگ سبز و 
پالک جدید را تحویل بگیرند که این حضور حداکثر 

یک ربع تا بیست دقیقه زمان می برد.
رئیس پلیس راهور با بیان این که اکنون دیگر چیزی 
به عنوان مراجعه حضوری برای گرفتن نوبت مانند 
شیوه های ســنتی نداریم، تأکید کرد: روند تعویض 
پالک در این استان صرفاً با نوبت دهی اینترنتی و یا به 

کالً به صورت شماره گذاری اینترنتی انجام می شود.
محمدی افزود: هم اکنون مرکز شماره یک تعویض 
پالک اســتان واقع در شــهرک آزمایش که شماره 
گذاری اینترنتی تعویض پالک را انجام می دهد روزانه 
پاســخگوی مراجعه 25 تا 30 نفر است و رفته رفته 
باید روند صدور تعویض پالک به سمت شیوه شماره 

گذاری اینترنتی پیش برود.
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یلدا توکلی:   این روزها در جامعه 
زنان کم از مردان در چرخاندن چرخ 
زندگی مشارکت ندارند ف زنانی که 
تعدادی از آنها سرپرست خانوار هم 
هســتند و در این میــان تلخی های 
زندگی را تحمل کرده تا شیرینی آن 

نصیب فرزندانشان شود.
وقتــی چــرخ زندگــی را زنــان 

می چرخانند
 در حال حاضــر بالغ بر ســه و نیم 
میلیون زن سرپرست خانوار در کشور 
وجود دارد که ۱2 درصد سرپرستان 
خانوار را شامل می شوند و 50 درصد 
از این آمار باالی ۶0 سال سن دارند 
که متاسفانه شــرایط مساعدی هم 
برای کار ندارند. شصد و هشت درصد 
زنان سرپرست خانوار به خاطر فوت 
همسر، ۱2 درصد به دلیل طالق، ۱۴ 
درصد هم با داشــتن همسر به دلیل 
شرایط محرومیت، مهاجرت یا اعتیاد 
همسر سرپرســت خانوار و با مشکل 

مواجه هستند.

    شاخص های عدالت جنسیتی را 
تحلیل می کنیم

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری 
در امور زنان و خانواده است وی گفت: 
امروز با افرادی روبه رو هســتیم که 
عائلــه حکومت هســتند و حکومت 
وظیفه دارد مایحتــاج آنان را تأمین 
کند اما این تأمین بایــد عزتمندانه 
باشــد. بخشــی از این زنــان تحت 
پوشــش کمیته امداد قرار دارند که 
از حقوق ناچیزی برخوردار هســتند 
و ما وظیفه داریم مایحتاج این افراد 
و فرزندان آنان را تأمیــن کنیم تا با 
عزت زندگی کننــد. خزعلی افزود: 
محرومیــت زدایی از قشــر ضعیف 

بخصوص زنان سرپرســت خانور در 
اولویت قرار دارد زیرا در حال حاضر 
بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست 
خانوار در کشــور وجود دارد که ۱2 
درصد سرپرســتان خانوار را شامل 
می شــوند. معاون رئیس جمهوری 
یادآور شــد: برنامه های دیگر مانند 
برقراری عدالت فراگیر را در اولویت 
داریم و حتماً شــاخص های عدالت 
جنســیتی را تحلیل و شاخص های 
دیگر به آن اضافه خواهد شــد. زیرا 
به دنبال عدالت فراگیر هســتیم که 
فقط بر جنســیت تاکید ندارد بلکه 
کودکان، نوجوانان و همه خانواده را 

در بر خواهد گرفت.

