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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان    پنج شنبه| 7 بهمن 1400| 27  ژانویه  2022 |  24 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 981|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
نحــوه مالیات ســتانی یکــی از 
بزرگتریــن ضعف هــای کنونی 
اقتصاد در کشور ماست. در حالی 
که اکثر اقتصادهــای بزرگ دنیا با 
گرفتن مالیات به اندازه و درســت 
از اقشار مختلف جامعه توانسته اند 
کشــور خود را ســر پا نگه دارند و 
باعث افزایش رشــد تولید شوند، 
مــا هنــوز در پیچ و خــم گرفتن 
مالیات از خانه های خالی مانده ایم 
و ضعف اطالعاتی مانــع از اخذ به 
جا مالیات از افراد ثروتمند جامعه 
شده است. تنها حقوق بگیران که 
اکثراً هم از اقشار پایین و متوسط 
جامعه هستند مالیات درستی و به 
اندازه ای می دهند آن هم به دلیل 
اینکه حساب و کتابشان مشخص 
است و حقوقشان دست دولت است.

این روزهــا تغییر نحــوه مالیات 
ســتانی در کشــور به تیتــر اول 
روزنامه ها و مباحث مردمی تبدیل 
شده است. قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده از دیروز اجرایی شده 
است که این قانون از مصوبه سال 
۱۳۸۷ تغییرات قابل مالحظه ای 
به خصوص در حــذف معافیت ها 

داشته است.
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حمید رضا امینیان
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

آنچه باید در اقتصاد اصالح شود

 بارافزایش مالیات
 بر دوش مردم عادی؛

Some Foods Some Foods 
That Can Fight That Can Fight 
Sugar CravingsSugar Cravings
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یک مقام استانداری اصفهان خواستار انتقال برخی آالینده ها به خارج از شعاع 50 کیلومتری شد:

کارت زرد مدیریت بحران به کارگاه های آجرپزی
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معاون استاندار اصفهان خواستار شد:

لزوم بررسی افزایش قیمت نان در کمیته کارشناسی
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معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

 سنگ آهن
 به ذوب آهن داده نشده است

خصوصیات آدم های شاد را بدانید و به کار ببندید؛

10 گام برای شادی

 رییس گروه حفاظت ازمنابع آب زیرزمینی سازمان آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 صرفه جویی 4 میلیون مترمکعبی آب
 با مسدود کردن چاه های غیرمجاز

چهره  برتر چهره روز

استاندار اصفهان:  معاون استاندار اصفهان درباره ایجاد
دستگاه قضایی با بانک های متخلف  نشاط اجتماعی دهه فجر:

برخورد می کند  سبب کاهش عوارض 
اســتاندار اصفهان با تاکیــد بر اینکه دوران کرونا می شود

بانک ها اجازه ســخت گیری فرا قانونی 
و بیش از حد برای ارائه تســهیالت به 
واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند، 
گفت: دســتگاه قضایی بــا بانک های 
متخلف در این زمینه برخورد می کند.

ســیدرضا مرتضوی، افزود: بر اساس 
مصوبات...

معاون سیاســی امنیتی اســتانداری 
اصفهان گفت: با توجه به عوارض کرونا 
بر روح و روان مردم و آسیب های که بر 
مسائل فرهنگی جامعه وارد شده الزم 
است که با ایجاد نشاط اجتماعی بویژه در 
ایام اهلل دهه فجر باعث کاهش این دست 

26از آسیب ها شویم. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دومشماره   25642  مورخ   1400/11/4 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
شناسه: 1267566

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه دکتر 
مجید بنایی گلدیس 

شاهین شهر 
اول35/630/625/876 101/782/000/000 ماه2000004038000049 

تکمیل مدرسه غیرتی 2
اول82/385/000/00047/695/862/850 ماه2000004038000050 آران و بیدگل

تکمیل مدرسه دکتر زهرا 3
اول6659/000/00013/162/672/204 ماه2000004038000048 عبدیزدان ناحیه 4

تکمیل مدرسه مشارکتی 4
اول61/320/000/00026/382/085/597 ماه 2000004038000047حاج محمود کفیل کاشان

5
تکمیل مدرسه روستای 

کیفته گیوسین 
)پریسایی( سمیرم

اول3979/000/00019/573/289/126 ماه2000004038000046 

6

سرویس بهداشتی 
مدارس مناطق فریدن، 
چادگان، فریدونشهر، 

بوئین و میاندشت
 )4 مورد(

اول2376/000/0007/509/520/710 ماه2000004038000039

تکمیل مدرسه مشارکتی 7
اول4670/000/00013/397/088/766 ماه2000004038000052خاکی راوند کاشان

8
تکمیل مدرسه حقی 
خوانسار )بنت الهدی 

سابق(
دوم3308/000/0006/149/224/428 ماه2000004038000040 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی    1400/11/6   لغایت مورخ   1400/11/9  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1400/11/21
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   شنبه    مورخ  1400/11/23  در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه 
سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سرجمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24( می باشد 
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه 

سپرده بانک مرکزی   ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

تجدید آگهـی مزایـده )نوبت اول(  
شماره فراخوان آگهی 5000094188000001

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر ســمیرم در نظر دارد  مرکز مکانیزه معاینه 
فنی خودرو را به شرکت واجد الشــرایط صالحیت دار  واگذار  نماید. لذا از کلیه  متقاضیان دعوت به عمل می آید  
 جهت  دریافت اطالعات و اخذ اســناد مزایــده از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/11/5 به ســامانه ســتاد ایران

 https://www.setadiran.ir   مراجعه  فرمایید .
مهلت ارسال مدارک  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/16 بارگذاری در سامانه ستاد ایران 

بازگشایی پاکت ها 1400/11/18
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.  هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

محمد امین علیخانی - شهردار سمیرم 12
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با تحقق 90 درصدی برنامه های تدوین شده 
GIS در سال ۱400 از 45 نفر از کارشناسان 
GIS آبفای استان اصفهان تقدیر شد. معاون 
منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با بیان این که دسترسی به 
اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای 
استان اصفهان در سامانه نجما امکان پذیرشده 
اســت تصریح کرد: هم اکنون ۱00 درصد 
اطالعات مکانی و توصیفی چاه ها، ۱00 درصد 
مخازن آب، 95 درصد ایستگاه های گندزدایی 
و ایستگاه های پمپاژ آب، بیش از 90 درصد 
فشار شکن ها و شیرهای آتش نشانی، بیش 
از 90 درصد کنتورهای حجمی و نزدیک به 
۸0 درصد دستگاه های دبی سنج در سامانه 

نجما وجود دارد.
مجتبی قبادیان با اشــاره به پیاده ســازی 
ســناریوی تدوین شــده اطالعات مکانی و 
توصیفی تاسیسات در سامانه نجما در سال 
جاری گفت: عملیات به روز رسانی اطالعات 

مکانی محدوده شــهرها، تکمیل اطالعات 
مکانی و توصیفی تاسیسات از جمله چاه ها، 
مخازن، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه های 
آب و فاضالب و شــیرخانه ها در شــهرها و 
روستاها در سامانه نجما پایان یافته است و به 
روز رسانی اطالعات مکانی مربوط به شیرهای 
آتش نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای 
فشار شکن شهری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان این که در سال جاری ثبت محدوده 
مکانی روستاها نیز در سامانه نجما انجام شد 
افزود: امسال اطالعات مکانی شیرهای آتش 
نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای فشار 
شکن روستایی و همچنین اطالعات حوادث 

آب روستایی در سامانه نجما ثبت شد.
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به فعالیت های دیگر 
این بخش که در حال انجام است پرداخت و 
اظهارداشت: ثبت اطالعات مشترکین جدید 
ازتاریخ ۱5 آذر ماه ۱400 در سامانه نجما و 

به روز رسانی GIS شــبکه آب و فاضالب و 
مشترکین در مناطقی که GIS آن قباًل انجام 

شده است نیز در حال اجراست.
وی به برنامه های پیش رو در ســامانه نجما 
اشــاره کرد و گفت: تکمیل GIS شــبکه 
 GIS آب و فاضالب شهری استان، تکمیل
مشترکین شهری تا ســال ۱40۱ و تکمیل 
GIS شبکه آب ۳00 روستا تا سال ۱402 از 

مهم ترین برنامه ها دراین بخش است.
الزم بــه یادآوری اســت: پــس از تقدیر از 
کارشناســان این بخش، کارگاه آموزشــی 
 ،GIS شیوه تحقیق و مقاله نویسی با نگاه به
کاربرد یادگیری ماشین در arcgis و شبکه 
آب، فن بیان و مذاکره، آمــوزش کاربردی 
ورود اطالعات GIS به نرم افــزار GIS با 
 Excel و Word استفاده از نرم افزارهای
و نحوه اجرای GIS روســتایی و بررســی 
عملکرد مناطق نیز برای شرکت کنندگان 

برگزار شد.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد؛

تحقق 90 درصدی سناریوی ثبت اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای اصفهان در سامانه نجما



ادامه از صفحه یک:
...  به طور مثــال معافیت مالیاتی 
قند و شکر حذف شد وهمچنین، 
در این قانون، عرضه کنندگان کاال 
و خدمات طــال، جواهر و پالتین 
بایــد فقط برای اجرت ســاخت، 
حق العمــل و ســود فروشــنده 
کاالهای موضوع این بند، ۹ درصد 
مالیات برارزش افزوده از مشتریان 
بگیرند. این در حالی است که پیش 
از این، ۹ درصــد مالیات برارزش 
افزوده از کل فاکتــور خرید طال 
دریافت می شــد. شــرکت های 
هواپیمایی نیز ملــزم به پرداخت 
۹ درصد مالیات شــدند. هرچند 
قرار است با این وجود قیمت بلیط 
های هواپیما تغییــری نکند اما 
تجربه ثابت کرده اســت که تمام 
بار و مسئولیت افزایش مالیات بر 
دوش مصرف کننده خواهد بود. 
باید دید در روزهــای آینده این 
افزایش مالیات بر قیمت ها تا چه 

میزان تأثیر گذار است.
البته تمامی قوانین جدید بر پایه 
افزایش مالیات بنا نشــده است و 
مالیات بــر ارزش افــزوده اقالم 
مصرفی خانوار چون بیمه های عمر، 
زندگی، درمان و...، خدمات ورزشی 
با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح، 
آب برای مصارف کشاورزی، بیمه 
محصوالت کشاورزی، هتل های 
سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها 
به معافیت ها افزوده شده و برنج، 
لبنیات، ماســت،   روغــن و... در 
صورت تولید داخــل از پرداخت 

مالیات معاف هستند.
در این بین سؤال پیش می اید که 
چرا دولت سعی بیشتری بر گرفتن 
مالیات از افراد غنی نمی کند هم 
اکنون بیش از یک سال است که 
اصالحیه قانون مالیات برخانه های 
خالی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده اســت. براساس 
قانون مالیات های مستقیم وزارت 
راه و شهرســازی باید تا پایان آذر 
ماه سال جاری اطالعات خانه های 
خالی را به ســازمان امور مالیاتی 
جهت آغاز فرآیند مالیات ستانی 
اعالم می کرد اما ایــن فرآیند به 
دلیل مشــکالتی که بین وزارت 
راه و سازمان امور مالیاتی به دلیل 
شیوه انتقال اطالعات و همچنین 
معیارهــای مورد نیــاز اطالعات 
به وجود آمده، بــا اختالل مواجه 
شده اســت.گفتنی است، وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرده بود که 
اطالعات بیش از یک میلیون خانه 
خالی را به ســازمان امور مالیاتی 
تحویل داده اما سازمان امور مالیاتی 
این مسئله را رد کرده است. در حال 
حاضر اطالعات قابل بهره برداری 
برای کمتر از 10 هزار واحد کامل 
است. در نتیجه ســایر اطالعات 
ناقص بوده و امکان استفاده از آنها 

را در فرایند محاسبات نیست.
طبق برآوردهــای صورت گرفته 
ســهم مالیات از تولیــد ناخالص 
داخلی سوئد ۴۳ درصد، اتریش ۴۳ 
درصد، ایتالیا ۶/ ۴۲ درصد، فنالند 
۳/ ۴۲ درصد، یونــان ۴۲ درصد 
و آلمان بیــش از ۴1 درصد بوده 
است. در گزارش جدید همچنین 
این شاخص در منطقه اقتصادی 
یــورو ۶/ ۴1 و در اتحادیه اروپا با 
حضور ۲۸ کشــور، ۲/ ۴0 درصد 
ارزیابی شده است. و این کشورها 
توانســته اند در سالهای اخیر رفاه 
مردم خود را افزایش چشم گیری 
دهند. برای افزایش رفاه در کشور 
ما نیز باید مالیات ستانی درست و 

به جا انجام شود.

حمید رضا امینیان
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

دستگاه های مسوول 
از جمله صدا و سیما و 
رسانه ها باید فرهنگ 

سازی الزم در مورد 
خرید نان سرد 

بهداشتی و با کیفیت 
از فروشگاه ها را انجام 
دهند و شهروندان هم 
از خرید نان های بدون 

شناسه و غیر معتبر 
پرهیز کنند.

 

امیررضــا نقش در جلســه کارگروه 
آرد و نان استان در محل استانداری 
اصفهان، افزود: باید این ۲ ماه پایانی 
سال را بگذرانیم و کارشناسی الزم در 
این خصوص انجام شود اما بطور قطع 
ابتدای ســال آینده باید در خصوص 
افزایش قیمت نان چاره ای اندیشیده 

شود.
وی ادامــه داد: حقــوق کارگــران 
نانوایی ها هم از ســال آینده افزایش 

پیدا می کند.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه کارگــروه آرد و نــان در همه 
شهرستان ها تشکیل می شود اظهار 
داشــت: باید رصد و نظارت دقیقی 
روی این کارگروه های شهرســتانی 
انجام شود و نسبت به برگزاری منظم 
جلسات و صورت جلســه های آنها 

داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکه اجرایی شــدن 
مصوبات کارگروه ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، اضافه کرد: رصد به 
موقع و ارائه گزارش های الزم، از بروز 
نارضایتی ها در این زمینه جلوگیری 

می کند.

نقش خاطرنشــان کرد: فرمانداران 
بعنوان نماینده تام االختیار کارگروه 
آرد و نان در شهرســتان ها محسوب 

می شوند.
وی گفت: دور ریز نــان در اصفهان 
نسبت به سایر استان ها کمتر است به 
همین خاطر سرانه آرد و نان هم در 

این استان کمتر است.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه باید از تولید و بسته بندی نان 
در کارگاه هــای غیر مجاز جلوگیری 
شود افزود: مسووالن و بازرسان باید 
از تولید و عرضه نــان در کارگاه های 
غیر مجاز جلوگیری کنند. وی ادامه 
داد: برای جلوگیری از عرضه نان بی 
کیفیت و غیر بهداشــتی الزم است 

تا کارگاه هــای غیر مجــاز فعال در 
این زمینه پلمب شوند. نقش اظهار 
داشت: دستگاه های مسوول از جمله 
صدا و سیما و رسانه ها باید فرهنگ 
ســازی الزم در مورد خرید نان سرد 
بهداشتی و با کیفیت از فروشگاه ها را 
انجام دهند و شهروندان هم از خرید 
نان های بدون شناســه و غیر معتبر 
پرهیز کنند. وی بیان کــرد: صدا و 
سیما باید با تهیه گزارش های میدانی 
در خصوص کارگاه هــای غیر مجاز 
تهیه نان، نسبت به آگاه سازی بیشتر 

مردم در این زمینه اقدام کند.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
نان با کیفیــت و بهداشــتی از نظر 
قیمت تفاوت چندانی با نان های که 

در کارگاه های غیر بهداشــتی تهیه 
شــده ندارند و تنها از طریق فرهنگ 
ســازی می توان مردم را نســبت به 
خریــد مــواد غذایــی از جمله نان 
شناسنامه دار ترغیب کرد. کارگروه 
آرد و نان اســتان با حضــور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و 
دیگر اعضای اتحادیه آرد و نان استان 
در محل استانداری اصفهان اصفهان 
برگزار شــد. پنج هزار واحد نانوایی 
در اســتان اصفهان فعالیــت دارند. 
استاندارد وجود نانوایی، فعالیت یک 
نانوایی به ازای هر یکهزار و ۵00 نفر 
است اما این میزان در استان اصفهان 
بیش از این اســتاندارد یعنی وجود 
یک نانوایی به ازای هر یکهزار نفر در 

استان می باشد.

معاون استاندار اصفهان خواستار شد:

لزوم بررسی افزایش قیمت نان در کمیته کارشناسی
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: هر گونه افزایش قیمت نان باید در کمیته 
کارشناسی بررسی تا مانع بروز نگرانی و تنش در جامعه 

شود. 

ISFAHAN
NEWS

02
پنج شنبه 7 بهمن 1400  | شمـاره 981

در شــــــهر 

آنچه باید در اقتصاد اصالح شود

 بارافزایش مالیات
 بر دوش مردم عادی؛

خصوصیات آدم های شاد را بدانید و به کار ببندید؛

10 گام برای شادی
پریسا جمدی:   همه می خواهند شاد باشند اما چه تعداد از آدم ها می توانند 
مدعی شوند که واقعاً شاد هستند؟ اگر خودتان جزو آدم های شاد نباشید، احتماالً 
یک فرد شاد را در اطراف خود می شناسید. به این فکر کنید که چقدر این آدم های 
شاد را ستایش می کنید و چرا. با دقت به رفتار و افکار آنها توجه کنید تا دریابید که 
شما هم به طرز شگفت آوری قادر خواهید بود جایی برای رشد عادت های جدید پیدا 
کنید. حال می خواهیم ببینیم آدم های شاد چه خصوصیات رفتاری متمایزی دارند.

    1 - آن ها آدم های خوبی هستند
ممکن اســت این صفت کمی کلی به نظر بیاید، اما آدم های شاد معموالً خوب و 
مهربان هستند. آن ها در هر جمعی که قرار بگیرند محبوب اند و همه دوست دارند 
با آنها وقت بگذرانند. آن ها متواضع، صمیمی، بامالحظه و یاری رسان اند. حسود 
نیستند و وقت شان را با غرزدن و شــایعه پراکنی تلف نمی کنند. به نظر می رسد 
صبرشان بی پایان اســت و به راحتی وقت و توجه شــان را در اختیار دیگران قرار 

می دهند.