    دغدغه معیشت، دغدغه نخست 
زنان سرپرست خانوار

وی بــا تاکید بــر اینکه با مشــکالت 
متعددی از جمله مشکالت اقتصادی، 
مســکن، فرهنگی، عاطفــی و روانی، 
احســاس طرد اجتماعــی و افزایش 
خانواده هــای تــک نفــره در حیطه 
سرپرستی خانواده توســط زنان روبه 
رو هستیم، تصریح کرد: این ها مسایلی 
اســت که وظیفه معاونت امور زنان را 
ســنگین و دوچندان می کند ضمن 
اینکه دغدغه معیشت، دغدغه نخست 

زنان سرپرست خانوار اســت. این در 
حالی اســت که افزایش طــالق و کم 
شــدن ازدواج بر تعداد زنان سرپرست 

خانوار می افزاید.

    برنامه کســب و کارهای خانواده 
محور را اجرایی کردیم

خزعلی با بیان اینکه وظیفه داریم از زیاد 
شدن زن سرپرســت جلوگیری کنیم، 
تشریح کرد: بر همین مبنا برنامه کسب 
و کارهای خانواده محور را اجرایی کردیم 
تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا این 
زنان و فرزندان آنان در شرایط عزتمندانه 
در این مشاغل خانگی یا کارگاه هایی که 

تحت نظر کارآفرینان واسط دایر می شود 
مشــغول به کار باشــند. وی ادامه داد: 
فعالیت و پایداری این کارگاه ها به صورت 
دائم و به مدت چهارسال رصد می شود و 
از طریق حلقه های واسط که نظارت بر 
کارگاه ها دارند، برنامه های تولیدی اعالم 
و با حمایت دولت ادامه خواهد داشت. 
معاون رئیس جمهوری، آســیب های 
اجتماعی را از دیگر مسایلی عنوان کرد 
که به شــدت زنان را تحــت تأثیر قرار 
می دهد و یادآور شد: بیشترین آسیب ها 
که در حاشیه نشینی نمود می کند اعتیاد، 
طالق، خودکشی و مفاسد اجتماعی و 
اخالقی اســت که تالش کردیم بر روی 
برخی از آن ها که در سال های گذشته 
نرخ تصاعدی داشته است متمرکز شویم. 
وی افزود: برنامه مشاوره قبل از ازدواج 
در آموزش و پرورش و دانشــگاه ها که 
می توانــد نوجوانان و جوانــان را تحت 

پوشش قرار بدهد انجام خواهد شد. 
اما حین ازدواج و چهار سال پس از ازدواج 
هم آموزش ها و مشــاوره هایی از طریق 
مشاور خانواده از قبیل پزشک خانواده 
ارائه می شود تا قبل از اینکه اختالفات 
به مراحلی برسد که نیاز به مشاوره های 
دادگاهی باشد مشکل حل شود. خزعلی 
با بیان اینکه علل مختلفی برای آسیب 
طالق ذکر شده است، تصریح کرد: نقص 
دانش و مهارت و عملکرد مطلوب یکی از 
علل مهم است که اقداماتی برای کاهش 
این مساله در دوره های مختلف شاهد 
خواهیم بود با توجه به اینکه ازدواج های 
بــادوام کمتر از یک ســال 3۹ درصد و 
کمتر از 5 ســال 3۷ درصد اعالم شده 
است طبیعتاً ســرمایه گذاری در این 
چهار سال و فرهنگ ســازی و داشتن 
مشاوره های اســتاندارد می تواند از این 

معضل جلوگیری کند.

نیمی از زنان سرپرست خانوار؛ باالی ۶۰ سال؛

چرخزندگیزنانهمیچرخد

رئیسپلیسراهوراستاناصفهانخبرداد:

صدورپالکدر
استاناصفهانبهسمت

کاماًلالکترونیکی
شدن

اخبار اصفهان :    بیش از 2500 
متر از خطوط انتقال و شبکه فرسوده 
فاضالب شاهین شهر در سال جاری، 

اصالح و بازسازی شده است.
مدیر آبفای شاهین شهر در نشست 
خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد: 
شبکه فاضالب این شهر درحدود 50 
سال قدمت دارد که بخش های زیادی 
از آن فرسوده شده و به همین دلیل 