    2 - آن ها صادق هستند
خشنودی واقعی هرگز نمی تواند با دروغ همراه باشد. کسانی که به خودشان دروغ 
می گویند اغلب به دیگران نیز دروغ می گویند و در نتیجه از روابط ناسالم در عذاب 

خواهند بود.

    3 - آن ها روحیهٔ همکاری دارند
آدم های شــاد نه تنها به تسلط داشــتن بر دیگران اهمیــت نمی دهند، بلکه به 
قرارگرفتن در مقام های باال هم تمایلی ندارند. پیروزی برای آنها بدون داشتن گروه 
و هم گروه هایی برای تقسیم این سرافرازی، بی معنی است. اینکه چرا افرادی که در 
مسابقه ای برنده می شوند اغلب دربارهٔ کسانی که برای رسیدن به این موفقیت به 
آنها کمک کرده اند در سخنرانی شان صحبت می کنند، علت خاصی دارد و آن این 
است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی چنین مسیری را طی کند و تصور اینکه تمام 

امتیازها را تنها یک نفر به دست آورده برای آنها ناخوشایند است.

    4 - آن ها لبخند زیبایی دارند
تفاوت چشــمگیری میان لبخندزدن در برابر دوربین عکاســی و لبخندزدن از 
روی شادی وجود دارد. همه می توانند دندان هایشان را نشان بدهند اما آدم های 
شــاد با تمام وجود و با تمام انرژی شــان لبخند می زنند. خندهٔ واقعی هیچ وقت 
نمی تواند مصنوعی باشد. وقتی در معرض تابش شادی های زندگی باشید، قطعاً 

تحسین کننده هایی را نیز به خود جذب می کنید.

    5 - آن ها احساسات و افکار متعادلی دارند
آدم های شاد کوچک ترین اتفاقات خوشایند زندگی را جشن می گیرند. این رفتار 
منابع شادی بخش را در دسترس آنها قرار می دهد که خیلی از مردم آن را نادیده 
می گیرند. در عین حال آنها به بسیاری از موارد جزئی که برای خیلی ها آزاردهنده 
است اهمیت نمی دهند. آن ها می دانند چه چیز ارزش لذت بردن دارد و از چه مسائلی 

باید چشم پوشی کرد.

    6 - آن ها با آدم های شاد دیگر در ارتباط هستند
آدم های شاد معموالً تنها نیستند. آن ها یا به صورت آگاهانه به دنبال یافتن دوستان 
و افرادی با عادت های مشــابه خودشان هســتند یا قدرت تاثیرگذاری مثبت بر 
روی دیگران را دارند. خوشحالی و نشاط مســری است. اغلب مردم در گروه های 
مختلف تمایل دارند یکدیگر را بررسی کنند و متعاقباً از جذاب ترین رفتارهایی که 

دوروبرشان پیدا می کنند سرمشق بگیرند.

    7 - آن ها در زمان حال زندگی می کنند
ارج نهادن به هر ثانیهٔ باارزشی که می گذرد، یک بخش اساسی احساس شادی است. 
اگر زندگی کردن در زمان حال این قدر آسان است چرا بسیاری از مردم وقت خود 
را صرف فکرکردن دربارهٔ گذشته و آینده می کنند؟ آدم های شاد از موقعیت خود 
راضی هستند. آن ها نسبت به آنچه در لحظه درحال روی دادن است کامالً آگاهند 

و احساس خشنودی می کنند.

    8 - آن ها شنونده های خوبی هستند
معاشرت چیزی فراتر از غرولندکردن است و جای تعجب ندارد که چرا هیچ کس 
به حرف های آدم های غرغرو گوش نمی کند. در یک فضای خالی نمی توان انتظار 

وجود یک هارمونی مناسب داشت.

    9 - آن ها کم توقع هستند
واضح است که اگر توقع شما پایین باشد، به کمترین امکانات راضی خواهید بود. این 
ذهنیت رویکرد پایدارتر و غیرمادی تری را نسبت به زندگی شکل می دهد. کسانی که 
از اطرافیان شان توقع دارند همیشه در خدمت آنها باشند و دستورات شان را اطاعت 
کنند، نارضایتی بیشتری هم نسیب شان می شود. شادی واقعی از درون سرچشمه 
می گیرد، نه از اعمال و رفتاری که خارج از ذهن رخ می دهد. آدم های شــاد به این 
موضوع آگاهند و بیشتر از اینکه از منابع خارجی توقع داشته باشند، از خودشان توقع 

دارند. پذیرش موقعیت ها و افراد برای آنها رفتار سالم تری به شمار می آید.

    10 - آن ها قضاوت نمی کنند
هیچ کس دوست ندارد قضاوت شود چراکه اکثر قضاوت ها با اطالعات ناقص و اشتباه 
صورت می گیرد. آدم های شاد طبق تجربهٔ خودشان می دانند که زندگی یک پروسهٔ 
بی انتها برای یادگیری است و هر موقعیتی می تواند باعث ایجاد تغییراتی در همٔه 
ما شود. با این تفکر، نگه داشتن فکرهای بیهوده و حسادت ورزیدن به دیگران کاری 

بی معنی به حساب می آید.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

چهار هزار هنرمند 
اصفهانی عضو صندوق 

هنر شده اند

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان 
گفت: چهار هزار نفــر از اهالی فرهنگ و هنر 
این اســتان عضو صندوق اعتباری فرهنگ 
و هنر شــده اند.، حجت االســالم رمضانعلی 
معتمدی در دیدار با هنرمندان و فرهیختگان 
فرهنگ و هنر اصفهان در محل تاالر شهروند 
این شهر افزود: اســتان اصفهان رتبه اول را 
در عضویت اهالی فرهنگ و هنر در صندوق 
اعتباری دارد که ۲ هزار و ۹۳۶ نفر آنان هنر 

کارت خود را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به ظرفیت فعال در حوزه فرهنگ 
و هنر بیان کرد: ۶0 نفــر از اعضای صندوق 

هنر، از هنرمندان درجه یک هستند که افراد 
زیادی نیز تحت آموزش خود دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با 
اشــاره به خدمات بیمه ای صندوق اعتباری 
هنر گفت: ۲ هزار و ۳00 نفر بیمه شده اند که 
هزار و ۲00 نفر آن ها از خدمات بیمه تکمیلی 

بهره می برند.
وی ادامه داد: حمایت های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از اهالی فرهنگ و هنر وابسته 
به عضویــت در این صندوق اعتباری اســت 
و تاکنون نیــز در مقاطع مختلــف زمانی از 

حمایت های مالی برخوردار شده اند.

حجــت االســالم معتمدی بــا اشــاره به 
ظرفیت هنــری و فرهنگی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: حمایــت از تولیدات این 
مراکز و کمــک به اقتصاد فرهنــگ و هنر با 
حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انجام می گیرد.
 نشســت اهالی فرهنــگ و هنــر اصفهان 
برای بحث و گفت وگو پیرامــون ظرفیت ها 
و چالش هــای این حوزه با حضور اســتاندار 
اصفهان در تاالر شهروند این شهر برگزار شد. 
هنرمندان این خطه مشکالت و نیازهای خود 

در دوران کرونا و پیش از آن را بیان کردند.

دانستنی ها

امام جمعه اصفهان:

تبلیغ اسالم باید در جهت تبیین احکام دین باشد
معاون استاندار اصفهان درباره ایجاد نشاط اجتماعی دهه فجر:

سبب کاهش عوارض دوران کرونا می شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: تبلیغ اسالم نباید فقط معطوف به 
نمادهای ظاهری باشد بلکه الزم است بر اساس تبیین احکام دین و به صورت عملی انجام 
شود. آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد در مراسم معارفه مدیرکل تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان که در مدرسه شهید چمران اصفهان برگزار شد، با اشاره به مسئله تبلیغ 
اظهارداشت: تبلیغ اسالم فقط شعر یا مطلبی در قالب نمادهای ظاهری نیست بلکه همه 

مبلغان باید احکام دین خدا را برای مردم بطور عملی تبیین و تفهیم کنند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دشــمن با تبلیغ های سوء خود قصد فریب مردم را 
دارد، اظهار داشــت: عالمان دینی با توجه به زمان و دوره خود باید آموزش ببیند، یاد 

بگیرند و یاد دهند و تبلیغ را با فهم به مستمع تبیین کنند تا اثر کند.
وی با تاکید بر اینکه کار مبلغ دین بسیار ســخت است، گفت: هر چه علم، فهم و دانش 
انسان بیشتر شود کار مبلغ هم بهتر می شود مانند رسالتی که پیامبران ما بویژه حضرت 

محمد )ص( داشتند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد به بیانات رهبر انقالب درباره اصفهان اشــاره و خاطرنشان کرد: 
ایشان فرمودند که اصفهانی ها از خود کم می گذارند اما از اسالم و تالش برای دین کم 

نمی گذارند.
حجت االسالم و المسلمین محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسالمی کشور نیز در این 
مراسم با تاکید بر اینکه کار مبلغان بر اساس برنامه راهبردی اسالم و تبیین است، گفت: 
از مدیر کل جدید تبلیغات اسالمی اصفهان انتظار داریم با توجه به جایگاه این استان در 

زمینه تبلیغات در مسیر توان افزایی گام بردارد.
مدیر کل سابق تبلیغات اسالمی استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های ۶ ساله 
خود به برخی از برنامه ها از جمله بنیاد هدایت، تبلیغ اصیل و توان افزایی امامان محله 
اشاره کرد و گفت: عرصه گسترده ای به سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان عنصر انقالب 

والیی سپرده شده است.
حجت االسالم و المســلمین رحمت اهلل اروجی افزود: اصفهان از نظر اعتباری و سخت 
افزاری نسبت به سایر استان ها در مضیقه است که انتظار می رود تحوالت خوبی در عرصه 

نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شود.
حجت االسالم و المسلمین مهدی فوقی مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان نیز با 
تاکید بر ضرورت تکمیل کارهای ناتمام، اظهار داشت: مردم از سازمان تبلیغات اسالمی 

و هویت روحانیت انتظار خدمت دارند و ما باید بطور جهادی خدمت کنیم.
در این مراسم که عنوان " آیین سنگر ِسپاری " برای آن انتخاب شده بود، حجت االسالم 
و المسلمین مهدی فوقی بعنوان مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان معرفی و از 
زحمات حجت االسالم و المسلمین رحمت اهلل اروجی تقدیر شــد و از خانواده شهید 

مدافع حرم مسلم خیزاب تقدیر به

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: با توجه به عوارض کرونا بر روح و روان مردم 
و آسیب های که بر مسائل فرهنگی جامعه وارد شده الزم است که با ایجاد نشاط اجتماعی 
بویژه در ایام اهلل دهه فجر باعث کاهش این دست از آسیب ها شویم. محمدرضا جانثاری در 
ستاد استانی کرونا اظهار داشت: اگر چه باید تدابیر الزم برای کنترل کرونا در نظر گرفته شود 
و مردم را نسبت به سویه جدید کرونا حساس ساخت اما نباید با کروناهراسی جامعه را دچار 

چالش جدیدی کرد.
وی بیان داشت: در ۲ سال شیوع کرونا جامعه از منابع معنوی محروم شد بطوری که عالوه بر 
بستن درب مساجد و حرم مطهر امام رضا )ع( و عدم برگزاری عزاداری ها شاهد پخش نشدن 
صدای اذان در فضای جامعه شدیم که بعلت زیاده روی های صورت گرفته روح معنویت در 

جامعه سست شد.
 معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان به ولنگاری های فضای مجازی و آسیب دیدن 
کودکان و جوانان در این فضا اشاره کرد و گفت: بدنبال آنالین شدن مدارس و قرار گرفتن 
موبایل در دست دانش آموزان از دوران دبستان شاهد نوعی ولنگاری های در جامعه و پایین 
آمدن سطح علمی در سیستم آموزشی و جامعه شدیم بطوری که معلمان و محصالن به این 
وضعیت عادت کرده اند و همین مساله باعث اعتراض دانش آموزان، دانشجویان و حتی معلمان 

هنگام طرح بازگشایی مدارس شده است.
 وی با تاکید بر برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن انقالب اسالمی گفت: اگر چه شاهد 
تغییر رنگ از منظر شیوع کرونا در برخی شهرستان ها مثل نطنز و کاشان هستیم اما باید 
فرمانداران از هر ابزاری برای کنترل کرونا بهره ببرند تا مشکلی در برگزاری راهپیمایی ۲۲ 

بهمن نداشته باشیم.
جانثاری همچنین در ارتباط با ارائه گزارش رتبه یک و دو آموزش و پرورش و شــهرداری 
از جهت باالترین نرخ عدم واکسیناسیون پرســنل تحت پوشش خود، گفت: الزم است که 
تدابیر الزم در این حوزه از سوی ادارات مربوطه دیده شود هرچند عدم استقبال معلمان از 

واکسیناسیون بخاطر تعطیل بودن مدارس است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان ادامه داد: بمنظور رفع مشکالت مراکز تجمیعی در 
شهرستان ها دست نیاز به سوی بسیج دراز می کنیم و همچنین فرمانداری ها و علوم پزشکی 

نیز با قوت بیشتری همچون گذشته در راستای کنترل شیوع کرونا در استان گام بردارند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: در حوزه تأمین اکسیژن برای بیمارستان ها 
اقدامات موثری را از سوی مدیریت بحران استانداری شاهدیم و الزم است که علوم پزشکی 
اصفهان هر هفته گزارشی از وضعیت واکسیناســیون و روند کروناعالوه بر اینکه به وزارت 

بهداشت اعالم می کند، نیز به استانداری ارسال شود.
براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶۴ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 

اصفهان بستری هستند که که ۴۷ تن آنان در بخش مراقبت های ویژه بسر می برند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: کانون آلوده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان شناسایی و گزارش نشده است 
اما کوچکترین بی توجهی در مرغداری ها می تواند به شیوع این بیماری منجر شود. شهرام موحدی افزود: ویروس آنفلوآنزای حاد بین پرندگان آزاد مانند 

کبوتر و گنجشک وجود دارد و کوچکترین بی توجهی در مرغداری ها و محیط غذایی آنها موجب انتقال بیماری و شیوع آن در یک منطقه خواهد شد.
وی با تاکید بر جلوگیری از ورود پرندگان وحشــی به محل نگهداری هر نوع طیور، اظهار داشت: انجام مراقبت در مرغداری های صنعتی و سنتی مانند 
تاکید بر سربسته بودن آبگیرها و سدها برای جلوگیری از انتقال بیماری هنگام آب خوردن پرندگان آزاد، ضدعفونی کردن محوطه و اطراف مرغداری، 

ضد عفونی کردن لوازم و تجهیزات و جلوگیری از ورود پرندگان محیط زیست به داخل واحدهای مرغداری برای پیشگیری از این بیماری الزم است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در سه سال گذشته حدود ۳۲ میلیون ُدز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد طیور برای کنترل بیماری استفاده که با 
کنترل بهداشتی خوراک طیور مانع از رشد بیماری در مرغداری ها شده است. وی با اشاره به امنیت غذایی که با همکاری دامداران و پرورش دهندگان 
مرغ تأمین شده است، تصریح کرد: کمبود واکسن آنفلوآنزا برای دام و طیور استان اصفهان نداریم و واکسیناسیون به موقع انجام می شود. موحدی با اشاره 
به اینکه کمبود نهاده های دامی به انتقال بیماری بین انواع دام منجر می شود، خاطرنشان کرد: برخی از سرمایه گذاران بخش تولیدات فراورده های خام 
دام و طیور در زمان نبود نهاده ها برای جابه جایی مواد غذایی از دیگر مراکز نگهداری دام و طیور اقدام می کنند که موجب گسترش بیماری می شود. وی 
با بیان اینکه جابه جایی نهاده ها از محل های آلوده موجب انتقال ویروس و گسترش آن در هر منطقه می شود، افزود: چالش کمبود نهاده های دامی فقط 

متوجه وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه دیگر نهادها مانند بانک مرکزی در تأمین ارز برای خرید خوراک دام و طیور نقش دارند.

 مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

کانون آلوده آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان شناسایی 
نشده است



رئیس دادگستری شهرستان 
گلپایگان مطرح کرد:

انتقاد رئیس دادگستری از 
کیفیت آب شرب

 معاون پرورشی و تربیت بدنی
مدیریت آموزش و پرورش کاشان:

آغاز طرح آهن یاری و مکمل 
ویتامین D در کاشان

برخی از زنان روسـتای امیران در بخش زواره از توابع شهرسـتان 
اردسـتان بـرای گـذران زندگـی خـود بـه قالیبافـی می پردازنـد، 
مناسـب  فـروش  افزایـش هزینه هـا و عـدم  آنهـا  بـه گفتـه  امـا 
محصوالت تولیدی سـبب نارضایتی آن ها شـده اسـت. به سـراغ 
یکـی از بافنـدگان روسـتا می رویـم و بـا او گفت وگـو می کنیم. 
خانم عربشـاهی حدوداً ۵۰ سـال سـن دارد و از بافندگان باتجربه 
و ماهـر کارگاه قالیبافـی در روسـتای امیران اسـت. وی با اشـاره 
بـه دشـوار بـودن شـغل قالیبافـی و دسـتمزد پاییـن آن بـه ایسـنا 
گفـت: هـر روز صبـح تـا شـب در حـال قالیبافی هسـتیم. بـا این 
حـال تنهـا می توانیـم بعـد از هفت یا هشـت ماه یک قالی سـه در 
چهـار تحویـل بدهیـم که دسـتمزد آن بـرای هر نفر بسـیار ناچیز 
اسـت. عربشـاهی بزرگ ترین مشـکل خـود را در زمینـه قالیبافی 

دسـتمزد پاییـن آن دانسـت و افـزود: کار سـنگین و اصلـی را مـا 
انجـام می دهیـم، ولـی پول فـروش فرش بـه جیب افـراد دیگری 
مـی رود و بـه طـور کلـی حمایتـی از بافنـدگان نمی شـود. ایـن 
بافنـده در پاسـخ بـه این سـؤال کـه آیـا قالیبافی صرفـه اقتصادی 
دارد یـا خیـر؟ اظهـار کـرد: بافنـدگان ایـن روسـتا دارای یـک 
کارفرمای مشـخص هسـتند. اگر می توانسـتیم خودمان مسـتقیماً 
بفروشـیم درآمـدش خـوب بود، ولـی حاال آن مقـدار که تالش 

می کنیـم دسـتمزد نمی گیریـم.
همچنین سـیدجواد نیـازی، دهیار روسـتای امیران به ایسـنا گفت: 
در روسـتای امیـران حـدود ۲۰ بافنـده قالـی در ۳ کارگاه و چنـد 
منـزل فعالیـت می کننـد. وی با بیان اینکه قالیبافی در این روسـتا از 
سـال های دور بـه یادگار مانده اسـت، اظهار کـرد: تعداد بافندگان 

قالـی در ایـن روسـتا به دلیل درآمد پایین بسـیار کم شـده و کمتر 
کسـی دیگـر به این حرفه مشـغول می شـود.