نیاز به بازسازی فوری دارد.
شــاهرخ شــریفی افزود: کل طول 
شبکه فاضالب شــهرهای شاهین 
شــهر و گز در حدود ۴55 هزار متر 
و کل طول خطوط انتقال در حدود 
25 هزار و 500 متر است که در سال 
اخیر نزدیک به سه هزار متر آن اصالح 
شده است. وی به فرسودگی شبکه و 
خطوط انتقال فاضالب خیابان های 
طالقانی و شهید مدرس شاهین شهر 
اشاره کرد و گفت: از مجموع ۶500 
متر خط انتقال فاضالب این خیابان با 
قطر ۱۴00 میلیمتر تاکنون در حدود 
۱۴00 متر اصالح شده و بازسازی و 
اصالح ۱200 متر دیگر آن با اعتباری 
بالغ بر 35 میلیــارد تومان از محل 

منابع داخلی در حال انجام است.

مدیر آبفای شاهین شهر در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد؛

اصالح خطوط انتقال و شبکه 
فرسوده فاضالب شاهین شهر

آبفا
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

برای تأمین گاز خانگی در التهاب هستیم
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
تأمین گاز بخش خانگی در التهاب هستیم، گفت: مصرف گاز 
در استان اصفهان طی شبانه روز گذشته از مرز مشخص خود 

فراتر رفته که نگرانی برای محدودیت ها را بیشتر کرده است.
سیدمصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به کاهش 
شدید دمای هوا در استان و کشور، اظهار کرد: این روزها در 
تأمین گاز دچار التهاب هستیم و به نظر می رسد تا پایان هفته 

این شرایط ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه مصرف گاز بخش خانگی و تجاری استان 
در شبانه روز گذشته به 52.5 میلیون مترمکعب رسیده است، 
اظهار کرد: بخش صنعت نیز نزدیک ۱3 میلیون مترمکعب 

مصرف گاز داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در شبانه 
روز گذشــته در مجموع ۶5 میلیون مترمکعب در اســتان 
اصفهان گاز مصرف کرده ایم، تاکید کرد: اکنون بیشتر از این 
میزان نمی توان مصرف گاز داشت، چراکه مرز استفاده از گاز 
در استان ۶۱.۸ میلیون مترمکعب است و زمانی که مصرف 
گاز از این عدد باالتر رود، خطر محدودیت مصرف گاز در تمام 
بخش ها وجود خواهد داشت. وی گفت: در حال حاضر بخش 
خانگی به دلیل کاهش دمای هوا بسیار پرمصرف است و بخش 
صمعت نیز محدودیت های مصرف خود را دارد.علوی درباره 
اســتفاده مازوت در نیروگاه ها، گفت: در حال حاضر مصرف 
مازوت در دو نیروگاه واقع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان در 
چارچوب قانون انجام می شود.وی با بیان اینکه اکنون تحویل 
گاز به نیروگاه ها را محدود کرده ایم، افــزود: اکنون نیروگاه 
شهید محمد منتظری دو بویلر آن با گاز کار می کند و بقیه نیاز 
این صنعت براساس ضوابط موجود با سوخت مازوت است و یا 

محدودیت تولید برق دارد.

گاز
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به گزارش مهر، هرچند به نظر 
می رسد وای فای ۶ نسل جدید 
اینترنت باشــد، اما اکنون وای 
فای ۷ نیز درحال توسعه است 
و شرکت تراشه سازی مدیا تک 
اعالم کرده نخستین دموهای 
ایــن فنــاوری را نمایش داده 
است. به نظرمی رسد سرعت 
نســل جدید وای فای بسیار 
بیشــتر از تصــورات کاربران 
باشد. دســتگاه های مجهز به 
وای فای ۶ در ۲۰۲۱ میالدی 
وارد بــازار شــدند، بنابراین 
بســیاری از کاربران از میزان 
ارتقای سرعت و فناوری نسبت 
به نســل های پیشین رضایت 
دارند. اما این رضایت گذرا است 
زیرا شــرکت های عضو »وای 
فای آلیانس« مشغول توسعه 
فناوری جدیدی هســتند که 