نیـازی، افزایـش هزینه هـای مـواد اولیـه و نبـود خریدار قالـی را از 
دالیل اسـتقبال نکردن قالیبافان دانسـت و افزود: عدم بازار فروش 
قالـی دسـتباف و وجـود واسـطه ها باعـث شـده قالیبافان دسـتمزد 
واقعـی خـود را نگیرنـد و ایـن موضوع باعث دلسـردی ایـن افراد 
شـده اسـت. دهیـار امیـران با بیـان اینکه بیشـتر زنـان قالیبـاف این 
روسـتا بیمـه نیسـتند، گفـت: شـغل اصلـی زنـان روسـتای امیـران 
کشـاورزی و دامپـروری اسـت و تعـداد کمـی از خانم هـا به دلیل 
درآمـد پاییـن در حرفـه قالیبافـی باقـی ماندنـد. مطمئناً اگـر از این 
افـراد حمایت هـای الزم شـود بار دیگر شـاهد رونق ایـن حرفه در 

روسـتا خواهیـم بود.

افزایش هزینه ها و عدم فروش مناسب محصوالت تولیدی گریبانگیر قالیبافان:

اختصاص 10 هزار میلیارد تومان برای مدارس نیمه تمام کشور

نامهحاجیدلیگانیبهرئیسجمهور؛

مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری متوقف شود
اســالمی،  میمــه در مجلــس شــورای  و  برخــوار، شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
ــروگاه  ــازوت در نی ــرف م ــف مص ــتار توق ــور خواس ــه رئیس جمه ــه ای ب ــی نام ط
ایــن زیســت محیطی  و  آالیندگــی  تبعــات  بــه  توجــه  بــا  منتظــری   شــهید 

اقدام شد.
در پــی صــدور مجــوز مصــرف مــازوت در نیــروگاه شــهید منتظــری شاهین شــهر، 
حســینعلی حاجی دلیگانــی نماینــده مــردم شاهین شــهر و میمــه در مجلــس شــورای 
اســالمی، طــی نامــه ای بــه رئیس جمهــور، ضمــن تأکیــد بــر غیرقانونــی دانســتن ایــن 
ــور و  ــتان های مذک ــر شهرس ــت محیطی آن را ب ــی و زیس ــات آالیندگ ــدام، تبع اق
ــده  ــه آم ــن نام ــان گوشــزد کــرد. در ای ــتان اصفه ــه خصــوص شهرس همجــوار و ب
ــه  ــورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ و نام ــماره ۱۱۸۹۷۶۲ م ــه ش ــی نام ــه ط ــه ک ــت: همانگون اس
ــروگاه  ــت نی ــید، فعالی ــتحضار رس ــه اس ــورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ ب ــماره ۱۱۹۹۰۲۳ م ش

ــع  ــاعت واق ــگاوات در س ــد ۱۸۰۰ م ــت تولی ــا ظرفی ــری ب ــد منتظ ــی محم حرارت
ــتان و  ــن شهرس ــده ای ــع آالین ــن مناب ــه از مهمتری ــهر و میم ــتان شــاهین ش در شهرس
ــا پیگیری هــای مســتمر چندســاله  ــل ب ــن دلی ــه همی ــوده و ب شــهرهای پیرامــون آن ب
بــا دســتور مقامــات محتــرم قضایــی اســتان در ســال ۹۳ مســیر مصــرف مــازوت در 

ــروگاه یادشــده مســدود شــد. نی
ــوع  ــاری موض ــال ج ــه دوم س ــت: در نیم ــده اس ــان ش ــه خاطرنش ــن نام ــه ای در ادام
مصــرف مجــدد مــازوت در نیروگاه هــای حرارتــی مطــرح و علیرغــم پیگیری هــای 
مســتمر و ارائــه گزارش هــای کارشناســی از ســوی دســتگاه ها و ســازمان های 
تخصصــی در ایــن حــوزه مبنــی بــر شــرایط خــاص شاهین شــهر و میمــه و برخــوار 
ــاط  ــایر نق ــه س ــبت ب ــون آن، نس ــکونت گاهی پیرام ــز س ــایر مراک ــان و س و اصفه
ــروگاه  ــوز در نی ــعل های مازوت س ــپ مش ــال از پلم ــت ۷ س ــد از گذش ــور، بع کش

و  زیســت محیطی  بحران هــای  و  مشــکالت  تشــدید  وجــود  بــا  و  شــده  یــاد 
ــب  ــم تصوی ــتان علیرغ ــتان و اس ــطح شهرس ــر در س ــال های اخی ــی س ــتی ط بهداش
پــاک( در  قانــون هــوای  )از جملــه  متعــدد  قوانیــن و آئین نامه هــای اجرایــی 
ــایی  ــوز بازگش ــتور، مج ــا دس ــاک ب ــوای پ ــا روز ه ــارن ب ــخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ مق تاری
ــداری  ــا پای ــان ب ــر همزم ــال حاض ــادر و در ح ــوز ص ــعل مازوت س ــش از ۳۰ مش بی
ــت  ــوا در وضعی ــی ه ــاخص کیف ــن ش ــرار گرفت ــوا و ق ــی ه ــدید آلودگ ــو و تش ج
ناســالم بــرای عمــوم مــردم، نیمــی از واحدهــای نیــروگاه شــهید منتظــری بــا مصــرف 
ــن  ــش از ۲۶۰ ت ــار بی ــبانه روز( و انتش ــر ش ــازوت )در ه ــر م ــون لیت ــش از ۴ میلی بی
ــر علــت شــده و شــرایط  ــد ب ــاک در هــر شــبانه روز، مزی ــواع آالینده هــای خطرن ان
ــه  ــف جامع ــطوح مختل ــی را در س ــرده و نارضایتی های ــاد ک ــری ایج نگران کننده ت
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شهرستان

از  خود  بازدید  در  اصفهان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دادگستری سمیرم، گفت: سازش ۷۷ درصدی در شورای حل 
اختالف شهرستان سمیرم نشان از فرهنگ صلح و سازش در این 

شهرستان است.
استان  دادگستری  رئیس کل  جعفری  اسداهلل  حجت االسالم 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در سمیرم اظهار داشت: 
در جریان بازدید سرزده از حوزه های قضایی شهرستان نحوه ارائه 
اوقات  و  نحوه  ارباب رجوع،  تکریم  مردم،  به  قضایی  خدمات 
رسیدگی قضایی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفت که 
کمبودها و نارسایی هایی که در حوزه قضایی وجود دارد دقیقاً 

توسط معاونین رصد می شود.
پیشی گرفتن شهرستان سمیرم، سطح  نکته برجسته  افزود:  وی 
زندگی  مردم،  دلیل گذشت  به  سازش  و  فرهنگ صلح  باالی 
مسالمت آمیز و اعتماد به بزرگان در این شهرستان است که باعث 
شده ۷۷ درصد از پرونده هایی که به شورای حل اختالف وارد 

می شود توسط اعضا منجر به سازش و مختومه شود.
جعفری با اشاره به کمبود نیرو در دستگاه قضایی شهرستان سمیرم 
تصریح کرد: در شهرستان سمیرم به دلیل کمبود نیروی قضایی 
به  حال حاضر  در  که  بوده  افزایشی  پرونده ها  تعداد  درگذشته 
دلیل تقویت قضات رسیدگی به پرونده ها سرعت گرفته است و 
امیدواریم با تخصیص نیروهای جدید که به استان داده می شود در 
بحث جذب و گزینش قضات بتوانیم شهرستان سمیرم را تقویت 
را کوتاه کنیم. رئیس کل دادگستری  اوقات رسیدگی  و  کنیم 
حل  شوراهای  در  پرونده ها  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استان 

اختالف با کار جهادی اصالح و صلح و سازش انجام می شود.

رئیــس دادگســتری شهرســتان گلپایــگان گفت: 
مشــکل پیــش آمــده برای آب شــرب شهرســتان 
را بایــد اداره مربوطــه رفــع کنــد تــا کیفیــت آب 
بــه حــد مطلــوب برســد و شــهروندان از آن 

راضــی باشــند.
نجفعلــی علیــان، امــروز )سه شــنبه، ۵ بهمن مــاه( 
در جلســه شــورای اداری شهرســتان گلپایــگان، 
اظهــار کــرد: شــرایط اقتصــادی مــردم را بــه 
خوبــی مــد نظــر قــرار دهیــد، چراکــه در آســتانه 
ایــام نــوروز قــرار داریــم. تمــام ادارات در توزیــع 
خدمــات خــود عدالــت را بــه کار ببندند، شــاهد 
نواقصــی در توزیــع خدمــات هســتیم. گلپایــگان 
ــوردار  ــداری برخ ــاورزی و دام ــت کش از ظرفی
دامــی  نهاده هــای  توزیــع  در  امــا  اســت، 
مشــکالتی وجــود دارد، بررســی آمــار دامــداران 
ــه نهاده هــا کار ســختی نیســت،  ــع عادالن و توزی
ــه  ــن زمین ــت در ای ــا دق ــه ب ــس ادارات مربوط پ

فعالیــت کننــد.
شــاهد  شهرســتان  ســطح  در  داد:  ادامــه  وی 
تصادفــات زیــادی هســتیم، بــه همیــن دلیــل 
نقــاط  اداره راه و شهرســازی  شــهرداری ها و 
را  الزم  اصالحــات  و  رفــع  را  خیــز  حادثــه 
جهــاد  همچنیــن  دهنــد.  انجــام  جاده هــا  در 
اراضــی  کاربــری  تغییــر  در  کشــاورزی 
کشــاورزی اهتمــام بیشــتری داشــته باشــد و 
اجــازه ســاخت و ســاز غیرمجــاز را ندهــد تــا بعد 
از ســاخت و ســاز نیــازی بــه ورود دادگســتری و 

تخریــب نباشــد.
دادگســتری  رئیــس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مشــکل  رفــع  شهرســتان گلپایــگان گفــت: 
پیــش آمــده در آب را بایــد اداره مربوطــه انجــام 
دهــد تــا کیفیــت آب بــه حــد مطلــوب برســد و 
شــهروندان از آن راضــی باشــند. با فنــاوری، آب 
شــور دریــا را شــیرین می کننــد پــس نمی تــوان 
انجــام  کاری  این بــاره  در  نمی شــود  گفــت 
نیــز حجت االســالم  ادامــه  داد. همچنیــن در 
گلپایــگان  امام جمعــه  کرامتــی،  محمدتقــی 
گفــت: در زمــان جنــگ مشــکالت مــرغ و تخم 
مــرغ، نهاده هــای دامــی، آب و... را مدیریــت 
ــت آب  ــث کیفی ــون بح ــس اکن ــم، پ می کردی
زیبنــده  حق آبــه  کامــل  تخصیــص  عــدم  و 
شهرســتان گلپایــگان نیســت و بایــد ایــن مــوارد 

ــرد. ــل ک ــی ح ــع و منطق را قاط

معـاون پرورشـی و تربیت بدنـی مدیریـت آمـوزش و پـرورش کاشـان از 
آغـاز اجـرای طرح آهـن یاری و مکمـل ویتامین D برای دانـش آموزان 

دوره هـای متوسـطه اول و دوم ایـن شهرسـتان خبر داد.
حسـین محمـودی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کـرد: آشـنایی و ترویج 
فرهنـگ پیشـگیری و مراقبت از خـود، مهم ترین اولویت تأمین سـالمت 
جامعه اسـت که با مشـارکت معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 

پیگیری می شـود.
وی افـزود: طـرح آهـن یـاری یکـی از برنامه هایـی اسـت کـه بـه منظـور 
حفـظ سـالمت دانش آمـوزان و پیشـگیری از کم خونی و فقـر آهن آنها 
پیگیـری می شـود و در ایـن راسـتا ۱۳۰ هـزار قـرص آهـن بـرای مصرف 
هفتگـی در مـدت چهار هفته در اختیار دانش آمـوزان دختر قرار گرفت.

محمـودی با اشـاره به نیمه حضوری بودن کالس های آموزشـی، تصریح 
کـرد: مکمـل ویتامیـن »D« نیـز با توزیـع ۱۵۰ هـزار قرص بـرای مصرف 
ماهانـه یـک قـرص بـرای دانـش آمـوزان دختـر و پسـر بـر اسـاس برنامه 

زمانبنـدی مناسـب بـا مشـارکت خانواده ها اجرا می شـود.
معـاون پرورشـی و تربیت بدنـی مدیریـت آمـوزش و پـرورش کاشـان، 
گفـت: طرح های سـالمت محور با هـدف افزایش آگاهـی دانش آموزان 
در قالـب تفاهم نامـه همـکاری بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی اجرا می شـود 
کـه مدارس پویا، سـنجش قـد و وزن، تغذیه سـالم، طرح نوجوان سـالم، 
یاریگـران زندگی و المپیادهای ورزشـی درون مدرسـه ای بخشـی از این 

برنامه ها هسـتند.
یافتـه،  توسـعه  کشـورهای  در  پـرورش  و  آمـوزش  کـرد:  تأکیـد  وی 
به عنـوان رکـن اصلـی توسـعه آگاهـی اجتماعـی مورد توجـه قـرار دارد 
و بـرای فرهنـگ سـبک زندگـی سـالم و ارتقـای سـواد سـالمت باید از 
دوران مدرسـه ترویـج کـرد. بـه گفته ایسـنا، آیین آغاز طـرح آهن یاری 
و مکمل ویتامین دی در دبیرسـتان حاج علی پیوندی کاشـان برگزار شـد 
و حـدود نیمـی از جمعیـت ۶۰ هـزار نفری دانـش آموزان این شهرسـتان 

را شـامل می شـود.

 توسط رئیس کل دادگستری استان اصفهان
انجام شد:

بازدید سرزده از حوزه قضایی 
شهرستان سمیرم

قسمتدوم
عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: گزارش جهاد کشاورزی نشان می دهد که اکنون ۷۰ 
درصد از قنات های استان نیازمند مرمت، بازسازی و الیروبی است که بازسازی هرکیلومتر از این شبکه، 

۶۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.
وی با بیان اینکه در سال های قبل، طرح های مربوط به کاریزها به سبب کمبود اعتبار، به رفع عیب، 
آزادسازی آب بندها و الیروبی محدود بوده است، افزود: دلسردی کشاورزان استان از الیروبی قنات ها 
به علت افت فشار آب در سفره های زیرزمینی، تغییر نگرش درباره استفاده از آب قنات ها و حفر چاه های 

عمیق و نیمه عمیق، به آنها خسارت زده است.
خاتون آبادی افزود: در سه سال اخیر، برای رفع مشکل کاهش آبدهی قنات ها در شهرستان های اصفهان، 
اردستان، کاشان، شهرضا، دهاقان، نایین و خوروبیابانک، اقدامات مؤثری انجام شده است که بخشی از 

آنها مربوط به احیای قنات های آسیب دیده از سیالب های سال های پیش است.
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در طرح های باز سازی ومرمت قنات ها، 
کاریزهایی در اولویت قرار می گیرد که در پایین دست آنها باغ وجود دارد تا بتوان برای آبیاری درختان 
از این منبع آب زیرزمینی استفاده کرد این در حالیست که نگاهی جامع و فراگیر به پدیده قنات نیاز است.

خاتون آبادی افزود: مالکان قنات ها برای بازسازی و مرمت آنها، تسهیالت بلندمدت با سود چهار درصد 
دریافت می کنند که بر اساس تفاهم نامه سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان بسیج سازندگی و بنیاد 

برکت، مقرر شده است که در موضوع بازسازی قنات ها، همکاری سه جانبه شکل بگیرد.
به گفته وی، شرکت فوالد مبارکه نیز امسال برای مرمت کاریزها در خوروبیابانک و مناطق کمتر 
توسعه یافته استان اصفهان به کمک جهاد کشاورزی آمده است ولی باید صنایعی که با حفر چاه و 
بهره برداری از سفره های آب زیر زمینی در کاهش آبدهی آنها سهم دارند، در بازسازی قنات ها فعاالنه 

سهیم شوند.
استاد دانشگاه افزود: جهاد کشاورزی که فقط هزینه الیروبی را تقبل می کند باید در انتخاب پیمانکارها 
دقت بیشتر به خرج دهد زیرا الیروبی قنات نیاز به پیمانکارآگاه و آشنا با این حرفه دارد، همچنین بخش 
ترویج جهاد کشاورزی الزم است دوره های آموزشی و ترویجی کوتاه مدت در زمینه سازه قنات، 

الیروبی، نگهداری و تربیت نیروی ماهر را برگزار کند.
خاتون آبادی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای ذینفع بعدی در حوزه قنات است، افزود: این سازمان 
باید با همراهی و همکاری جهاد کشاورزی دقت کافی و بیشتری در احیای حوضه های آبریز قنات ها 
داشته باشد و الزم است با برنامه جدی تالش خود را برای بستن چاه های غیر مجاز و مکانیزه کردن بهره 
برداری از چاه های دارای مجوز با نصب کنتور صرف کند همچنین کنترل مستمر در این زمینه را برای 

احیای قنات ها در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته وی، سازمان میراث فرهنگی نیز باید در برنامه جامع احیای قنات ها، هماهنگ با دیگر سازمان ها 

وارد عمل شود.
خاتون آبادی افزود: تمرکز و توجه این سازمان بیشتر بر جنبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری قنات ها 
است، بنابراین توصیه می شود ضمن توجه به جنبه های دیگر، در خصوص جلوه ظاهری و گردشگری 

قنات، برای جذب گردشگران، به بدنه سازی مظهر قنات ها اهتمام بیشتری شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: قنات هایی در استان اصفهان با ویژگیهای خاص وجود 
دارد که باید برای احیا، نگاهداری و حفاظت از آن ها بودجه ملی در نظر گرفته شود زیرا ارزش ملی و 

جهانی دارند و حتی باید از یونسکو منابع مالی برای مرمت آن ها جذب شود.
وی افزود: قنات منحصر به فرد ۲ طبقه »مون« در اردستان، »مزد آباد« میمه و »وزوان« تنها قنات هایی 
هستند که با برخورداری از سازه سد، آب در زمستان با استفاده از دریچه هایی از جنس کوزه برای 

استفاده در تابستان در سدهای زیر زمینی آنها ذخیره می شود.
این استاد دانشگاه افزود: پیشنهاد می کنم ذینفعان قنات ها، شورای حکمرانی و مدیریت قنوات تشکیل 
دهند و فرایند واحدی دراحیای، مرمت و حفاظت این سازه بی نظیر که یادگار دوران هخامنشی است 

بکار گیرند.
دانش و پدیده قنات از دوران هخامنشیان در ایران و تاجیکستان و افغانستان رونق داشته و به یمن و عمان 

تا اسپانیا و از آنجا به مکزیک برده شده و ابتکار ایرانی است.
حدود ۴۷ هزار رشته قنات در کل کشور وجود دارد که ۱۰ درصد آن در استان اصفهان است و پنج هزار 

و ۸۴ هکتار از مزارع و باغ های استان را آبیاری می کند.
بر اساس آمار موجود، بیشترین تعداد قنات در استان اصفهان با ۵۵۴ رشته در شهرستان کاشان و بیشترین 

طول شبکه کاریز با ۳۶۹ کیلومتر در شهرستان اردستان قرار دارد.
۴۷۳ رشته قنات در اردستان وجود دارد که طبق گزارش جهاد کشاورزی اردستان حدود ۱۲۰ رشته 

قنات بازسازی و مرمت شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

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

گفت و گو

گـزارش

شده  باعث  بادرود  آبخوان  از  بی رویه  برداشت  جغرافیا گفت:  کارشناس 
میزان فرونشست در دشت بادرود از توابع شهرستان نطنز حتی به ساالنه ۲۰ 
سانتیمتر هم برسد که فاجعه ای جبران ناپذیر در حال رقم خوردن است. سعید 
صالحیان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به چالش فرونشست زمین به ویژه در 
دشت بادرود افزود: دلیل اصلی فرونشست در این دشت بهره برداری بی رویه 
از منابع آب زیرزمینی و خالی شدن ذخیره سفره آب زیرزمینی منطقه است.

داشت:  اظهار  تهران  شهیدبهشتی  دانشگاه  برنامه ریزی  و  جغرافیا  دکترای 
نشست یا فرونشستن زمین پدیده ای است که به طور عمده در اثر خالی شدن 
آب بافت های متراکم و الیه های زیرین سطح زمین رخ می دهد و در اثر 
آن سطح زمین به صورت تدریجی و در برخی موارد به صورت ناگهانی 

فرو می نشیند.
وی ادامه داد: این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف هایی در زمین شده 
و باعث تأثیر روی الگوی جریان آب زیرزمینی و سطحی، تغییر کیفیت 

آب های زیرزمینی، تغییر شکل سطح زمین و سیل خیزی مناطق می شود.
به گفته وی، خطر پدیده فرونشست شاید بیش از زلزله باشد؛ زیرا وقتی در 
شهری زمین لرزه رخ دهد بعد از چند سال باالخره بازسازی می شود، اما 
شهری که در اثر فرونشست از بین برود و آبخوانش تخلیه شود دیگر با هیچ 

انرژی و سرمایه گذاری بازسازی نمی شود.
صالحیان گفت: حفر بی رویه، غیراصولی و غیرکارشناسی چاه های آب و 
پمپاژهای گسترده منابع آب زیرزمینی در دهه های اخیر صدمات و خسارات 
فراوانی را بر مخازن و منابع آب های زیرزمینی به عنوان منبع اصلی آب 

کشور وارد کرده است.
وی افزود: دشت بادرود در شمال استان اصفهان، حد فاصل کاشان، نطنز، 
اردستان و دشت کویر ایران واقع شده که در سال های اخیر پدیده فرونشست 
پیدا  نمود  بیشتر در حال  اثرات آن  امروزه  به طور آرام در آن رخ داده و 

کردن است.
وی ادامه داد: امروزه کمتر ساختمان با عمر بیش از ۲۰ سال می توان یافت 
نباشد و این موضوع عادی  که سقف و دیوارش ترک و شکاف نداشته 
شده، گویی هر ساختمانی با چند سال عمر باید ترک خورده باشد یا شکاف 

بردارد!
افراد قدیمی و سالخورده تعریف می کنند که در مکان های مختلف منطقه 
حتی با حفر یکی ۲ متر زمین به آب می رسیده و یا روزهای آینده از آب 
با  اما اکنون در برخی چاه ها خشکی به حدی رسیده که حتی  پر می شد 

هزینه های فراوان و حفر چندصدمتری هم، چاه دیگر آبی ندارد!

کارشناس جغرافیا اظهار داشت: طبق پژوهش بنده بر روی منابع آب بادرود 
و طبق آمارها، در دهه ۵۰-۶۰ میانگین سطح آبدهی چاه ها حدود ۳۰-۱۰ 
متر بوده ولی این میزان فقط طی چند دهه برداشت بی رویه آب، عمق چاه ها 

به -۲۵۰ ۲۰۰ متر رسیده است.
با حفر و بهره برداری از  وی ادامه داد: برداشت بی رویه از آب زیرزمینی 
چاه های متعدد و باالتر از ظرفیت منطقه، چه به صورت مجاز و غیرمجاز، 
موجب تخلیه سفره آب زیرزمینی منطقه شده است. اوج حفر این چاه ها به 
سال ۱۳۵۹-۶۱ می رسد. در سال های اخیر عمق آبدهی چاه ها خود نشان از 

وضعیت آب زیرزمینی منطقه می دهد.
به گفته وی، وقتی آب زیرزمینی برداشت می شود این منافذ خالی بخش 
زیرین زمین، خود منشاء نشست خوردن زمین می شود و به مرور با برداشت 
آب از سفره ها و خالی شدن فضای زیرزمین، فرونشست زمین هم افزایش 

می یابد.
صالحیان اظهار داشت: برداشت بی رویه از آبخوان بادرود باعث شده میزان 
فرونشست در دشت بادرود حتی به ساالنه ۲۰ سانتیمتر هم برسد که فاجعه ای 

جبران ناپذیر در حال رقم خوردن است.
وی افزود: در کشورهای مختلف جهان حتی بروز نشست یک سانتیمتری 

بحرانی تلقی می شود و سعی در جلوگیری از آن دارنداما در این نقطه از 
کشور عددهای شگفت انگیزی ثبت شده است ولی تاکنون اقدام عملی 

برای جلوگیری از آن به عمل نیامده است.
پیامدهای  و  فرونشست  بر  عالوه  گفت:  برنامه ریزی  و  جغرافیا  دکترای 
جبران ناپذیر آن، با بسته شدن فضای ورودی آب ها به سفره زیرزمینی، حتی 
با بارش بیشتر هم این آب قادر به اضافه شدن در سفره زیرزمینی نخواهد بود 

و این به معنی مرگ دشت از نظر آبی برای همیشه است.
به گفته وی، فرونشست ها بازگشت پذیر نیستند، حتی اگر شرایط تغذیه و 
جبران کسری مخزن را داشته باشیم، پدیده برگشت فرونشست امکان پذیر 

نیست، چرا که چیدمان ذرات آبخوان در زمان فرونشست بر هم می خورد.
صالحیان با بیان اینکه ذرات آبخوان در زمان تشکیل خود، آرایش خاصی 
دارند که فرونشست این چیدمان را برهم می زند، توضیح داد: حتی اگر 
بارندگی طی چند سال مداوم افزایش پیدا کند، شکل زمینی که به دلیل 
فرونشست تغییر پیدا کرده و منافذ آن بسته شده به حالت اولیه بازنگشته و در 

بیشتر موارد از ورود آب به آبخوان پیشین نیز جلوگیری می شود.
شهر بادرود مرکز بخش امامزاده از توابع شهرستان نطنز با جمعیت افزون بر 

۱۵ هزار نفر در ۱۳۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

هشدار کارشناس جغرافیا درباره فرونشست زمین در دشت بادرود:

ساالنه ۲0 سانتیمتر!



Persian Gulf Bid Boland Gas 
Refinery in Iran’s southwest-
ern Khouzestan Province was 
officially inaugurated by the 
previous president Hasan Rou-
hani in mid-January, 2021.
The refinery, which had previ-
ously started its operation, is 
aimed at increasing the pro-
duction of sweet gas, reducing 
the consumption of petroleum 
products, production of pro-
pane, butane, and gas conden-
sate, the export of by-prod-
ucts, the supply of natural gas 
to urban areas, and supplying 
ethane required by petrochem-
ical units in the region.
And now, a year after its offi-
cial inauguration, Bid Boland’s 
prominent activity and achieve-

ments are worth mentioning.
It should be also mentioned 
that in 2020, Bid Boland Refin-
ery project was nominated for 
the International Project Man-
agement Association (IPMA)’s 
Global Project Excellence 
Award at the energy sector; 
it was also awarded as Iran’s 
top mega project by the Ninth 
National Project Management 
Award.
As stated by Ali-Mohammad 
Pour-Reza, the managing 
director of the refinery, Bid 
Boland project is leading in 
terms of benefiting from do-
mestic capabilities.
It is playing a significant role in 
providing feed to the country’s 
petrochemical plants and com-

pleting their output basket.
Bid Boland has also played a 
great part in materializing the 
old dream of zero-flaring in 
the country’s oil industry, as in 
mid-October last year during 
an official ceremony, the pro-
ject to end the gas flaring was 
inaugurated at this refinery.
The project to process as-
sociated gas from crude oil 
production, rather than burn it 
through flaring, was a big envi-
ronmental event.
It was aimed to create val-
ue-added, prevent pollution 
resulted from gas flaring and 
serve public health and envi-
ronment.
Bid Boland Refinery had signed 
three deals worth €165 million 

with domestic companies for 
collecting and recovering flare 
gases of Rag-Sefid offshore 
oilfield in early April 2021.
The mentioned deals covered 
construction of 24 centrifu-
gal compressors as well as 
Rag-Sefid’s flare gas recovery 
station.
And in terms of production, 
as recently announced by the 
refinery’s managing director, 
over 3.5 billion cubic meters 
of gas has been refined in this 
refinery during the ten-month 

period since the beginning of 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021).
Emphasizing that Bid Boland 
is taking steps toward contin-
uous and sustainable produc-
tion with all its capabilities, 
Ali-Mohammad Pour-Reza 
said that the ten-month output 
indicates about 14.7 percent 
growth on an annual basis.
The refinery, in which $3.4 bil-
lion has been invested, took 36 
months to complete, and when 
operating at full capacity it will 
generate $700 million of reve-
nue every year.
It should be also mentioned 
that having two propane stor-
age tanks with a capacity of 
90,000 cubic meters, two 
butane product storage tanks 
with a capacity of 44,000 cu-
bic meters, and two pentanes 
plus storage tanks with a ca-
pacity of 58,000 cubic meters, 
Bid Boland’s export complex 
will be able to store a total 
of 192,000 tons of its export 
products.
Persian Gulf Bid Boland Com-
plex is one of the huge and 
strategic projects in Iran’s oil 
and gas industry, which in ad-
dition to creating suitable em-
ployment, plays a significant 
role in economic and industrial 
development of the country.

Bid Boland Refinery’s 
outstanding performance a year after its inauguration

17,000 MW of Nu-
clear Power to Join 
Iran’s Grid]
Head of the Atomic Energy Organ-
ization of Iran (AEOI) says 17,000 
megawatts of nuclear power will 
join the country’s national grid in 
the next 20 years.
Iran’s sole nuclear power plant is 
on the country’s southwest coast 
in Bushehr. Its 1,000-megawatt 
reactor was built by Russia and 
officially handed over in Sep-
tember 2013 after years of delay. 
AEOI head Muhammad Eslami 
said in the southwestern Iranian 
city of Abadan that the operation 
the Bushehr nuclear power plant 
has saved 80 million barrels of oil 
so far.

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

Iran Women’s Futsal 
Team Trounces Kyr-
gyzstan Again
The national Iranian women’s 
futsal team defeated the team of 
Kyrgyzstan at the CAFA Women’s 
Futsal Tournament once again on 
Tuesday after they crushed the 
same team in the same tourna-
ment.
The Iranian side won the central 
Asian country 10-0 in its first 
match that was held on Monday 
afternoon at the CAFA Women’s 
Futsal Tournament.
Iran and Kyrgyzstan played again 
on Tuesday as the beginning 
of the return stage of the CAFA 
Women’s Futsal Tournament on 
Tuesday with a decisive 5-0 victo-
ry for the Iranai girls again.

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

Tehran Int’l Book 
Fair Goes Online
Over 2100 Iranian and foreign 
publishers are offering over 
200,000 titles at this year’s exhi-
bition, Ali Ramezani, the director 
of the book fair, said during a cer-
emony held at the Iran Book and 
Literature House to launch the 
event running until January 30.
The organizers have also 
launched three hashtags to pro-
mote this year’s book fair, which 
can be found on https://book.icfi.
ir. One of the hashtags is #in-ket-
ab-ra-bekhan (read this book), 
which is being sought by Iranian 
publishers and reading promot-
ers. They offer the latest books to 
readers by this hashtag.

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

Bid Boland Refin-
ery’s outstanding 
performance a year 
after its inauguration
Persian Gulf Bid Boland Gas 
Refinery in Iran’s southwestern 
Khouzestan Province was offi-
cially inaugurated by the previ-
ous president Hasan Rouhani in 
mid-January, 2021.The refinery, 
which had previously started its 
operation, is aimed at increas-
ing the production of sweet gas, 
reducing the consumption of 
petroleum products, production 
of propane, butane, and gas con-
densate, the export of by-prod-
ucts, the supply of natural gas 
to urban areas, and supplying 
ethane required by petrochemical 
units in the region.

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

India, Iran launch 
third shipping route 
to Chabahar
A direct container shipping route 
has been established between 
Iran’s southeastern port of 
Chabahar and two western Indian 
ports of Nhava Sheva and Kandla.
The first container service from 
this route will enter Iran’s Shahid 
Beheshti Port on February 16, 
Deputy Head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) Jalil 
Eslami said.

TPO to use new cri-
teria for ranking ex-
porters
Trade Promotion Organization 
(TPO) of Iran has published a 
new methodology for evaluating 
the special indicators used for 
ranking the country’s export com-
panies, an official with the organi-
zation announced.
According to TPO Deputy Head 
Farhad Nouri, the new method is 
aimed to determine the country’s 
real capable export companies so 
that special and targeted support 
can be provided to them.
“All exporters should review and 
complete the survey of export 
ranking indicators through the 
comprehensive trade system,” 
Nouri said.

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

Aliyev calls for Iran’s 
participation in re-
building projects
Azerbaijan’s President Ilham Ali-
yev called for Iranian companies 
to have active participation in the 
development and reconstruction 
of the liberated areas of the coun-
try.
Speaking in a virtual meeting with 
the Iranian Minister of Roads and 
Urban Development Rostam Qas-
semi, Aliyev described his meet-
ing with the Iranian president in 
Ashgabat as a turning point in the 
brotherly and friendly relations of 
the two countries.

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

Togo FM: There are 
many opportunities 
for cooperation be-
tween Lome, Tehran
Togo’s Foreign Minister Rob-
ert Dussey said there are many 
opportunities for cooperation 
between Lome and Tehran in 
various fields such as education, 
the health sector, energy and the 
economy. In a meeting with his 
Iranian counterpart in Tehran on 
Tuesday, Dussey expressed his 
country’s readiness to broaden 
the economic and trade relations 
with Iran. He invited Iranian com-
panies to cooperate with the Af-
rican country in the implementa-
tion of development projects. For 
his part, Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir-Abdollahian voiced 
Tehran’s determination to boost 
relations with African countries in 
all fields of mutual interest.

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

Four Iran’s women’s 
players test positive 
for COVID-19
Four players of Iran’s women’s 
football team have tested positive 
for COVID-19.
Samaneh Chahkandi, Sana Sade-
ghi, Negin Zandi and Marzieh 
Nikkhah have contracted the virus 
and will miss the match against 
Chinese Taipei in Group A of the 
AFC Women’s Asian Cup India 
2022 scheduled for Wednesday 
at the D.Y. Patil Stadium in Navi 
Mumbai. Both sides are still chas-
ing their first win, with Iran falling 
to a 7-0 defeat against China, 
while Chinese Taipei opened their 
campaign with a 4-0 loss to the 
Steel Roses. It will be a big blow 
for debutants Iran since the run-
ners-up will confirm the second 
team from Group A into the quar-
ter-finals. In an unforeseen turn of 
events, hosts India were on Mon-
day forced to withdraw from the 
AFC Women’s Asian Cup 2022 
after 13 players of the team tested 
positive for the virus.
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Iranian Energy Ministry plans to im-
plement over 10,000 water supply 
projects in rural areas across the 
country in the next four years, an 
official with Water and Wastewater 
Company of Iran announced.
According to Shahin Pakrouh, the 
deputy managing director of the 
company for engineering and devel-
opment affairs, over 78 major water 
supply projects are also going to be 
implemented in urban areas, IRIB 
reported.
Pakrouh noted that the parliament 
and the government are currently 
collaborating in order to secure the 
necessary funding for the imple-
mentation of the mentioned pro-
jects.
He further mentioned the surge 
in water consumption across the 
country and stated that implement-
ing water supply projects is not 
going to resolve the country’s water 
problems if proper consumption 
management programs are not also 
envisioned.
The official further said that current-
ly, the demand for water is much 
more than the supply and there is a 
great imbalance in this regard.
According to Pakrouh, considering 
the significant decrease in rainfall 

and consequently, the decline of 
the country’s water resources, the 
upward trend of water consumption 
has created serious problems.
“It is clear that in addition to devel-
opment measures, we must also 
improve managerial efficiency,” he 
said.
Iran has been wrestling with se-
vere drought over the past decade 
and the situation is expected to get 
worsened in the future.
According to the World Meteoro-
logical Organization’s multiannual 
forecast, in the next five years, 
Iran’s average rainfall will decline 
by 75 percent, and the temperature 
rises by 50-75 percent compared to 
the long-term average.
Back in March 2021, the Vice Pres-
idency for Science and Technology 
announced the preparation of a na-
tional document for preserving wa-
ter resources, managing drought, 
and soil erosion and protecting the 
environment.
Optimization of water consump-
tion, protection of the environ-
ment, management of sand and 
dust storms (SDSs), and reduction 
of pollutants in water, air, and soil 
were the four main themes of the 
mentioned document.