سرعت بیشتری دارد.
وای فــای ۷ در حــوزه فنی 
استاندارد IEEE۸۰۲ نام دارد. 
وای فای آلیانس ادعا می کند 
حداکثــر ظرفیــت پذیرش 
سیســتم جدیــد حداقل ۳۰ 
گیگابیت بر ثانیه )Gbps( است 
که نسبت به ظرفیت پذیرش 
۹.۶ گیگابیــت برثانیــه وای 
فای ۶ بسیار باالتر است. البته 
باید توجه داشــت این آمار در 
تحقیقات علمی اعالم شده اند 
بنابرایــن نمی تــوان انتظار 
داشــت در حالت واقعی، کل 
یک فصل ســریال تلویزیونی 
را در چند ثانیــه دانلود کرد. 
در واقع ســرعت نسل جدید 
وای فــای ۲.۴ بار بیشــتر از 
نســل قبلی خواهد بــود. در 
حال حاضــر وای فای آلیانس 
مشغول بررســی هایی است تا 
جزئیات اســتاندارد جدید را 
مشخص کند، مدیا تک )یکی 
از شرکت های عضو آن( اعالم 
کرد فناوری وای فای ۷ را برای 
مشتریان کلیدی و همکارانش 
در صنعت به نمایش گذاشته 

است.
به گفته این شــرکت سیستم 
آزمایشی می تواند به حداکثر 
ســرعت اشــاره شــده در 
استاندارد دســت یابد. بخشی 
از این آزمایش شامل فناوری 
 MLO عملیات چند پیوندی یا
بود که به طــور همزمان چند 
کانــال را در باندهای فرکانس 
مختلف گسترش می دهد. این 
امر نشــان داد سیستم مذکور 
می تواند حتی در صورت تداخل 
یا ترافیک نیز سرعت ثابتی را 

حفظ کند.
عالوه بر آنچه گفته شــد وای 
فــای ۷ دارای کانال هایــی با 
پهنــای بانــد ۳۲۰ مگاهرتز 
است و به این ترتیب می تواند 
داده بیشــتری را از آنتن هــا 
مخابره کند. ایــن امر در کنار 
فنــاوری MLO و چند ارتقای 
دیگر سبب می شود وای فای 
۷ قادر به انتقال داده بیشــتر 
 ۴K و برای نمایش ویدئوهای
و در آینــده ۸K، فناوری های 
واقعیــت مجــازی و واقعیت 

افزوده مناسبتر باشد.
مدیاتک پیــش بینی می کند 
محصوالت مجهز به استاندارد 
وای فای ۷ اوایل ســال آینده 

میالدی وارد بازار شوند.

 نحوه حمایت 
 وزارت ارتباطات از

 پیام رسان های بومی

فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( هرچند تحقیق خود درباره یک رمزارز صادر شده توسط بانک مرکزی را منتشر کرده اما هیچ 
موضعی درباره استفاده از این فناوری نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش مذکور مزایای احتمالی و معایب ارزهای 
دیجیتال را بررسی کرده و خواهان اظهار نظر عموم مردم در این زمینه شده اســت. با توجه به محتوای گزارش به نظر نمی رسد 