Over 10,000 rural water supply pro-
jects to be implemented in 4 years

 Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin 
has said the country’s automotive 
industry is going to undergo a 
complete reform after the imple-
mentation of his ministry’s two-
year evolution program, IRNA 
reported on Tuesday.
Stating that nine transformation 
projects have been prepared for 
the automobile industry, Fatemi-
Amin said: “The general plan is 
that in [the Iranian calendar year] 
1401 (begins on March 21) the 
structure of the automobile indus-
try and the relations between parts 
manufacturers and automakers 
will be reformed and the overall 
promised production target will 
be achieved in [the Iranian calen-
dar year] 1404 (begins in March 
2025).”
The minister considered the cur-
rent situation of the automotive in-
dustry very problematic and add-
ed: “We have done a lot of work 
in the automotive industry and we 
have had good successes and pro-
gress, but the result has not been 
satisfactory for the general public 
and the customers.”
Referring to the complexities of the 
automotive industry, he noted: “A 
car has more than 2,000 parts and 
every day 4,000 cars are produced 
in the country; We do not have any 
other industries with such mana-
gerial, economic and technological 
complexities.”
In late December 2021, Fatemi-
Amin had announced that his min-
istry prepared a nine-axis program 
for evolution in the automotive in-
dustry which would be published 
soon.
The mentioned program includes 
all challenges and solutions in this 
industry, the minister said.

“Our plan is to produce 1.6 mil-
lion vehicles next year (begins in 
March 2022), which will increase 
to three million units in [the Ira-
nian calendar year] 1404 (begins 
in March 2025), and 30 percent 
of the production, equivalent to 
about one million units, should be 
sent to export markets,” the offi-
cial added.
“Car is one of the most political 
products and important issues 
in the country, which on the one 
hand is highly challenged and on 
the other hand has various capac-
ities”, the official stated.
Pricing should be such that do-
mestic manufacturing has an 
advantage, the minister further 
reiterated.
Based on the latest data released 
by the Codal website, car manu-
facturing in Iran rose 2.3 percent 
during the first nine months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2021), 
as compared to the same period 
of time in the past year.
The data show that Iranian car-
makers manufactured 669,320 
vehicles in the nine-month period 
of this year, while the figure was 
653,761 in the same time span of 
the previous year.
During the said nine months, Iran 
Khodro Company (IKCO) manu-
factured 325,557 vehicles, which 
was six percent less than the out-
put in the same time span of the 
previous year.
Iran currently stands in 20th 
place among the world’s top 
automobile manufacturers pro-
ducing 821,060 vehicles by the 
end of 2019, according to the 
Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles 
(OICA).

‘Auto industry to be fully reformed follow-
ing Industry Ministry’s evolution plan’

Bid Boland 
Refinery had 
signed three 
deals worth 
€165 million 
with domes-
tic companies 
for collecting 
and recovering 
flare gases of 
Rag-Sefid off-
shore oilfield in 
early April 2021



 The value of Iran’s non-oil exports 
rose 38 percent during the first 10 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21, 2021-January 
20, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, head of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) announced.
Speaking to the press in a ceremo-
ny on the occasion of International 
Customs Day, on Tuesday, Alireza 
Moghadasi said Iran exported over 
100 million tons of non-oil products 
worth $38.763 billion in the men-
tioned period, IRNA reported.
According to Moghadasi, the weight 
of exports in the mentioned period 
also grew by seven percent in com-
parison to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export destinations of 
the Iranian non-oil goods were China, 
Iraq, and Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further announced 
that the Islamic Republic imported 

33 million tons of non-oil commod-
ities worth $41.473 billion in the 
mentioned period, with a 34-percent 
growth in value and a 17-percent rise 
in weight, year on year.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the said period, 
followed by China, Turkey, Germany, 
and Switzerland, he stated.
According to the official, out of the 
total non-oil goods imported into the 
country in the first 10 months of this 
year, 25 million tons worth $15 billion 
were basic goods, which indicates an 
increase of 26 percent in weight and 
56 percent in value, year on year.
Moghadasi noted that currently about 
five million tons of commodities are 
stored at the country’s customs for 
which the clearance procedures will 
be carried out soon.
“There are 160 customs active in 
the country, and this number is in-
creasing with the creation of new 
free zones and economic areas,” he 
added.

IRICA has previously announced that 
the value of Iran’s non-oil trade stood 
at $73 billion in the past Iranian cal-
endar year.
IRICA former Head Mehdi Mir-Ashrafi 
had put the weight of non-oil trade at 
146.4 million tons and said that the 
figure showed a 25-million-ton an-
nual decline, which is the result of 
sanctions and coronavirus pandemic.
Iran’s non-oil export was 112 million 
tons valued at $34.5 billion, and that 
of import was 34.4 million tons worth 
$38.5 billion in the past year, the of-
ficial added.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, with 
importing $8.9 billion worth of prod-
ucts, Iraq was the second with im-
porting $7.3 billion, the United Arab 
Emirates the third with importing 
$4.6 billion, Turkey the fourth with 
importing $2.5 billion, and Afghan-
istan the fifth with importing $2.2 
billion, Mir-Ashrafi announced, and 
named gasoline, natural gas, poly-
ethylene, propane, and pistachio as 
Iran’s major exported products dur-
ing the past year.

He further named Iran’s top sources 
of non-oil imports in the said time, 
as China with exporting $9.7 billion 
worth of products to the Islamic 
Republic, the UAE with $9.6 billion, 
Turkey with $4.3 billion, India with 
$2.1 billion, and Germany with $1.8 
billion, respectively, and mentioned 
corn, cellphone, rice, oil meal, and 
oilseeds, wheat, and raw oil as the 
major imported items.

Some Foods That Can Fight Sugar Cravings

Saeid Marouf joins Fenerbahce
Iranian setter Saeid Marouf joined 
Turkish volleyball club Fenerbahce.
The 36-year-old player has joined 
Fenerbahce for rest of the season.
Marouf has most recently played at 
Chinese club Beijing BAIC Motor.
He retired from international duty 
shortly after the 2020 Olympic 
Games.
Marouf started his playing career 

in Pegah Urmia in 2003 and has 
also played in Iranian teams Matin 
Varamin, Shahrdari Urmia, Paykan, 
Damash Gilan and Saipa.
He has also played in Russian club 
Zenit Kazan and Emma Villas Volley 
of Italy.
Marouf has joined his countryman 
Mohammad Mousavi in the Turkish 
volleyball club.

ISFAHAN
NEWS The First

Bilingual

Economic

Newspaper

In Isfahan

Province

Thursday, January 27, 2022

I N T E R N A T I O N A L
Thursday, January 27, 2022

No: 981 

Non-oil exports rise 38% in 10 months yr/yr

TEDPIX loses 26,000 
points on Tuesday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), dropped 
26,661 points to 1.208 million on Tuesday.
Over 6.345 billion securities worth 36.491 trillion rials (about 
$125.83 million) were traded at the TSE.
The first market’s index fell 22,468 points, and the second mar-
ket’s index dropped 44,591 points.
TEDPIX lost 55,000 points (4.3 percent) to 1.279 million in the 
past Iranian calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel Company, 

Bandar Abbas Oil Refining Company, Isfahan Oil Refinery, Tehran 
Oil Refining Company, Iran Khodro Company, Saipa Company, 
and National Iranian Copper Company were the most widely fol-
lowed ones.
The government has applied several new changes in the national 
budget bill for the next Iranian calendar year (begins on March 
21, 2022) which according to experts and analysts will ensure 
the stock market’s stability and growth in the coming years, IRNA 
reported.
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Azerbaijan’s President Ilham Ali-
yev has called on Iranian compa-
nies to have active participation in 
the development and reconstruc-
tion of the country’s Karabakh 
region which has been recently 
liberated, IRNA reported.
Speaking in a virtual meeting with 
the Iranian Minister of Transport 
and Urban Development Rostam 
Ghasemi, Aliyev described his 
meeting with the Iranian president 
in Ashgabat as a turning point in 
the brotherly and friendly relations 
of the two countries.
Ghasemi, for his part, said that 
Iran enjoys good experiences in 
the reconstruction of different 
countries in the region, and this 
cooperation will contribute to the 
sustainable development and se-

curity of the region.
The Iranian minister, who is also 
the head of the two countries’ Joint 
Economic Committee, traveled to 
Azerbaijan on top of a delegation 
on Monday to visit the country’s 
economic areas and explore ave-
nues of mutual cooperation.
Ghasemi was welcomed by Azer-
baijan’s Deputy Prime Minister 
Shahin Mustafayev and Iranian 
Ambassador to Azerbaijan Seyed 
Abbas Mousavi.
During their two-day visit, the 
Iranian delegation was scheduled 
to meet with the officials of the 
Republic of Azerbaijan to discuss 
the prospects for the development 
of cooperation between the two 
countries in various economic 
fields.

Sugar cravings are extremely common, es-
pecially among women. In fact, up to 97% of 
women and 68% of men report experiencing 
some sort of food craving, including cravings 
for sugar (1Trusted Source). 
Those experiencing a sug-
ar craving feel a strong 
urge to eat something 
sweet and can find 
it difficult to con-
trol themselves 
around food. 
This can lead to 
binge eating or 
over-consum-
ing calories, 
s o m e t i m e s 
on a regular 
basis (2Trust-
ed Source).  

Luckily, there are things you can do to take the 
edge off. 
Here are some foods that can help you fight your 
sugar cravings.
1. Fruit 
When most people feel sugar cravings, they 

reach for high-fat, high-sugar foods like choc-
olate (1Trusted Source).
However, swapping out the junk food for 
some fruit when you feel like something 
sugary could give you the sweet hit you 
need and stop your craving in its tracks.
Fruit is naturally sweet but also contains 
lots of beneficial plant compounds and 
fiber, allowing you to have your fix and 
keep it healthy (3Trusted Source). 
To make sure it hits the spot, eat fruits 
that are slightly higher in sugar like 
mangoes or grapes. 
2. Berries 

Berries are an excellent, nutritious 
choice for stopping sugar crav-

ings.
They taste sweet, but 

their high fiber content 
means they are actu-
ally quite low in sugar. 

3. Dark Chocolate
Chocolate is one of the most commonly reported 
foods people eat when they crave sweets. This is 
especially true for women (7Trusted Source). 
However, if you find yourself craving chocolate, 
you can make a healthier choice by choosing 
dark chocolate.
Dark chocolate is chocolate that contains more 
than 70% cocoa. It also contains healthy plant 
compounds known as polyphenols.
Some studies have shown that the antioxidant 
and anti-inflammatory effects of these polyphe-
nols may help improve markers of heart health 
(8Trusted Source, 9Trusted Source). 
However, like regular chocolate, dark chocolate 
contains sugar and fat, so it’s best to limit your-
self to a couple of squares to satisfy your crav-
ing (10Trusted Source). 
4. Chia Seeds
Chia seeds are a good source of many impor-
tant nutrients, including omega-3 fatty acids, 
soluble dietary fiber and some healthy plant 
compounds (11Trusted Source, 12Trusted 
Source). 
In fact, soluble fiber accounts for around 40% 
of chia seeds. This sort of fiber readily absorbs 
water and swells up to form a jelly-like sub-
stance in your gut, which may help keep you 

feeling fuller for longer and prevent sugar 
cravings (13Trusted Source).

5. Sugar-Free Chewing Gum or Mints
Chewing gum can be a great way to 
control your sugar cravings.

6. Legumes
Legumes like lentils, beans and chickpeas 

are great plant-based sources of fiber and 
protein. 
In fact, 1 cup (198 grams) of lentils provides 

you with around 18 grams of protein and 16 
grams of fiber (19). 
Both these nutrients are thought to increase 
feelings of fullness. Thus, in theory, including 
legumes in your diet could help you feel fuller 
and reduce hunger-driven sugar cravings.
7. Yogurt 
Yogurt is a healthy snack that’s high in protein 
and rich in calcium. 
8. Dates
Dates are the dried fruit of the date palm tree. 
They are highly nutritious and very sweet. 
Even though they have been dried, they are a 
great source of fiber, potassium, iron and bene-
ficial plant compounds.
Having a few dates instead of a soda or some 
candy can give you a sweet fix and also provide 
you with healthy nutrients.
You could even try pairing them with nuts like 
almonds for a sweet and crunchy treat. 
However, remember that dates are very sweet, 
so stick to one portion at a time, or about three 
dates.
9. Sweet Potatoes 
10. Meat, Poultry and Fish 
11. Smoothies
12. Sugar-Free Soda 
13. Eggs
Eggs are another high-protein food that may 
help keep your appetite and cravings in check. 
In fact, research has shown that having a 
high-protein breakfast like eggs may reduce 
hunger and help people eat less throughout 
the day (41Trusted Source, 42Trusted Source, 
43Trusted Source).
14. Trail Mix
15. Whole Grains
16. Vegetables 

Aliyev calls for Iran’s participation in 
Azerbaijan’s reconstruction projects

WHO praises Iran 
for controlling ma-
laria
Iran has not registered any na-
tive cases of malaria for three 
consecutive years, Tedros 
Adhanom Director-General of 
the World Health Organization 
(WHO) said, praising Iran for 
controlling malaria.
Malaria is a mosquito-borne in-
fectious disease that affects hu-
mans and other animals; the dis-
ease is most commonly spread 
by an infected female Anopheles 
mosquito. The mosquito bite in-
troduces the parasites from the 
mosquito’s saliva into a person’s 
blood.

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

Tourism potential 
of Bam is still un-
tapped, governor 
says
Despite having vast potential 
for tourism progress, the city 
of Bam is still somehow a less-
er-known destination, the gover-
nor of the southern Iranian city 
has said. “Insufficient attention 
has been given to the tourism 
sector of Bam,” ISNA quoted 
Hadi Shahsavar as saying on 
Monday.
Despite being home to four UN-
ESCO World Heritage sites, and 
its tourism potential and capabil-
ities, Bam’s tourism industry has 
been largely ignored, he said.

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

Iran learn fate at 
2022 Asian Wom-
en’s Junior Hand-
ball Championship
Iranian girls learned their oppo-
nents at the 2022 Asian Wom-
en’s Junior Handball Champion-
ship.
Iran are pitted against hosts 
Kazakhstan, Chinese Taipei and 
Kuwait in Group B.
Uzbekistan, South Korea, Syria 
and India are in Group A.
The 2022 Asian Women’s Junior 
Handball Championship will be 
16th edition of the championship 
scheduled to be held from Feb 
13 to 20 in Almaty, Kazakhstan 
under the aegis of Asian Hand-
ball Federation.
It will be the fifth time in histo-
ry that the championship will 
be organized by the Kazakhstan 
Handball Federation.
It also acts as the qualification 
tournament for the 2022 Wom-
en’s Junior World Handball 
Championship, with top three 
teams from the championship 
directly qualifying for the event 
to be held in Slovenia.
Previously the championship 
was scheduled to be held in Uz-
bekistan, but in December 2021, 
AHF decided to move the event 
to Kazakhstan due to unavoida-
ble circumstances.

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

Chris Beath to offici-
ate Iran v Iraq match 
in 2022 WCQ
Australian referee Christopher 
James Beath will be in charge of 
Thursday’s match between Iran 
and Iraq in the 2022 World Cup 
qualifier.
He will be assisted by his coun-
trymen Ashley Beecham and 
Anton Shchetinin in this match.
Beath was added to the FIFA In-
ternational Referees List in 2011.
Group A leaders Iran will quali-
fy for the 2022 FIFA World Cup 
with a win over Iraq.
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یک سوم از مساحت 
استان اصفهان بیابانی 

است که توسعه 
و پیشروی بیابان 

باعث شکل گیری 
کانون های گردو غبار 

در شهرستان هایی 
مانند اردستان، آران 

و بیدگل، کاشان، 
نایین، خور و بیابانک و 

اصفهان شده است

منصور شیشــه فروش اظهار داشت: 
دیگر مصوباتــی که در ســال های 
گذشــته بمنظور مقابله بــا آلودگی 
هــوای اصفهان ابالغ شــده، اجرای 
کمربندی چهــارم اصفهان بمنظور 
جلوگیری از ورود خودروهای سنگین 
به داخل شهر، نوسازی حمل و نقل 
عمومی، استانداردسازی اتوبوس های 
شهری و توســعه اجرای طرح های 
بیابان ُزدایی است که باید اجرای آنها 

تسریع شود.
وی بــا تاکید بــر ضــرورت تقویت 
اعتبــارات محیط زیســت و انتقال 
بســیاری از صنایع آالینده به بیرون 
از استان برای مقابله با آلودگی هوا، 
اظهار داشــت: با توجه به اعتبارات 
محیط زیست، چهار مطالعه بمنظور 
کنترل آلودگــی هــوا در اصفهان 
صورت گرفته که بــه برنامه اجرایی 
تبدیل و به دستگاه های مختلف ابالغ 

شده است.
شیشه فروش با اشاره به اینکه علت 
آلودگی هوا در تابســتان و زمستان 
متفاوت اســت، خاطرنشــان کرد: 
آلودگی هوا در تابستان بدلیل فعال 
شدن کانون های گرد و غبار فرسایش 

بادی اتفاق می افتد.