فدرال رزرو آمریکا در آینده نزدیک دالر دیجیتال صادر کند.
فدرال رزرو هشــدار داده بازار رمزارزها به شــدت متالطم اســت و انرژی زیادی مصرف می کند. عالوه بــر آن تراکنش های آن 
محدودیت های زیادی دارد. در این گزارش به دولت ها هشدار داده شده نقدینگی دیجیتال رسمی نیازمند تغییرات احتمالی در 
دنیای مالی است. همچنین برای گسترش رمزارز باید حریم خصوصی را حفظ کرد و از جرائمی مانند کالهبرداری جلوگیری کرد. 
فدرال رزرو امکان قابلیت آفالین برای فعال سازی تراکنش ها در زمان عدم دسترسی به اینترنت مانند هنگام وقوع بالیای طبیعی 
را نیز مطرح کرده است. این سازمان دولتی آمریکا تاکید دارد گزارش مذکور نخستین گام در بررسی احتمال عرضه یک رمز ارز 
توسط بانک مرکزی اســت و عموم مردم تا ۲۰ می ۲۰۲۲ فرصت دارند بازخوردهایشان از آن را ثبت کنند. این درحالی است که 

کشورهای مختلفی از جمله چین و ژاپن مشغول بررسی عرضه دیجیتال پول های رسمی خود هستند.

موضع جدید آمریکا درباره دالر دیجیتالی اعالم شد:

بازار رمزارزها به شدت متالطم است

فن آوری

ISFAHAN
N E W S

توسط یک شرکت تراشه 
ساز از راه رسید؛

فناوری وای فای ۷ با 
سرعت ۲ برابر بیشتر 

از نسخه قبلی

در این مصوبه تکالیفی برای چند دســتگاه مشخص 
شد که بخش عمده ای از این تکالیف مربوط به وزارت 

ارتباطات می شود.
در این راستا ارائه زیرســاخت های فنی و پهنای باند 
رایگان به ازای ترافیک اطالعاتی که این شــبکه های 
داخلی ایجاد می کنند و نیز ارائه تســهیالت در قالب 
وام ۵ میلیارد تومانی از جمله اقداماتی عنوان شــد که 
برای حمایت از پیام رســان های بومی، در اختیار آنها 

قرار گرفته است.

  راه پرفراز و نشیب پیام رسان های بومی
آبان ماه امسال عیســی زارع پور وزیر ارتباطات دولت 
سیزدهم در نشستی که با مدیران پیام رسان های داخلی 
داشــت گفت: پیام رســان ها با تمام فراز و نشیب های 
سال های گذشــته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و 

توانایی های خود را باور کرده اند.
وی با بیان اینکه در مسیر رشد پیام رسان ها چالش های 
جدی وجود داشته که یکی از مهم ترین آن چالش »خود 
ناباوری« اســت، تاکید کرد: تا وقتی که ویروس »خود 
ناباوری« وجود داشته باشــد در هیچ حوزه و زمینه ای 

امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد.
به گفته وزیر ارتباطات، برای رسیدن به نقطه مطلوب در 
پیام رسان های داخلی نخست باید کیفیت سرویس های 
داخلی ارتقا یابــد و قابلیت رقابت با پیام رســان های 

خارجی را داشته باشد.
پس از این جلسه و در آذرماه ۱۴۰۰، در پی درخواست 
استمهال مجدد برخی پیام رسان های داخلی که برای 
بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشــکل مواجه شده 
بودند، با دســتور وزیر ارتباطات با اســتمهال ۶ ماهه 

بازپرداخت وام آن ها موافقت شد.
گفته شــد که این اقدام عیســی زارع پور در مســیر 
سیاســت های دولت ســیزدهم مبنی بــر حمایت از 
پیام رسان های داخلی و به منظور ایجاد فرصت بیشتر 

برای رشد این پیام رسان انجام پذیرفته است.
هم اکنون شــورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۸ 
دی ماه ۱۴۰۰ بار دیگر بر توســعه پلتفرم های داخلی 
به ویژه در حوزه کسب و کار، اطالع رسانی و رسانه ای 

تاکید کرده است.
در این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه 
به نقش و اهمیت روزافــزون فضای مجازی در زندگی 
و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم های داخلی 
و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر شــد وزارت ارتباطات، طرح 
اجرایی خود همراه با زمان بنــدی آن را برای برطرف 
کردن موانع موجود در مسیر توسعه پلتفرم های داخلی 

به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

  سیاســت وزارت ارتباطات برای تقویت پیام 
رسان های بومی

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 

فناوری اطالعات ایران در گفتگو بــا خبرنگار مهر، به 
تشــریح برنامه های وزارت ارتباطات بــرای تقویت و 
حمایت از پیام رسان های بومی پرداخت و اظهار داشت: 
سیاست مربوط به تقویت پیام رسان های بومی را مرکز 
ملی فضای مجازی معلوم می کنــد و وزارت ارتباطات 
مسئولیت بخشی از این سیاســت را طبق سند طرح 
کالن شبکه ملی اطالعات برعهده دارد و دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه در قالب ســند الزامات و معماری 
کالن شبکه ملی اطالعات تقسیم کار ملی صورت گرفته 
و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است، 
ادامه داد: بخشی از این تکالیف مربوط به خدمات شبکه 
ملی اطالعات می شود و مسئولیت آن به ما در سازمان 
فناوری اطالعات ایران محول شــده است و ما وظیفه 

داریم که آن را دنبال کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیام رسان های 
بومی هم اکنون مراحل و مســیر اولیه رشــد را طی 
کرده اند، گفت: قاعدتاً برای آنکه پیام رسان های بومی 
به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، 
باید مزیت های رقابتی را بر مبنای ظرفیت هایی که در 
دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان 

بگذاریم.
خوانســاری با اشــاره به اینکه ما می توانیم اطالعات 
مناسبی را در اختیار پیام رسان های بومی قرار دهیم، 
اضافه کرد: برای مثال، هم اکنون در حوزه اپلیکیشن، 
شاهد استفاده پرکاربرد مردم از نقشه های بومی هستیم. 
چرا کاربران از این ابزار استفاده می کنند؟ پاسخ مشخص 
است، چون این اپلیکیشــن ها از نظر دیتا، نیاز مردم را 

پاسخ می دهند.
 در این نقشــه ها اطالعاتی مانند مراکز واکسیناسیون 
کرونا و اطالعات تردد به روز شده، وجود دارد. این همان 
مزیت رقابتی است که نسبت به سرویس های خارجی 

مشابه در خصوص نقشه های بومی ایجاد شده است. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: در حوزه 
پیام رســان ها نیز برنامه وزارت ارتباطات همراســتا 
با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجــازی برعهده این 
وزارتخانه گذاشــته است، کاماًل روشــن است. ما باید 
تمامی ظرفیت ها در کشــور را تجمیع کنیم و به مردم 
خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می تواند در 

قالب استفاده از پیام رسان های بومی ارائه شود.
 این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه 
مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می کند.

 خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطالعات 
برنامه های مربوط به تقویت حوزه پیام رسانی را دنبال 
می کنیم، در مورد تسهیالتی که به پیام رسان های بومی 
تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب 
شــورای عالی فضای مجازی باشــد به عنوان تکالیف 
باالدســتی دنبال می کنیم و برنامه تقویت شبکه های 
پیام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از 
این تکالیف نیست. وی گفت: تاکنون تسهیالتی در قالب 
وام و یا ظرفیت های ســرور در مراکز داده داخلی برای 

پیام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف 
را همچنان دنبال می کنیم. با این وجود به نظر می رسد 
که بازار پیام رسان های بومی با تنوع خدمات و افزایش 
ظرفیت های زیرساختی در الیه خدمات، گسترش پیدا 

خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که در حال 
حاضر وضعیت پیام رسان های بومی چگونه است، گفت: 
وظیفه ارزیابی پیام رسان های بومی از سوی مرکز ملی 
فضای مجازی به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی محول شده اســت و نتیجه این ارزیابی باید 
توسط مرکز ملی فضای مجازی و یا رگوالتوری اعالم 