وی، پیشروی بیابان در اصفهان و هم 
مرزی و همجــواری با کویر مرنجاب 
ســمنان، کویر ســیاه کوه خراسان 
جنوبی، یزد و قم را از دالیل شــکل 
گیری کانون های گردو غبار در استان 
برشمرد و اظهار داشت: یک سوم از 
مساحت استان اصفهان بیابانی است 
که توسعه و پیشــروی بیابان باعث 
شــکل گیری کانون های گردو غبار 
در شهرســتان هایی مانند اردستان، 
آران و بیدگل، کاشان، نایین، خور و 

بیابانک و اصفهان شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان از وجود ۱۶ کانون فرسایش 
بادی در استان خبر داد و افزود: این 
کانون ها ساالنه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 
تومان خسارت به بخش های مختلف 
مانند راه آهن، کانال های آب، منازل 
مسکونی و زمین های کشاورزی وارد 

می کند.
وی ادامه داد: تنها راه پیشــگیری از 
مخاطرات کانون فرســایش بادی، 
توسعه پوشش گیاهی و مالچ پاشی 

است که بالغ بر ۳۰۷ هزار هکتار گیاه 
و درختچه تاکنون کاشــته شــده و 
نیاز به ۱۰۷ هزار هکتار دیگر اســت 
که باید اعتبارات آن از ســطح ملی 

تأمین شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشــاره به خشکسالی ۲۱ 
ســاله در این اســتان، دالیل آن را 
فقدان مدیریــت یکپارچه در حوزه 
زاینــده رود، بارگذاری های اضافه و 
افزایش روند برداشــت های بی رویه 
آب اعالم کرد و گفــت: این موضوع 
اصفهــان را با مشــکالتی همچون 
خشکســالی، آلودگی شــدید هوا، 
بحران فرونشســت، آلودگی خاک، 
توســعه کانون هــای گــرد و غبار 
 و گســترش بیابــان مواجــه کرده

 است.
وی افزود: افزایش آفت های کشاورزی 
و حشرات، شوری آب های زیرزمینی، 
افزایش بــار بیماری ها، کاهش توان 
تولید برق و افزایش خاموشــی ها از 
آسیب های خشکســالی در استان 

است.
شیشه فروش با اشــاره به وضعیت 
بحرانــی ۲۷ دشــت از ۳۵ دشــت 
استان اصفهان که در معرض شدید 
فرونشســت زمین قرار دارد، تصریح 
کرد: برداشــت های بی رویــه آب از 
زاینده رود و اُفت آبخوان ها از دالیل 
اصلی حاد شدن وضعیت فرونشست 
در دشــت مهیار، کاشان، اردستان و 

گلپایگان است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان درباره آلودگی خاک گفت: 
روزانه بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ تانکر 
مواد نفتی و ســوخت از اصفهان که 
چهارراه ارتباطی کشور است، عبور 
می کند که گاهی اوقات واژگون شدن 
آنها به آلودگی خاک منجر می شود. 
اصفهان دارای حــدود ۹ هزار واحد 

صنعتی و ۷۶ شهرک صنعتی است.
اصفهان بعنوان آلوده ترین کالنشهر 
کشور شــناخته می شــود و تعداد 
روزهای هوای پاک آن در مقایسه با 

سایر شهرها بسیار کمتر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: راهکار 
اصلی مقابله با آلودگی هوای اصفهان اجرای مصوبات پیشین 
در این زمینه است که انتقال کارگاه های آجرپزی به خارج از 

شعاع ۵۰ کیلومتری شهر یکی از آنها بشمار می آید.
کالنشهر اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری در محاصره انواع 
معادن گچ و کارگاه های سنتی آجرپَزی است و این معادن 
و کارگاه ها از مهمترین منابع آالینده در شــرق اصفهان 
محسوب می شود؛ بر اساس آمار موجود بیش از ۳۰۰ واحد 
تولید آجر به روش سنتی در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 

فعالیت می کند.

۰6
معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مصوبه اختصاص ســهمیه یک 
میلیون و ۷۵۰ هزار تنی سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان متأسفانه عملیاتی نشد 
و ما همچنان در تالش برای احیا یک مصوبه حیاتی هستیم که البته این تالش ها 
تاکنون نتیجه ای نداده اســت.محمدجعفر صالحی در این زمینــه، اظهار کرد: 
ذوب آهن اصفهان سهم ۱۰ درصدی از تولید فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین 
شرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی شدن کشور داشته است، اما با این وجود، 
از هیچ سهمیه مواد اولیه ای برخوردار نیست.وی گفت: از چند ماه پیش به دنبال 

عدم فعالیت دو معدن سنگ آهن چاه گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ آهن به 
ذوب آهن، موجودی مواد اولیه به شدت بحرانی شده و تداوم آن در تولید محصوالت 
این صنعت مشکالتی ایجاد خواهد کرد.معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با 
بیان اینکه به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با هر مسئولی به گفت وگو نشستیم، اما 
تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، گفت: اکنون با یک رکود مواجه هستیم، حمل و نقل 
باری نداریم، واگن ها خالی است و خریدی در بازار صورت نمی گیرد و وضعیت بازار 
فروش خوبی نداریم.وی با اشاره به اینکه بهمن ماه سال گذشته از طریق بورس قادر 

به خرید مواد اولیه شدیم، ادامه داد: اکنون از گندله و نرمه گندله برای تولید استفاده 
می کنیم و ذخایر سنگ آهن و زغال سنگ در حال اتمام است.صالحی تصریح کرد: 
در صورتی که مواد اولیه تأمین نشود و مجبور به تعطیلی کوره بلند شویم خسارات 
چند هزار میلیاردی برای ذوب آهن و بحران های اجتماعی جدی در پی خواهد 
داشت که به جز اصفهان، پنج اســتان از جمله کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، 
گلستان و مازندران که تأمین کننده زغال سنگ ذوب آهن هستند نیز تعطیل شده 

و باعث بیکاری ۱۷ هزار فرد شاغل در معادن زغال سنگ می شویم.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

سنگ آهن به 
ذوب آهن داده 

نشده است

اســتاندار اصفهان بــا تاکید 
بــر اینکــه بانک هــا اجازه 
سخت گیری فرا قانونی و بیش 
از حد برای ارائه تسهیالت به 
واحدهای تولیدی و صنعتی را 
ندارند، گفت: دستگاه قضایی 
با بانک هــای متخلف در این 

زمینه برخورد می کند.
سیدرضا مرتضوی، افزود: بر 
اساس مصوبات ستاد تسهیل 
اســتان اصفهان بانک ها در 
راستای ارائه تســهیالت به 
واحدهای تولیدی و صنعتی 
موظفند بر اســاس مقررات 

بانک مرکزی عمل کنند.
وی ادامه داد: مجموعه ستاد 
تسهیل، استانداری و دستگاه 
قضایی استان نه تنها نسبت 
به این موضوع اصــرار دارند 
بلکه با متخلفــان از آن بطور 

جدی برخورد می کنند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: 
ضرورت توجه به این موضوع 
با مدیران بانک ها مطرح شد و 
رییس دادگستری و دادستان 
استان اصفهان هم با مسووالن 
بانک هایی که به درســتی به 
وظایف خــود عمــل نکنند 
برخــورد قانونــی و قضایی 

می کنند.
وی اضافــه کــرد: مدیریت 
استان در این زمینه هیچگونه 
مسامحه ای با بانک ها ندارد و 
واحدهای تولیدی و صنعتی 
در صــورت ســخت گیری 
فراقانونــی بانک هــا در ارائه 
تســهیالت می تواننــد این 
موضــوع را به اســتانداری و 
ستاد تسهیل استان منعکس 

کنند.
مرتضوی بــا تاکید بر اهمیت 
صنعــت در ایجاد اشــتغال 
و رونــق اقتصادی اســتان 
خاطرنشــان کرد: رفع موانع 
تولید، اهتمام جدی مسووالن 
استان در راســتای مقابله با 
تعطیلی صنایــع، حمایت از 
صنایع نیمه تعطیل و افزایش 
اشــتغال پایدار اولویت اصلی 
ستاد تسهیل استان اصفهان 

است.
وی بــا بیان اینکــه امروز در 
جنگ نرم اقتصادی قرار داریم 
و جبهه تولید خط مقدم این 
جنگ است، تاکید کرد: همه 
مســووالن در راستای تحقق 
شعار ســال با عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
در میــدان هســتند تا چرخ 
صنعت و تولید پــر قدرت تر 
از گذشته بچرخد و از تعطیلی 
واحدهای صنعتی جلوگیری 

شود.
به گزارش ایرنا، ستاد تسهیل 
و رفــع موانع تولید اســتان 
اصفهــان وظیفه رســیدگی 
به مشــکالت و رفــع موانع 
واحدهای تولیدی را بر عهده 
دارد و هر هفته سه جلسه این 
کارگــروه در اســتان برگزار 
می شــود و در هر جلســه به 
مشــکالت حدود ۲۰ واحد 
تولیدی اســتان رســیدگی 

می شود.
فعالیت ستاد تسهیل از سال 
۹۴ راه اندازی و تاکنون بیش 
از پنج هزار جلسه آن برگزار 

شده است.
تشــکیل کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید در استان ها 
یکی از برنامه های اقتصادی 
برای خارج کردن واحدهای 
تولیــدی از رکــود و حــل 
مشکالت آنها در بخش های 
مختلف است. اصفهان با بیش 
از پنج میلیون نفر جمعیت، ۹ 
هزار واحد تولیدی کوچک و 

بزرگ دارد.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان:
دستگاه قضایی با 
بانک های متخلف 

برخورد می کند

رییس گروه حفاظــت از منابع آب زیرزمینی ســازمان آب منطقه ای 
اصفهان گفت: چهار میلیون متر مکعب آب با مسدود کردن ۴۹۷ حلقه 

چاه غیر مجاز در سطح استان از ابتدای سال تاکنون صرفه جویی شد.
مینا بگی افزود: از ســال ۱۳۸۴ تاکنون هفت هــزار و ۶۸۴ حلقه چاه 
غیرمجاز در استان اصفهان پُر و مسدود شــد که حجم صرفه جویی از 

محل اجرای این طرح ۲۲۲.۴ میلیون مترمکعب بوده است.
وی اظهار داشت: از سال ۹۵ تاکنون در استان اصفهان ۱۵ هزار پروانه 
بهره برداری مربوط به چاه های کشــاورزی اصالح و تعدیل شــده که 
کاهش برداشت ۹۰۰ میلیون مترمکعب در حجم برداشت پروانه های 

صادر شده چاه های کشاورزی را بدنبال داشته است.

  نصب ابزار اندازه گیری هوشــمند بر روی چاه های مورد بهره 
برداری در استان

این کارشناس به نصب شدن ابزار اندازه گیری هوشمند بر روی چاه های 
مورد بهره برداری در استان اصفهان اشــاره و اضافه کرد: از سال ۸۷ تا 
۹۵ معادل سه هزار و ۸۹۶ کنتور هوشمند آب و برق روی چاه های مجاز 

نصب شده است.
بگی افزود: همچنین از ســال ۹۶ تاکنون ۲ هزار و ۷۰۵ کنتور حجمی 

هوشمند الکترومغناطیس در استان اصفهان نصب شده است.
رییس گروه حفاظــت از منابع آب زیرزمینی ســازمان آب منطقه ای 
اصفهان گفت: تقویت گروه های گشــت و بازرسی در استان اصفهان به 
۶۰ اکیپ در سطح دشت ها به گزارش به موقع و جلوگیری از بسیاری از 

تخلفات آبی منجر شده است.

  انجام مطالعات تعیین عمق سقف کف شکنی چاه ها در ۱۷ دشت 
استان

بگی از انجام مطالعات تعیین عمق سقف کف شکنی چاه ها در ۱۷ دشت 
استان خبر داد و افزود: ساماندهی شرکت های حفاری و نظارت بر نصب 
و عملکرد دســتگاه جی پی اس )GPS( بر روی دستگاه های حفاری از 

دیگر اقدامات سازمان بوده است.
رییس گروه حفاظــت از منابع آب زیرزمینی ســازمان آب منطقه ای 
اصفهــان درباره برخــورد با متخلفــان در حوزه آب هــای زیرزمینی 
خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تاکنون، ســه هزار و ۶۷۷ دستگاه و ادوات 
حفاری غیرمجاز توقیف شده اســت که از این تعداد ۵۲۷ مورد مربوط 

به امسال است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو برای کنترل اُفت و کسری مخزن آبخوان ها 
با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در سال 
۱۳۸۴ برنامه های بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد، گفت: 
با توجه به نبود حمایت نهادهای دیگر که همکاری آن ها در این زمینه 
الزامی اســت و همچنین نبود عزم جدی در مدیریت کالن کشــور در 

سال های گذشته و اعتبار محدود، نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد.

  مصوبه شدن شورای عالی آب، وزارت نیرو: »برخورد قانونی با 
برداشت های غیرمجاز«

بگی ادامه داد: با فعال شدن شــورای عالی آب، وزارت نیرو برنامه های 
خود را در سال ۱۳۹۲ ارائه کرد و با مصوبه ای با عنوان »برخورد قانونی با 
برداشت های غیرمجاز« طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه در سال ۱۳۹۳ تصویب و در کنار این طرح، 
تکالیفی نیز برای وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و 

تجارت و کشور مشخص شد.
وی به پروژه هایی که نقش کنترل، نظــارت و بهره برداری از منابع آب 
زیرزمینی را بر عهده دارند اشاره کرد و گفت: تقویت و استقرار گروه های 
گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت های حفاری، مطالعه ایجاد و استقرار 
بازار آب، ایجاد تشــکل های آب بران و انجام حمایت های فنی و مالی از 
آن ها )وزارت جهاد کشاورزی(، به روز کردن سند ملی آب )وزارت جهاد 
کشاورزی(، مطالعات فرونشســت در دشت های کشور )سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی کشور( و اطالع رســانی و آگاه سازی افکار 

عمومی از جمله این طرح ها بوده است.
بگی، خرید و انسداد چاه های کشــاورزی، جایگزینی پساب با چاه های 
کشاورزی در دشــت های ممنوعه، تهیه و نصب کنتورهای حجمی و 
هوشمند روی چاه ها، اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی، پخش سیالب 
و مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری )وزارت جهاد کشاورزی( را از 
پروژه هایی که به طور مستقیم به ذخیره سازی آب در آبخوان ها منجر 

می شود، برشمرد.
به گفته وی، همزمان با پیشــبرد طرح های تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی، الزم است اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی دقیق برای تبیین 

اهداف این طرح و اثرهای آن انجام شود.
حدود ۴۱ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه مجــاز و ۲۱ هزار و ۷۰۰ چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان وجود دارد که ۱۰ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در 

زمان حاضر غیر فعال است.

مصاحبه

 رییس گروه حفاظت ازمنابع آب زیرزمینی سازمان آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

صرفه جویی ۴ میلیون مترمکعبی آب با 
مسدود کردن چاه های غیرمجاز

اقتصاد استان

یک مقام استانداری اصفهان خواستار انتقال برخی آالینده ها به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری شد:

کارت زرد مدیریت بحران به کارگاه های آجرپزی

مدیر بهــره برداری و نگهداری ســدها و 
نیروگاه های شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: میانگین ورودی به سد زاینده رود 
از ابتدای ســال آبی جاری )مهر ۱۴۰۰( 
تاکنون ۹۷.۶ میلیون متر مکعب درثانیه 
بوده است که در ۵۰ ســال اخیر رقم کم 
سابقه ای محسوب می شود. سید مجتبی 
موسوی افزود: تنها یک سال بدتر از امسال 
از حیث میزان ورودی آب به سد گزارش 
شده که مربوط به ســال آبی ۹۷-۹۶ با 
۸۵.۴ میلیون متر مکعب اســت و دیگر 

سال ها مقدار ورودی بیشتر بود.
وی ادامه داد: میــزان ورودی به مخزن از 
ابتدای پاییز تاکنون در مقایســه با دوره 
زمانی مشــابه ســال قبل ۳۷ و نسبت به 
متوسط بلند مدت ۵۴ درصد کاهش دارد.

مدیر بهره برداری و نگهداری ســدهای 
شــرکت آب منطقه ای خاطرنشان کرد: 
مقــدار ذخیره کنونی ســد زاینده رود به 
عنوان اصلی ترین منبع تأمین آب استان 
به ۱۶۳ میلیون متر مکعب معادل حدود 
۱۳ درصد گنجایش کل مخزن رســیده 

است.
موســوی تصریح کرد: پارسال در چنین 
روزهایی بالغ بر ۱۸۴ میلیون متر مکعب 
آب در سد ذخیره شــده بود و این رقم در 
متوســط دراز مدت بالغ بر ۶۱۸ میلیون 
متر مکعب ثبت شــده اســت که نشان 
می دهد نسبت به پارسال ۱۱ و در مقایسه 
با متوسط بلند مدت با افت ۷۳ درصدی 

ذخیره آب مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ورودی فعلی به سد زاینده 
رود ۱۰.۶ و خروجــی از آن ۱۰.۸ متــر 

مکعب بر ثانیه است.
به گــزارش ایرنا، اصفهان خشک ســالی 
کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر سپری 
می کند، رودخانه زاینده رود بیش از یک 
سال است که خشکانده شده و ذخیره آب 
در سد زاینده رود اکنون به بحرانی رسیده 
و تنها برای تأمین آب آشامیدنی کفایت 
می کند و امکانی برای رهاسازی آب برای 

کشت و کار کشاورزان وجود ندارد.
  زاینــده رود که به طول افــزون بر ۴۰۰ 
کیلومتــر بزرگتریــن رودخانــه منطقه 
مرکزی ایران به شــمار مــی رود در عین 
حال که در ســال های گذشته به دفعات 
خشکانده شده، از مهر سال قبل تاکنون 
نیز جاری نبوده اســت. ایــن رودخانه از 
کوه های زاگرس مرکــزی بویژه زردکوه 
سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی ایران 
به سمت شرق پیش می رود و در نهایت به 
تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد. 
 این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و 
فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در پایداری 
محیط زیســت، تأمین آب آشــامیدنی، 
رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و 
هستی تاالب گاوخونی داشته، در دهه های 
اخیر بدلیــل برداشــت های غیرقانونی، 
انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه ها 
و اســتان ها، تراکم جمعیت و تا حدودی 
کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه 
با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست 
در فصول گرم بویژه تابســتان با خشکی 
مواجه شده و همین امر معضالت فراوانی 
مانند فرونشست زمین، انتشار ریزگردها، 
خطر نابودی تاالب بین المللی گاوخونی 
و گونه های جانوری و خشکی درختان را 

رقم زده است.

ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
گفت: اگرچه ظرفیت تولید برق نیروگاه 
شــهید محمد منتظری حدود ۱۶۰۰ 
مگاوات است، اما اکنون چهار واحد آن 
با ظرفیت ۷۵ درصدی از سوخت مازوت 
استفاده می کنند و گاز این صنعت قطع 
است و نیروگاه اصفهان نیز هنوز مصرف 

مازوت ندارد.
محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایســنا 
دربــاره وضعیت اســتفاده مــازوت در 
نیروگاه هــای اصفهان، اظهــار کرد: با 
برودت هوا، مصرف گاز در کشور با رکورد 

زنی بی سابقه، افزایش یافت.
وی افزود: بــا توجه به اینکــه اولویت 
تحویل گاز در زمســتان بخش خانگی 
است، این شرکت اقدام به مدیریت گاز 
بخش صنعــت و به دنبــال آن کاهش 
تحویل گاز نیروگاه ها در ســطح کشور 

کرد.
ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
با بیان اینکه در پــی کاهش تأمین گاز 
نیروگاه ها به طبع میزان تولید برق این 
صنعت نیز کاهش یافته اســت، گفت: 
با توجــه به اینکــه اولویــت توانیر نیز 
تأمین برق مردم اســت، در این شرایط 
شورای امنیت ملی کشــور دستور داد 
تــا نیروگاه هایی که امکان اســتفاده از 
سوخت مازوت دارند به دلیل کمبود گاز، 
از مازوت استفاده کنند تا برق موردنیاز 

مردم را تأمین کنند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون در ســطح 
کشور ۱۷ نیروگاه با سوخت مازوت کار 
می کنند، توضیــح داد: در اصفهان تنها 
نیروگاه شهید محمد منتظری سوخت 

مازوت مصرف می کند.
 نوحی افزود: ظرفیت تولید برق نیروگاه 
منتظری حدود ۱۶۰۰ مگاوات اســت، 
اما اکنون چهــار واحد آن با ظرفیت ۷۵ 

درصدی از ســوخت مازوت اســتفاده 
می کنند و گاز این صنعت قطع است.

وی با بیان اینکه چهارم بهمن ماه، ساعت 
پیک بار اصفهــان، ۱۸: ۴۰ و تولید برق 
اســتان ۳۸۰۳ مــگاوات و مصرف برق 
۴۰۶۶ مــگاوات بود، ادامــه داد: مقدار 
۱۲۶۳ مگاوات برق از شــبکه سراسری 

وارد استان اصفهان شد.
ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
به واحدهای نیروگاهــی اصفهان که به 
دلیل کمبود گاز در مدار نبودند اشــاره 
کرد و گفت: واحدهای ۱، ۳ و ۴ نیروگاه 
شهید منتظری، واحدهای ۲ و ۵ نیروگاه 
اصفهان، واحد یک نیروگاه زواره و واحد 
۱ و ۵ نیروگاه جنــوب اصفهان به دلیل 
محدودیــت گاز و همچنین واحد یک و 
۳ نیــروگاه کارون چهار به دلیل کم آبی 
در مــدار نیســتند. وی دربــاره میزان 
مصرف مازوت در نیــروگاه اصفهان نیز، 
تأکید کــرد: این نیــروگاه فعاًل مصرف 
مازوت ندارد. نوحی درباره گالیه معاون 
استاندار نسبت به عدم تجهیز فیلتر در 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه منتظری، 
گفت: تا جایی که مطلع هســتیم، این 
نیروگاه مجهز به فیلتر اســت، از سوی 
دیگر اســتفاده از مازوت در زمســتان 
امسال براســاس تصمیم شورای امنیت 
ملی گرفته شد، در حالیکه تا سال های 
گذشــته مشــعل های مازوت سوز این 

نیروگاه ها پلمب بود.
 وی تأکید کرد: استفاده از سوخت مازوت 
در نیروگاه ها به دلیل برودت شدید هوا 
و مصرف بیش از حد گاز کشــور مطابق 
تصمیم شورای عالی امنیت کشور گرفته 
شــد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده 
از مازوت دارند به دلیــل کمبود گاز، از 
سوخت دوم استفاده کنند تا در زمستان 

مردم درگیر خاموشی نشوند.

مدیر بهره برداری سدها و نیروگاه های شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 کاهش ورودی آب به سد زاینده رود
 در نیم قرن اخیرکم سابقه است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان پاسخ داد:

 میزان مصرف مازوِت نیروگاه های اصفهان
 چقدر است؟



معاون فناوری و نــوآوری وزیرعلوم گفت: تنهــا ۸ پارک ما ۴۵ 
قرارداد بین المللی منعقد کرده اند که بیشــترین این قراردادها 
توسط پارک پردیس وشهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام شده 
است. سیزدهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران 
بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری برگزار شد. علی خیرالدین معاون فناوری 
و نوآوری وزیر علوم در این مراسم گفت: در حوزه فناوری و نوآوری 
اخیراً کارهای خوبی با تشکیل این معاونت صورت گرفته و اهدافی 
که دنبال آن هستیم گفتمان با اندیشــمندان و نوآوران فناوری 
درسطح بین المللی است. وی افزود: زیست بوم فناوری برای ارتقا 
درکشورتا حدی فراهم شده است. فرهنگ سازی توسعه گفتمان 
وفناوری نوآوری، ایجاد تعامل بین دانشگاه ها وپارک ها، فرصت 

فناورانه، رصد فناری های نو ظهور، توسعه دفاترانتقال وفناوری، 
دیپلماسی فناوری جزو برنامه های اولویت دار ماست. خیرالدین 
گفت: نسل فناوری در حال گذاراست و ما فعاًل درنسل دیجیتالی 
شدن قرارداریم وتحوالت به ســرعت اتفاق می افتد. بین المللی 
سازی دروازه ورود به چرخه جهانی دانش است. وی گفت: ما باید 
ایده های فناوارانه را پــرورش دهیم و هم علم و دانش را به خارج 
منتقل کنیم هــم ازخارج دانش را به داخــل بیاوریم. مهم ترین 
چالش ما عدم وجود نقشه راه و نبود سند جامع همکاری فناوارنه 

و نوآورانه بین الملل است.
وی افزود: بیــن المللی ســازی دروازه ورود بــه چرخه جهانی 
دانش است. پتانسیل خوبی در زمینه بین الملل سازی دربخش 
پارک های علــم و فناوری وجــود دارد، امروز ۴۹ پــارک علم و 

فناوری در کشــور داریم که ۱۱ مورد آنها دانشگاهی هستند و 
۱۰ هــزار و ۷۰۰ واحد فناور در این پارک ها فعال هســتند. وی 
افزود: شرکت های دانش بنیان بســتر مناسبی برای ایجاد شغل 
دانش آموختگان به شــمار می آیند، ۶۵ هزار شغل دانش بنیان 
درکشورایجاد شده اســت که ۵۰ هزارنفرازآنان فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هستند. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ادامه داد: 
در حال حاضر این پارک ها ۸۰ میلیون دالر صادرات داشــته اند 
که باید افزایش یابد و باید در حوزه بین الملل وارد شــویم، تنها 
۸ پارک ما قرارداد بین المللی دارنــد. ۳۳ پارک ما هیچ قرارداد 
بین المللی ندارند و این ۸ پارک ۴۵ قرارداد بین المللی دارند که 
بیشترین این قراردادها توســط پارک پردیس و شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان منعقد شده است.
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معاون فناوری و نوآوری وزیرعلوم 
معرفی کرد:

معرفی مراکز علم و فناوری 
که بیشترین قرارداد بین 

المللی را داشتند

اداره فضای سایبری چین )CAC( از 
امروز یک کمپین پاکسازی فضای 
ســایبری راه اندازی کرده که هدف 
آن مقابله بــا سواســتفاده آنالین، 
هرج و مرج در گروه های طرفداران 
سلبریتی ها، پول دوســتی و غیره 

است.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، ناظر 
فضای ســایبری چین در حســاب 
رسمی خود در وی چت خبر مذکور 
را اعالم کرد و گفت: به عنوان بخشی 
از ایــن کمپین به دقــت محتوای 
پلتفرم هــا و تبلیغات را طــی بازه 

فستیوال بهاره بررسی می کند.
در بیانیه سازمان آمده است: هدف 
نهایی کمپین اصالح کردن بی نظمی 
در اینترنت، کنترل گسترش فرهنگ 
نامناســب، ایجاد فرهنگ سالمت و 
محیط آنالین هماهنگ برای کاربران 
اینترنت به خصوص افراد زیر ســن 

قانونی طی این فستیوال است.
چین نخستین بار تابستان گذشته 
مقابله با صنعت در حال گســترش 
سرگرمی را آغاز کرد و رفتار سلبریتی 
ها و گروه های طرفــداری از آنها را 
هــدف گرفــت. همچنیــن دولت 
این کشور نشــان داده این نظارت 

سختگیرانه ادامه خواهد داشت.

سلبریتی ها هدف کمپین 
پاکسازی فضای مجازی چین

خبرروز

ISFAHAN
N E W S رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 

در قانون جهش تولید دانــش بنیان به 
توسعه ظرفیت های صندوق نوآوری اشاره 
شده که در توسعه و تقویت اکوسیستم 

فناوری کشور حائز اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری مهــر، دکتر علی 
وحدت در نشستی که با بانوان مدیرعامل 
شرکت های دانش بنیان و رئیس مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، نقش زنان در 
اکوسیستم فناوری کشور را نقش محوری 
عنوان کرد و گفــت: قابلیت های زنان در 
حوزه دانش بنیان مشــهود است و این 
بخش از جامعه، نقشــی اساسی در این 

اکوسیستم ایفا کرده است.
وی در مورد قانون جهــش تولید دانش 
بنیان گفت: بنده نه عنوان رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی که وظیفه تأمین مالی 
اکوسیستم فناوری کشور را برعهده دارد، 
بلکه به عنوان یک شهروند بابت تصویب 
این طرح از کمیسیون آموزش و تحقیقات 
و نیز دکتر دهنوی رئیس فراکســیون 
اقتصاد دانش بنیان مجلس تشکر می کنم. 
نسخه نهایی مصوب این قانون با نسخه 
اولیه آن که پیشــتر به دست ما رسیده 
بود، قابل مقایسه نیست و در طرح جدید 
که به تصویب رسید بسیاری از آرزوهایی 
که برای ارتقای حوزه دانش بنیان داشتیم 

لحاظ شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به اهمیت داخلی سازی در صنایع مختلف 
کشور، گفت: ماشین ســازی پایه حوزه 
صنعت است و با تصویب طرح جهش تولید 
دانش بنیان به طور قطع شــاهد تحولی 

جدی در این حوزه خواهیم بود.

وحدت در بخشــی دیگر از سخنان خود 
با تاکید بر ضرورت پرهیز دســتگاه ها و 
ســازمان های دولتی در سرمایه گذاری 
برای تولید داخل محصوالت به خصوص 
در حوزه دانش بنیان گفت: بهتر است این 
سازمان ها در قالب هم سرمایه گذاری با 
صندوق نوآوری به توســعه تولید داخل 

کمک کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه 
نــوآوری، محدودیت نــدارد، بیان کرد: 
صندوق نوآوری و شــکوفایی به عنوان 
مهمترین نهاد تأمین مالی اکوسیســتم 
نوآوری، بر اساس قانون مصوب مجلس در 
کنار نهاد سیاستگذاری قرار گرفته است، 
لذا تأمین مالی نوآوری از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی در 
ادامه با تاکید بر اینکه تأمین مالی حوزه 
نوآوری از طریق روش های عادی محقق 
نمی شــود، گفــت: صندوق نــوآوری 
مهمترین نهاد تأمین مالــی نوآوری در 

ایران اســت که بودجه اولیه آن سه هزار 
میلیارد تومان بود و قرار بود ســاالنه نیم 
درصد از بودجه عمومی دولت به سرمایه 
صندوق اضافه شود، در حالی که تاکنون 
کل مبلغی که طی سال های گذشته در 
اختیار صندوق قرار گرفته، ۲۶۰۰ میلیارد 
تومان است. البته ما در این مدت بیش از 
۲۳ هزار میلیارد تومــان خدمات مالی و 
تسهیالت با همکاری شبکه ای از بازیگران 
شامل بانک ها و دستگاه های اجرایی در 
اکوسیســتم فناوری و نوآوری کشور به 

شرکت های دانش بنیان اعطا کردیم.
وحدت در ادامه با بیان اینکه ضریب نفوذ 
خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در 
استان ها تا پیش از سال ۹۷ حداکثر به ۱۰ 
درصد می رسید، اما امروز این ضریب نفوذ 
با کمک و پیگیری نمایندگان مجلس به 
حدود ۷۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: 
در قانون جهش تولید دانــش بنیان به 
توسعه ظرفیت های صندوق نوآوری اشاره 
شده که در توسعه و تقویت اکوسیستم 

فناوری کشور حائز اهمیت است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان 
از همه ســازمان ها و دستگاه ها خواست 
برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد دانش 
بنیان همکاری تنگاتنگی با شرکت های 
دانش بنیان و فناور داشته باشند و برای 
حمایت از آنها از محصوالت این شرکت ها 
خریــداری کنند و تصریح کــرد: هفته 
گذشته ما رویداد »تبادل فناوری در حوزه 
صنعت بیمه« را با همکاری بیمه مرکزی و 
شرکت های بیمه گر برگزار کردیم. در این 
رویداد تاکید شد که می توان با استفاده از 
ظرفیت های شرکت دانش بنیان ضریب 
نفوذ بیمه در کشــور که هم اکنون ۲.۵ 
درصد را به ۷ درصد که در قانون نیز به آن 

اشاره شده، برسانیم.
گفتنی است در دیدار بانوان مدیرعامل 
شرکت های دانش بنیان با دکتر قالیباف، 
جمعــی از معاونان صندوق نــوآوری و 
شکوفایی، دکتر محسن دهنوی رئیس 
فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس و 
عضو هیات امنای صندوق نوآوری، روسای 
کمیســیون های آمــوزش، تحقیقات و 
فناوری و صنایــع و معــادن مجلس و 
اعضای فراکسیون زنان مجلس نیز حضور 
داشتند. در حاشیه این دیدار نیز با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی، نمایشگاه 
شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از 
برنامه های دومین جشنواره زنان کارآفرین 
دانش بنیان ایران )چیستا( افتتاح شد. در 
این نمایشگاه ۲۷ شرکت دانش بنیان به 
ارائه توانمندی ها و عرضه محصوالت خود 
به نمایندگان مردم در مجلس شــورای 

اسالمی پرداختند.

رئیس صندوق نوآوری خبر داد؛

توسعه ظرفیتهای صندوق نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان

تالش چین برای طراحی نسخه ای پاکیزه و اخالقی از متاورس

تمامیت خواهی حقیقی در فضای مجازی
چین در تالش است نسخه ای پاکیزه، اخالقی، رها از ارز رمزها و سازگار با ارزش ها و هنجارهای 

این کشور را به وجود آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات چینی در تالش برای قانون گذاری در مورد اینترنت سه بعدی 
یا متاورس و نیز شکل دادن به نسخه ای چینی از این نسخه تازه فضای مجازی هستند تا کاربران 

این کشور از آسیب های احتمالی درامان بمانند.
در شرایطی که مایکروسافت ۶۹ میلیارد دالر برای خرید شرکت اکتیویژن و حضور قدرتمندانه 
در متاورس سرمایه گذاری کرده و فیس بوک هم به متا تغییر نام داده و پلتفرمی را برای این دنیای 
مجازی به وجود آورده، چین نیز در تالش است از رقبای آمریکایی و کره ای خود عقب نماند و 

سرمایه گذاری در این زمینه را شدت بخشیده است.
هدست های واقعیت مجازی شرکت هایی مانند اوکیلوس وابسته به متا در چین ممنوع شده و 
چین خود در تالش برای تولید نمونه های داخلی این هدست ها بر مبنای محتوا و ارزش های مورد 
پذیرش این کشور است. در یک سال اخیر بیش از هزار شرکت چینی مانند علی بابا و تنسنت بر 
روی متاورس سرمایه گذاری کرده و حدود ده هزار عنوان تجاری در ارتباط با اینترنت سه بعدی 
 XiRang ثبت شده اند. شرکت چینی بایدو در ماه دسامبر اولین پلتفرم چینی متاورس موسوم به

را عرضه کرد و یک اپلیکیشن متناسب با آن را نیز در دست توسعه دارد.
استارت آپ ها نیز شاهد سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه هستند. در سه ماه منتهی به پایان 
نوامبر، بیش از ۱۰ میلیارد یوان )۱.۶ میلیارد دالر( در حوزه های مرتبط با متاورس سرمایه گذاری 
شده که بسیار بیشتر از ۲.۱ میلیارد یوان سرمایه گذاری است که صنایع مختلف در طول سال 
۲۰۲۰ جذب کرده اند.کارشناسان می گویند متاورس چین دردوره ابتدایی شکل گیری است و این 
امر به پکن فضای زیادی برای مشارکت در توسعه آن می دهد. اقبال کنونی به متاورس با وضع بی 
سابقه قوانینی در زمینه فناوری و سایر صنایع همزمان شده و لذا دولت چین قوانین ضروری را در 
ارتباط با متاورس نیز به سرعت وضع خواهد کرد تا از هرج و مرج در این حوزه جلوگیری شود. یکی 
از کاربردهای مهم متاورس اجرای بازی های مختلف است که چین در این زمینه قوانین مختلفی را 
وضع کرده است. بازی ها باید توسط دولت تأیید شوند و در حالی که بازی های رزمی مجاز هستند، 
نمایش محتوای خشونت آمیز تند مانند نمایش خون و اجساد مرده ممنوع است. همچنین هر 
چیزی که بتوان آن را به عنوان محتوای زننده و زشت تعبیر کرد نیز ممنوع است. درجه بندی 

بازی ها برای جلوگیری از آسیب دیدن خردساالن نیز مدنظر قرار گرفته است.

خبرویژه
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

علوم بنیادی شــاید در نگاه 
اول، نقــش مســتقیمی در 
توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش 
ایفا نکند اما بررسی کشورهای 
برتردنیا درحوزه رقابت پذیری 
نشــان از توجه ویــژه آنها به 
حوزه دانش های بنیادی دارد.

   ورود نــوآوری بــه حوزه 
دانش های بنیادی

درواقع چنیــن دانش هایی 
به مثابه زیرساخت های دانشی 
قابل اتکاء به منظور توســعه 
صنعتی و اقتصادی کشورها 
عمل می کنند. زیرســاختی 
ضروری که امکان خریداری 
کردن آن وجود نداشته و صرفاً 
بایستی به شکل بومی توسعه 
داده شــود. به دلیل اهمیت 
این موضــوع، معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری 
تــاش می کند بــا توجه به 
زیرســاخت های مورد نیاز، 
راه را بــرای ورود نوآوری به 
حوزه دانش هــای بنیادی با 
ایجاد بســتری بــرای به کار 
بســتن قابلیت های فناورانه 
هموار کنــد. مرکز طرح های 
کان ملی فنــاوری با هدف 
تحقق اهداف ایــن معاونت، 
اقدام به شناسایی و حمایت 
از طرح هــای فناورانــه این 
حوزه در ســه بخــش اصلی 
ذرات و شــتابگرها، علــوم 
و فنون هســته ای و نجوم و 

کیهان شناسی کرده است.

   ســهم ۱۱۷ میلیــاردی 
معاونت علمی

بررسی ها نشــان می دهد از 
مجموع ۶ طرح حمایت شده 
از زمان آغــاز بــه کار مرکز 
طرح های کان ملی فناوری، 
۵ طــرح در بــازه زمانــی 
سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ 
مود حمایت قرار گرفته است.

مجموعــاً در حــدود ۲۶۰ 
میلیــارد تومان اعتبــار به 
منظــور حمایــت از طرح ها 
مصوب شده اســت که از این 
میزان، رقمی در حدود ۱۱۷ 
میلیارد تومان سهم معاونت 
بوده است. همچنین بر مبنای 
پیشرفت پروژه و شاخه های 
کلیدی عملکرد تعیین شده، 
تاکنون اعتبــاری در حدود 
۱۰۱ میلیارد تومان از ســهم 

معاونت پرداخت شده است.

  پیشــتازی نجــوم و 
کیهان شناسی

تحلیل ها بیانگر آن اســت از 
مجموع ۵ طرح حمایت شده، 
بخش نجوم و کیهان شناسی، 
۳ طرح را بــه خود اختصاص 
داده است. همچنین بررسی 
نســبت توزیع ریالی حاکی 
از آن اســت کــه از مجموع 
۲۶۰ میلیارد تومــان اعتبار 
مصــوب، بخــش نجــوم و 
کیهان شناســی با رقمی در 
حدود ۲۴۶ میلیــارد تومان، 
بیشترین میزان ریالی حمایت 
را به خــود اختصــاص داده 
اســت. تاکنون تمام ۵ طرح 
سرمایه گذاری شــده در این 
حوزه، با موفقیت همراه بوده 

است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تشریح کرد؛

همکاری با چین برای ارتقای 
کیفیت اینترنت ثابت

اپل در هلند ۵ میلیون یورو )معادل ۵.۶۵ میلیون دالر( جریمه شده زیرا از دستور رگوالتور آنتی تراست این کشور پیروی نکرده 
است. اپل در این کشور به تهیه کنندگان اپ های دوســتیابی اجازه نداده از روش های پرداخت جایگزین استفاده کنند. اپل در 
۱۵ ژانویه اعام کرد از دســتور مرجع مصرف کنندگان و بازارهای هلند )ACM( پیروی کرده اما رگوالتور اعام کرد اپل اقدامی 

در این باره انجام نداده است.
 در بیانیه ACM آمده است: اپل در چند مورد به الزامات عمل نکرده است. مهم ترین نکته آنجا است که این شرکت خود را با شرایط 
منطبق نکرده و در نتیجه تهیه کنندگان اپ های دوستیابی هنوز نمی توانند از سیستم های پرداخت غیر از سرویس اپل استفاده 

کنند.
 این درحالی است که شرکت آمریکایی خواهان تجدیدنظر در تصمیم ACM در ماه دسامبر شده است. مرجع مصرف کنندگان و 
بازارهای هلند تصمیم خود را به اپل اباغ کرده و تا زمانیکه شرکت از آن اطاعت نکند به طور هفتگی ۵ تا ۵۰ میلیون یورو جریمه 

می شود.

حاکمیت سایبری در هلند چگونه است؟

هلند اپل را ۵ میلیون یورو جریمه کرد

 خبر اول
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معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری:
 ۵ طرح کالن 

ملی فناوری در علوم 
بنیادی حمایت شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ضمن تأیید همکاری با چین در حوزه 
ICT گفت: توسعه فناوریهای مرتبط با ۵G و اینترنت ثابت را با همکاری 

کشورهایی از جمله چین در دستور کار داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در حاشیه برنامه اتصال هزار 
روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه آیا در توافق ایران و چین همکاری هایی در حوزه فناوری 
ارتباطات مثل ۵G پیش بینی شده است، گفت: بله، ما در همکاری هایی 
که با کشورهای مختلف از جمله چین داریم، توسعه فناوری های الزم 
برای هم حوزه ۵G و هم کیفیت بخشی ارتباطات ثابت را در دستور کار 

قرار داده ایم.
وی افزود: همچنین توســعه حضور پلتفرم های ایرانی در کشورهای 
همسایه را مد نظر داریم. ظرفیت های خوبی در کشورهای مختلف وجود 
دارد و ما می توانیم استفاده کنیم و همکاری های متقابل می تواند منجر 

به رشد و توسعه صنعت ICT در کشور شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به اتصال هزار روستا به شبکه ملی اطاعات در 
جمع خبرنگاران گفت: امروز مشاهده کردید که با یکی از دورافتاده ترین 
روستاها در اردیبل به شکل تصویری با کیفیت بسیار خوب ارتباط برقرار 

کردیم این نشان می دهد که سرعت شبکه در آن نقطه مناسب است.
اتصال ۳ هزار و ۶۰۰ روستا تا پایان ۱۴۰۱

وی افزود: امیدوارم که ۳ هزار و ۶۰۰ روستا که فاقد هرگونه ارتباط دیتا 
هستند و ۳ هزار و ۵۰۰ روستای دیگر که ارتباطشان ناپایدار است در ۴ 
فاز تا پایان ۱۴۰۱ در صورت تأمین اعتبار به سرعت ارتباطاتشان برقرار 
شود. وزبر ارتباطات ادامه داد: به دنبال این هستیم که فیبر نوری را هم 
توسعه دهیم و روستاهایی که در مسیر قرار می گیرند و متقاضی هستند 

را متصل کنیم.

   راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری
عیسی پور ادامه داد: برنامه ریزی ما این است که ۲۰ میلیون پورت فیبر 
نوری در سراسر کشور راه اندازی کنیم که کار بسیار بزرگی و نیازمند 

عزم ملی است.
وی بیان کرد: شبکه زیر ساخت کشور ظرفیت خوبی دارد و حدود ۳۰ 
ترابیت بر ثانیه ظرفیت داریم؛ کل ترافیک ما ۱۰ ترابیت بر ثانیه است اما 
در حال تقویت آن هستیم. برنامه داریم که تا پایان دولت سیزدهم این را 
به ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه برسانیم و همین االن قرارداد ۲۰ ترابیت بر ثانیه 
با استفاده از تجهیزات بومی بسته شده و در دهه فجر عملیات آن آغاز 
می شود.وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که کارشناسان معتقدند 
۲۰ میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری نشدنی است و با توجه 
به اینکه در دولت های گذشته وعده هایی داده شد و عمل نشد، آیا برنامه 
زمان بندی دارید و چقدر با ســازمان های دیگر مثل شهرداری تعامل 

کردید که این کار بزرگ انجام شود، گفت: این یک کار ملی است و همه باید پای کار بیایند 
آنچه باعث شده با قاطعیت اعام کنیم که این اتفاق خواهد افتاد، همین همگرایی در دولت 
سیزدهم است. همین دیروز در خدمت وزیر نیرو بودیم و توافقات خوبی صورت گرفت تا از 
شبکه توزیع برق در سراسر کشور استفاده کنیم که این پروژه با سرعت بیشتری جلو برود. 
سازمان همیاری های شهرداری سراسر کشور نیز باید پای کار بیایند. وی یادآور شد: زمانی 
که گازکشی در کشور اتفاق می افتاد، همه همکاری می کردند، باید یک چنین نهضتی اتفاق 
بیفتد که من عزم و اراده آن را در دولت سیزدهم می بینم. در دهه فجر شاهد برنامه کان و 
زمان بندی خواهیم بود و تعداد زیادی هم پورت آماده واگذاری داریم. زارع پور همچنین 
درباره سرعت پایین اینترنت در تهران و اختاالت تلفن همراه و علت آن گفت: یک کار 
اساسی و اصولی که باید انجام شود، توسعه ارتباطات ثابت است باید بیشتر نیازمندی مردم 
را به سمت ارتباطات ثابت و اینترنت خانگی و شبکه محل کار هدایت کنیم. معنی ندارد که 
در منزل هستید، از گوشی تلفن همراه برای ارتباط استفاده کنید. وی با بیان اینکه ارتباطات 
سیار محدودیت دارد گفت: ما توسعه ارتباطات ثابت به عنوان یک راهکار بلندمدت را در 
دستور کار داریم که البته در کوتاه مدت کار را شروع کرده ایم و همین امسال قریب به نیم 

میلیون پورت فیبر نوری را راه اندازی می کنیم.

   اولویت با روستایی است که هیچ ارتباطی ندارد
زارع پور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه روستاها گله دارند از اینکه آنها را از لیست 
خارج می کنند و می گویند شما اولویت دوم هستید، ماجرا از چه قرار است؟ گفت: در ابتدای 
دولت سیزدهم ۴ هزار روستا داشتیم که هیچ ارتباط دیتایی نداشتند و ۳ هزار و ۵۰۰ روستا 
ارتباط ناپایداری داشتند، بنابراین طبیعتاً اولویت یک ما با روستایی است که هیچ ارتباطی 
ندارد. در کنارش به موازات برای برطرف کردن مشکات ارتباطی سایر روستاها تاش 

می کنیم منتها این یک کار سنگین است.
وی ادامه داد: برخی روستاها جاده و برق ندارند و زیر ساخت های اولیه باید در آنها فراهم 
شود. عمده روستاهای باقی مانده روستاهایی هستند که پراکندگی آنها زیاد است و یا نقاط 

صعب العبور هستند. 
 به هر حال اینها نیازمند کار ویژه است؛ قباً هر سایتی راه اندازی می کردیم ۲ تا ۳ روستا را 
پوشش می داد اما االن به یک و نیم روستا تقلیل یافته است. ما هم با توجه به محدودیت 
اعتبارات مجبور هستیم اولویت بندی کنیم، اما آنچه که مسلم است در صورت همراهی 
نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱ ما آماده ایم که با کار جهادی تا پایان ۱۴۰۱ همه روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار را به ارتباطات پرسرعت متصل کنیم.

نشست خبری آکادمی زرین برگزار شد:

رونمایی از محصولی جدید
آکادمی زرین بستری است برای ارتقای کیفیت شغلی و مهارتی افراد که 
با آموزش صحیح و کسب تجربه در یک دوره کارآموزی در کمپ های 
آکادمی، این فرصت برای نسل جدید از نیروی انسانی ایجاد می شود تا 
مهارت های تخصصی و مهارت های نرم و کاربردی مورد نیاز در دنیای 
کسب و کار را کسب کند. این نســل در کنار متخصص بودن در رشته 
خود با تمامی زوایای کار آشنا می شوند و پله های رشد در مسیر شغلی 

خود را طی می کنند.
با توجه به اینکه آکادمی زرین با دغدغه توان مندسازی نیروی انسانی 
متخصص شــروع به فعالیت کرده است، مراســم رونمایی آن با پنل 
گفتگویی با موضوع چالش های منابع انسانی آغاز شد. در این پنل گفتگو 

به میزبانی امیرحسین صادقی، یگانه بهشتی مدیر منابع انسانی زرین پال، 
گلیاد اختری مدیر منابع انسانی شــیپور، پرگل پارساپور مدیر منابع 
انسانی Saman Solution و ساناز دودانگه مدیر منابع انسانی فناپ 

پاس به گفتگو درباره چالش های اساسی منابع انسانی در شرکت های 
تکنولوژی و تجارت الکترونیک پرداختند.

در بخش بعدی، نشســت خبری آکادمی زرین با حضور مصطفی 
امیری مدیرعامل زرین پال، علی امیری رییس هیئت مدیره زرین پال 

و نازنین رحیمی مدیر پروژه آکادمی زرین برگزار شد.
علی امیری با اشــاره به این موضوع که بخشی از شکل گیری این 
آکادمی ناشی از مسئولیت اجتماعی زرین پال می باشد، اما هدف 

اصلی ایجاد آن را کمک به حل چالش های مهم در توان مندسازی نیروی 
انسانی متخصص دانست. به گفته او بخشی از نیروهای وفادار زرین پال که 
سال هاست در کنار ما هستند، در ابتدا از پذیرنده های زرین پال بوده اند. 
ما به مرور یاد گرفته ایم چطور کنار هم رشد کنیم و ایده این آکادمی هم 
بر همین اساس جلو رفت.مصطفی امیری در این رابطه گفت: کار اجرایی 
آکادمی زرین، حدود سه ماه قبل آغاز شد و به سرعت جلو رفت. به نظر 
می آمد در کنار اینکه افراد به مهارت های تخصصی نیازمند هستند، نیاز 
به یک ســری مهارت های نرم هم داریم تا یاد بگیریم با یکدیگر حرف 
بزنیم. آکادمی بر این مبنا متولد شد که هر دو این مهارت ها را به افراد یاد 
بدهد. امیدوارم بتوانیم فعالیت جدیدی را شروع کنیم که بتواند ارزش 
جدیدی خلق کند.نازنین رحیمی نیز به این موضوع اشاره داشت که ما در 
این آکادمی قرار است پیام ساخت منابع انسانی را برسانیم و سعی کنیم 
موضوعاتی را یاد داده و باهم بزرگ شویم؛ در همین رابطه قرار است این 

آکادمی حتی به خود مدیران زرین پال خدمات ارائه بدهد.
مصطفی امیری در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ما در زرین پال بر 
اساس نیاز خودمان و چیزی که احســاس می کردیم در سازمان برای 
آنها خریدار وجود دارد، آکادمی را ایجاد کردیم، گفت: ما می دانیم که 
اگر یک سری مهارت ها در نیروهای ما تقویت شود، در نهایت برای ما 
سوددهی خواهد داشت. واقعیت این است که ما همه بنگاه اقتصادی 
هستیم؛ همیشه در کنار فعالیت هایی که انجام می دهیم سعی می کنیم 
حساب کتاب های ما درست از آب دربیاید و در راستای همین مسئله 

دیدیم که پذیرنده های ما احتیاج به دایره ای از آموزش ها دارند.
امیری یکی دیگر از دالیل معرفی چندین محصول را نیز ابعاد جهانی 
شدن زرین پال معرفی کرد و اعام کرد که آنها با این سبد محصوالت 
متنوع می توانند خدمات گسترده ای را به داخل و حتی خارج کشور ارائه 
کنند. امیری تاکید کرد که تا چند ماه آینده چندین محصول دیگر نیز 

از گروه زرین پال رونمایی خواهد شد. بر اساس اطاعات مندرج شده در 
سایت آکادمی زرین چندین کمپ از جمله کمپ آموزش روابط عمومی و 
مدیریت بازاریابی محتوا به زودی توسط این آکادمی برگزار خواهد شد که 
مدرسان این دو کمپ به ترتیب حمیدرضا نیکدل و پارسا کاکویی خواهند 
بود.نازنین رحیمی در رابطه با رقبا و وجه تمایز آکادمی زرین گفت: هیچ 
آکادمی ای رقیب ما نیست. دیدگاه تیم ما این است که باید کنار یکدیگر 
هم افزایی ایجاد کنیم. یکی از وجه تمایزهای ما موضوع دیزاینرها است 
که روی چالش های سمت شغلی، مهارت های الزم آن شغل و مشکات 
تمرکز می کنند و براساس یافته ها سرفصل تعریف می شود و بعد کل 
کمپ دیزاین می شود؛ در واقع مدرسان ما در این پروسه دخیل نیستند.

به گفته رحیمی آکادمی زرین در حال تعامل با چند پلتفرم کاریابی است 
که پس از گذراندن این دوره ها، شرکت در این آموزش ها به رزومه آنها 
اضافه و تأیید شود. مهارت جویان در آکادمی زرین به صورت تیمی بر روی 
پروژه های تعریف شده آموزش می بینند به همین دلیل نیاز به یکپارچه 
سازی متقاضیان برای رســیدن به بهترین بهره وری، تیم زرین پال در 
ابتدای ثبت نام افراد برای هر دوره، روزمه آن ها را درخواست می کند تا 

افراد توانایی شرکت در دوره را داشته باشند.
مصطفی امیری نیز در ادامه در پاسخ به پرسشی گفت: شروع آکادمی با 
دوره های فین تکی است اما امیدواریم رفته رفته مسیر را بسازیم و سعی 
ما براین بوده است که در این آکادمی زرین پال پررنگ نباشد و موجودیت 
مستقل داشته باشد.رحیمی در خصوص الگوی کسب وکاری آکادمی 
زرین گفت: ما دو مدل الگوی کســب وکاری داریم. در حالت اول روی 
سازمان ها بررسی می کنیم و براساس مشکل های آن سازمان، راه حل و 
ایونت پیشنهاد می دهیم که آن اختصاصی خودشان است اما آن دسته از 
کمپ ها و ایونت هایی که در سایت و سوشال مدیا درباره آنها اطاع رسانی 

می شود، عمومی است.
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