شود.
وی با اشاره به اینکه برای گسترش پیام رسان های بومی 
تالش های زیادی صورت گرفته و این پیام رسان ها نیز 
در برخی حوزه ها موفق بوده اند، افزود: البته ما نیاز به 
تقویت بیشتر این رســانه ها داریم و از این رو در قالب 
خدماتی که برای مردم ارزش افــزوده ایجاد می کند، 
می توانیم این تقویت را شــکل دهیم. در صورتی که 
نیازهای خدماتی مردم بر بستر پیام رسان های بومی 
فراهم شود، این پیام رســان ها برای استفاده کاربران، 

جذاب تر خواهند شد.
خوانساری گفت: در بسیاری از نقاط دنیا خدمات دولت 
در پیام رســان های بومی تجمیع شده و به نوعی پیام 
رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته 
می شوند. وی در پاســخ به این سؤال که قرار است این 
خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی 
بستر پیام رسان ها عرضه شود، گفت: به رغم تالش های 
زیادی که انجام گرفته اما ما در دولت الکترونیک هنوز 
به نقطه بلوغ نرسیده ایم که خدمات دولت را بتوانیم با 
ابزارهای دقیق و قابل ارتقا و مناسبی روی پیام رسان ها 
ببریم. به همین دلیل نحوه تبدیل پیام رسان ها به ابزار 
خدمات رسان، در دست بررسی و برنامه ما قرار دارد. این 
یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق 

نیاز مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.
در این راستا خبرگزاری مهر طی مکاتبه ای 

با مرکز ملی فضای مجازی، خواســتار 
توضیح این مرکز با توجه به مصوبه 

سال ۱۳۹۶ شــورای عالی فضای 
مجازی در خصوص سیاست ها و 
اقدامات پیام رسان ها در خصوص 
وضعیــت پیام رســان های بومی، 

میزان اســتفاده کاربــران، تعداد 
عضویت و ترافیکی که بر بســتر آنها 
مبادله می شــود، شــد و از این مرکز 
خواســت تا گزارشــی از روند اجرا و 

عملیاتی شدن این مصوبه پس 
از ۴ سال اعالم کند اما تاکنون 
این مرکز به این ســؤاالت 

پاسخی نداده است.

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد؛

معاون 
وزیر ارتباطات با تشریح 

برنامه های مربوط به حمایت از پیام 
رسانهای بومی گفت: در دنیا از پیام رسانها 

به عنوان ابزار خدمت رسان به مردم استفاده 
می شود و ما هم این روش را دنبال می کنیم.به گزارش 
خبرنگار مهر، گسترش نقش شبکه های اجتماعی در 
تبادل اطالعات طی سال های اخیر، موضوع حمایت 

از شبکه های اجتماعی داخلی را مورد تاکید قرار 
داد و بر این اساس چارچوب حمایت از پیام 
رسان های داخلی در سال ۹۶ به تصویب 

شورای عالی فضای مجازی 
رسید. 

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام دادند:

 طراحی ربات خزنده 
با قابلیت پیکربندی مجدد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی ربات خزنده ای شدند 
که محدودیت های سایر ربات های خزنده را ندارد.

فرید رشــیدی، دانشجوی ارشــد مهندسی مکانیک دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر و مجری طرح »ربات خزنده« گفت: در میان انواع مکانیزم های 
حرکتی، این ربات خزنده از راندمان عملکرد بسیار باالیی برخوردار است 
و در زمینه های تحقیق، عملیات نجات، صنایع دفاعی، بازرســی لوله و ... 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: یکی از محدودیت های ربات های خزنده این است که نمی توانند 
پیکره خارجی خود را تغییر دهند، ولی انواع دیگری از ربات ها هستند که 
قابلیت های منحصر به فردی از جمله توان و تعادل باال، تعداد کم عملگرها 

و عبور از موانع مرتفع را دارند.
ایــن محقق اضافــه کــرد: این ربــات ترکیبــی از ربات های ســری و 

مینی مالیستی است که محدودیت سایر ربات های خزنده را ندارد.
وی با بیان اینکه در همین راســتا موفق شــدیم رباتی طراحی کنیم که 
چنین محدودیتی نداشــته باشــد، گفت: این ربات دارای یک سیستم 
شاسی انعطاف پذیر است که دو موتور قدرتمند بر روی آن برای پیشروی 

قرار گرفته است.
این محقق خاطرنشــان کرد: هدف بهره گیری همزمان از دو عدد موتور 
در ربات، عملکرد صحیح و عدم قفل شوندگی میان اعضا است که سبب 

افزایش توان ربات نیز می شود.
به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی با اشاره به سایر مزایای این ربات 
گفت: روی سیستم شاسی یک موتور ســاده دیگر برای کنترل مکانیزم 
پیکربندی تعبیه شده که بر اســاس نوع موانع بر سر مسیر ربات توسط 

کاربر، کنترل می شود.
به گفته مهندس رشیدی، نقش اصلی دیگر در سیستم شاسی ربات حفظ 
شکل هندسی ربات است که در اطراف آن، زنجیره شنی ربات قرار گرفته 
که با دوران حول شاســی سبب پیشــروی ربات و عملکرد مکانیزم های 

پیکربندی می شود.
این ربات در پژوهشکده فناوری های نوی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به 
راهنمایی دکتر حامد غفــاری راد و دکتر محمد زارعــی نژاد طراحی و 

ساخته شده است.

 UBS Group تحلیلگران شــرکت ســرمایه گذاری بین المللی و کمپانی خدمات مالــی
AG هشــدار داده اند که ریزش اخیر بازار کریپتو و قیمت بیت کوین می تواند شروع یک 

»زمستان کریپتویی« دیگر باشد.
بنابر گزارش منتشر شده توســط خبرگزاری Insider، ممکن است بازار کریپتو وارد یک 
»زمستان« طوالنی شود و رســیدن به قله های قیمتی اخیر ســال ها به طول بیانجامد. 
تحلیلگران UBS اخیراً هشــدار داده اند که اصالح عمیق اخیــر قیمت ارزهای دیجیتال 
می تواند شروع یک بازار نزولی مشــابه با چیزی که بعد از ریزش های ابتدای سال ۲۰۱۸ 

دیدیم، باشد.
در این مقاله خطاب به مشتریان که توسط جیمز مالکوم )James Malcolm( نوشته شده، 
به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ اشاره شده است. UBS مدعی است 
که افزایش نرخ بهره می تواند این باور که بیت کوین یک ارز جایگزین و ذخیره ارزش 

خوب است را به چالش بکشد.
در این مقاله همچنیــن به چندین نقص ایــن تکنولوژی هم اشــاره کرده که از 

به ســرعت پایین تراکنش، کمبود مقیاس جمله آن ها می توان 
پذیــری و همچنین فشــارهای قانونی 
و دولت ها که مانع پیشــرفت و توسعه 

دنیای کریپتو می شوند، اشاره کرد.
مالکوم مدعی اســت کــه ترکیب این 
عوامل منجر به چنیــن اصالح عمیقی 
شده اســت و می تواند در آینده هم آثار 
مخرب بیشتری در دنیای کریپتو ایجاد 
کند. تحلیلگران این شرکت اظهار داشتند 
که اقدامات فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش 
تورم می تواند فشار زیادی روی بیت کوین بگذارد 
و حمایت های مالی دولتی در ســال های ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ نقش بسیار پررنگی در جهش های قیمت بیت 

کوین و ارزهای دیجیتال دیگر ایفا کرده است.

زمستان کریپتویی فرا رسیده است!

زمستـان بـازار رمـزارزها
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